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Wstęp

Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa,
a dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa
Wacław Potocki (1621–1696)

W życiu uczelni wyższej przeplatają się jubileusze dotyczące jej samej, jednostek organizacyjnych oraz osób. Rok 2015 jest szczególny pod tym względem.
Jest rokiem jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 50-lecia pracy
naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Huberta Bronka, rektora tej uczelni
w latach 1993–1999 oraz dziekana Wydziału Transportu i Łączności US w latach
1990–1993. W jubileusz profesora Huberta Bronka wpisana jest historia jego aktywności w macierzystej uczelni – Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie
Szczecińskim, a także w Akademii Morskiej oraz dwóch szkołach niepublicznych – Wyższej Szkole Zawodowej „Collegium Balticum” oraz Wyższej Szkole
Zawodowej „Stargardinum”, w których sprawował funkcje pierwszego rektora.
Prezentowana publikacja przybliża dokonania Profesora Huberta Bronka
w okresie minionych 50 lat, zauważone przez Jego przełożonych, współpracowników oraz przyjaciół.
Jest też hołdem na cześć Jubilata w zasadniczej swej części, gdyż prezentuje myśl ekonomiczną transportu mieszczącą się w obszarze stałego zainteresowania Profesora – ekonomice transportu samochodowego. Wybrane artykuły
zagranicznych i polskich autorów będą prezentowane na okolicznościowym międzynarodowym seminarium naukowym Konkurencja i kooperacja w transporcie
samochodowym, które odbędzie się 30 listopada 2015 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Elżbieta Załoga
redaktor zeszytu

prof. dr hab. inż. Hubert Bronk

Część 1

Profesor Hubert Bronk
w oczach przyjaciół i współpracowników

zeszyty
NR 869

naukowe

uniwersytetu

szczecińskiego

problemy Transportu i logistyki nr 29

2015

DOI: 10.18276/ptl.2015.29-01

Edward Włodarczyk*

Hubert Bronk – Kaszuba na Pomorzu Zachodnim

Kiedy zastanawiałem się jak można krótko scharakteryzować postawę życiowa Profesora Huberta Bronka, to przypomniałem sobie o jego kaszubskich
korzeniach. Nasz Jubilat urodził się w Sierakowicach. Miejscowość ta może poszczycić się jeszcze jednym rektorem, który tam przyszedł na świat, a mianowicie obecnym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego profesorem Bernardem Lammkiem. Obie rodziny utrzymywały, o ile wiem, dobre kontakty Można oczywiście
postawić tezę, ze klimat Sierakowic wyjątkowo sprzyjał ludziom wybitnym, ale
właściwsze wydaje się określenie, że o sukcesach życiowych zdecydował bardziej kaszubski pozytywny upór, systematyczność i wytrwałość w dążeniu do
celu, a na postawę życiową wpłynęła wierność zasadom i ideałom wyniesionym
z domu rodzinnego. Gdybym dzisiaj miał zestawić własny ranking wybitnych
synów ziemi kaszubskiej, którzy osiągnęli sukcesy naukowe, to obok takich postaci jak Gerard Labuda, Jerzy Treder, Józef Borzyszkowski czy Janusz Limmont
umieściłbym również nazwisko Huberta Bronka. Sukces prof. H. Bronka jest tym
ważniejszy, że osiągnął go funkcjonując poza swoimi stronami rodzinnymi.
Kariera zawodowa Jubilata związana jest jednak głównie z Pomorzem Zachodnim i Szczecinem. Tutaj skończył studia w 1964 roku na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej i po krótkim
rocznym epizodzie pracy w przedsiębiorstwie transportowym podjął pracę na
uczelni. Naukowe szczeble wtajemniczenia przechodził najpierw w Politechnice

*

prof. dr hab. Edward Włodarczyk – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Fot. J. Giedrys

Szczecińskiej, a potem od 1985 roku w Uniwersytecie Szczecińskim. Doprowadził do wydzielenia z Wydziału Ekonomicznego w 1990 roku badaczy zajmujących się głównie sprawami transportu i utworzenia Wydziału Transportu i Łączności.
Profesor Hubert Bronk na stałe zapisał się złotymi zgłoskami w historii
Uniwersytetu Szczecińskiego pełniąc przez dwie kadencje, w latach 1993–1999,
funkcję rektora szczecińskiej Alma Mater. Był to okres kiedy uczelnia szybko
zwiększała liczbę studentów, niemal podwajając ją (z 14 tys. do 27 tys.). Równie
szybko poprawiała się infrastruktura uczelni. Do nowego budynku przy ul. Narutowicza wprowadził się Wydział Prawa i Administracji, Instytut Filozofii i Politologii wprowadził się do dawnej bursy przy ul. Mickiewicza, Studium Języków
Obcych do obiektów przy al. Wojska Polskiego. Przybywało akademików, wreszcie rozpoczęto adaptację kompleksu dawnego centrum poligraficzno-prasowego
przy ulicach Cukrowej i Krakowskiej na potrzeby Uniwersytetu. Widocznym
sukcesem Rektora Bronka stała się przeprowadzka siedziby rektoratu do zmodernizowanego budynku przy obecnej al. Papieża Jana Pawła II.
Profesor Bronk jako rektor starał się zaszczepić absolwentom Uniwersytetu
Szczecińskiego postawę społecznikowskiego i obywatelskiego działania dla dobra ogółu (sis qui es pro publico bono). Zasada ta nic nie straciła ze swej aktualności.
Ad multos annos.

XXX-lecie Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wręczenie medalu przez Rektora prof. Edwarda Włodarczyka (2015 r.)
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Piotr Niedzielski*

Profesor Hubert Bronk – twórca, rektor, dziekan

Profesor dr hab. Hubert Bronk – jak go opisać z perspektywy obecnego
dziekana? Aby opisać Profesora Huberta Bronka przyjmę perspektywę czasową.
Okres moich studiów, tj. lata 1984–1990 nie wniosą nic szczególnego. Jako student wiedziałem, że profesor istnieje, ale los i proces dydaktyczny sprawiły, że
nie zetknąłem się wtedy z Panem Profesorem. Z pewnością należy podkreślić rolę
Profesora Huberta Bronka w powołaniu Wydziału Transportu i Łączności, który
powstał na bazie Instytutu Ekonomiki Transportu, funkcjonującego w strukturach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor Hubert
Bronk, jako ówczesny dyrektor Instytutu, w wyniku wielu zabiegów uzyskał
zgodę zarówno Rady Wydziału Ekonomicznego, jak i Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego na utworzenie nowego wydziału w strukturach US. Jak wskazują
starsi koledzy, uczestniczący bezpośrednio w tych działaniach, i jak podkreśla
sam Profesor, nowy wydział na bazie Instytutu Ekonomiki Transportu, miał powstać w momencie powoływania do życia Uniwersytetu Szczecińskiego, tj.
w 1985 roku. To w tamtym czasie, gdy powstawał Uniwersytet Szczeciński, Nasz
Wydział (nasz, bo już wtedy studiowałem), czyli Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (tzw. WIET), funkcjonujący w strukturach nieistniejącej już
Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), wszedł w skład nowo powstałego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wejście
to (według przekazów starszych kolegów), miało się odbyć poprzez powołanie

*
prof. dr hab. Piotr Niedzielski – dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński.
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dwóch wydziałów, jednak wiele okoliczności (może starsi koledzy opiszą to szerzej), spowodowało, że Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu wszedł
w struktury nowo powstałego uniwersytetu jako jeden wydział, tj. Wydział Ekonomiczny (struktura instytutowa została zachowana na Wydziale Ekonomicznym
US). Dopiero zmiany społeczno-gospodarcze po 1989 roku dały możliwość skutecznego wydzielenia Instytutu Ekonomiki Transportu jako samodzielnego wydziału pod nazwą Wydział Transportu i Łączności. Wydzielenie/powstanie nowego wydziału zbiegło się z ukończeniem przeze mnie studiów i stworzyło okazję
abym pozostał w nowo powstałej Katedrze Techniki i Technologii Transportu,
kierowanej przez mojego promotora prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka.
Profesor Hubert Bronk był pierwszym dziekanem Wydziału Transportu i Łączności i po części moim szefem. Pierwsze z nim kontakty w tamtym okresie wynikały z tego, że Profesor Hubert Bronk był współorganizatorem (myślę że głównym „sprawcą”) powstania Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów w Szczecinie (ZSMPDiS).
Pierwszą siedzibą tego stowarzyszenia był pokój na trzecim piętrze w tzw. nowym budynku przy ul. Mickiewicza 64, gdzie funkcjonował wydział (trzecie piętro należało do WTiŁ – obecnie cały kompleks należy do Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). Stowarzyszenie to odegrało w mojej ocenie dużą rolę
w powstawaniu i rozwoju przedsiębiorstw transportu drogowego w naszym województwie. Przez wiele lat miałem okazję troszeczkę obserwować i uczestniczyć
w działalności stowarzyszenia, które do dzisiaj wspiera rozwój i funkcjonowanie
tego segmentu gospodarki naszego miasta i województwa. Kolejną ważna sprawą
dla mojego rozwoju, ale i dla wydziału były badania ruchu w planowanym korytarzu autostrady A3, które były realizowane podczas wakacji w 1994 roku (pełna
nazwa projektu: Studium oceny ruchu drogowego w korytarzu planowanej autostrady A-3 Szczecin–Lubawka z przeprowadzeniem badań terenowych i ankietyzacji wybranych środowisk, 1994, kierownik prof. dr hab. Hubert Bronk). Tak
gruntownych i tak ważnych, dla rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko naszego regionu, ale i całej Polski Zachodniej, badań Wydział nie miał okazji realizować (może nie doceniam wielu innych, a może moja ocena przecenia je, ponieważ były to bardzo ciekawe badania i ważne dla mojej kariery naukowej). Badania
były realizowane od Świnoujścia do Lubawki. Ja, będąc już po obronie doktoratu
(czerwiec 1994 r.), zostałem kierownikiem punktu w Świebodzinie (parafrazując
współczesne dowcipy o Świebodzinie, można zaryzykować stwierdzenie, że badania realizowałem kilkanaście lat przed Chrystusem – mam nadzieję, że nikogo

Profesor Hubert Bronk – twórca, rektor, dziekan
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nie urażę – podziwiam i pozytywnie oceniam bowiem wytrwałość, determinację
oraz skuteczność pomysłodawcy ustawienia tak monumentalnej figury Jezusa
Chrystusa w Świebodzinie). Dzięki tym badaniom nie tylko miałem możliwość
doświadczenia praktycznej strony pracy naukowej, ale także poznania ciekawych
okolic ze studentami, realizującymi badania pod moim kierownictwem. W czasie
wolnym (mieszkaliśmy chyba w szkole w Świebodzinie) zwiedziłem wspólnie ze
studentami Międzyrzecki Rejon Umocniony (miło wspominam ten czas aktywności zawodowej). Jeżeli chodzi o badania to do dzisiaj mam ochotę na porównanie wykonanych w ramach projektu prognoz ruchu z aktualnymi pomiarami natężenia ruchu (stawiam hipotezę, że nasze prognozy się obronią). Ciekawa może
być także kwestia skłonności do odpłatności i wysokości stawek za przejechany
kilometr polskimi autostradami (w kontekście obowiązujących stawek na A2 i A4
z badań raczej nie uzyskaliśmy informacji o możliwości wprowadzenia tak wysokich stawek za przejazd autostradą). Myślę, że badania ze Świebodzina były
rzetelnie przeprowadzone, gdyż w październiku, dzięki profesorowi Hubertowi
Bronkowi, jego międzynarodowym kontaktom miałem możliwość podjęcia międzynarodowych studiów podyplomowych. Od 24. 11.1994 roku do 25.10.1997
roku byłem słuchaczem „Europäisches Integrationsstudium Verkhrsentwicklung”
zorganizowanego przez Europäisches Institut fur postgraduale Bildung an der
TU Dresden s.V., gdzie uzyskałem dyplom po przygotowaniu i obronie pracy mojego współautorstwa (50%) Bedingungen, Anforderungen und Prinzipien der
Zugführung durch den Abschnittsfahrdienstleiter auf Linien mit Ausweichstellen
ohne Bedienung auf Linien mit Radiotelefonischer Ankündigung der Zuge. Studium podyplomowe miało charakter międzynarodowy, jego uczestnikami byli
przedstawiciele organizacji i instytucji z krajów Europy środkowo-wschodniej,
będący kreatorami polityki transportowej na różnym poziomie zarządzania. Dało
to możliwość wymiany doświadczeń i koncepcji rozwiązań stosowanych w różnych krajach. Uczestnictwo w studium pozwoliło także zapoznać się z procesem
dydaktycznym realizowanym na Uniwersytecie Drezdeńskim. Ukończenie międzynarodowych studiów podyplomowych z pewnością nie tylko mnie rozwinęło,
ale było także poważnym elementem mojego postępowania habilitacyjnego.
Kolejnym punktem związanym z prof. Hubertem Bronkiem było podjęcie współpracy w ramach tzw. Projektu Badawczego Zamawianego (PBZ) pt. Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury. PBZ 009-10, 1997 r. –
1999 r. Uczestnictwo w Projekcie pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab.
Huberta Bronka było nie tylko pogłębieniem, ale i rozszerzeniem zainteresowań
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badawczych i zaowocowało licznymi doświadczeniami naukowymi i badawczymi. Projekt ten z pewnością był ważny w wielu życiorysach naukowych pracowników naszego wydziału i jest dowodem na to, że karierę naukową robi się dzięki
kontaktom i aktywności oraz doświadczeniu starszych kolegów (kolokwialnie
mówiąc na plecach profesorów). Do dzisiaj uważam, że miałem dużo szczęścia
w mojej drodze zawodowej, gdyż wiele osób, z którymi współpracowałem jako
młody asystent i adiunkt, ukształtowało moje podejście do nauki, konieczność
silnej korelacji badań naukowych z praktyką gospodarczą oraz odpowiedzialności za rozwój młodej kadry. Jedną z takich osób był Profesor Hubert Bronk. Nieraz zastanawiałem się jakie okoliczności umożliwiły współpracę z Profesorem
Hubertem Bronkiem – jedną z nich jest z pewnością mój ówczesny bezpośredni
szef – śp. Krzysztof Chwesiuk oraz fakt (co często podkreślam), że jestem w 25%
Kaszubem, a Profesor Hubert Bronk jest w 100% Kaszubem, utrzymującym ścisłe kontakty ze swoją Małą Ojczyzną (ścisłej ze Szwajcarią Kaszubską). Stawiam
tezę, że cechy Kaszuba z pewnością są przydatne w naszym zawodzie. Będąc
przy wątku kaszubskim przytoczę jedną informację dotyczącą Profesora Huberta
Bronka. Będąc rodzinnie w Szymbarku (koło Wieżycy), gdzie znajduje się ośrodek turystyczny, a było to na przełomie wieków (jak to brzmi!), miałem okazję
zobaczyć odtworzony bunkier leśny (konstrukcja drewniano-ziemna), budowany
przez polskich partyzantów na ziemiach kaszubskich, a dokładniej w lasach na
Kaszubach i zorganizowanych w strukturach organizacji Gryf Pomorski1. Czytając historię na tablicach informacyjnych, doczytałem się o bohaterskich czynach
jednego z bliskich krewnych Profesora Huberta Bronka. Myślę, że niewiele osób
wie o tym i niewiele osób wie, jak dobrze i skutecznie byli zorganizowani Polscy
Kaszubi w czasie drugiej wojny światowej. Jest to piękna karta w historii Polski
jak i samych Kaszub, i warto to pokazywać i przypominać, gdyż jesteśmy kojarzeni jedynie z „dziadkiem z Wermachtu” (służba w Wermachcie była standardem, gdyż wszyscy Kaszubi byli obywatelami państwa niemieckiego – mój dziadek także służył w Wermachcie, mimo że był i czuł się Polakiem). Jest to jedna
z cech Kaszubów (i prof. Huberta Bronka) – Kaszubi nie mówią o patriotyzmie,
oni są patriotami i nie obnoszą się z działaniami dla ojczyzny, oni po prostu działają dla ojczyzny. Cechą Kaszuba jest także racjonalizowanie wydatków. Jedna
z anegdot (ale prawdziwych), dotyczących Profesora Huberta Bronka dotyczy
1
Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” (TOW „Gryf Pomorski”) – polska
wojskowo-cywilna organizacja konspiracyjna o charakterze katolickim, działająca na Pomorzu
i w części Prus Wschodnich w okresie od poł. 1941 r. do końca marca 1945 r.
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jego pierwszych miesięcy „rektorowania”. Gdy został Rektorem Uniwersytetu
Szczecińskiego (1993 r.), rektorat US mieścił się na Zamku Książąt Pomorskich
(obecnie w tych pomieszczeniach znajduje się Urząd Marszałkowski – siedziba
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Miejsce bardzo reprezentatywne i godne, podkreślające prestiż organizacji. Gdy nowy Rektor Uniwersytetu
Szczecińskiego otrzymał fakturę za wynajem pomieszczeń, to natychmiast szukał możliwości umieszczenia siedziby rektoratu w innych godnych pomieszczeniach, którymi dysponował uniwersytet. Decyzja padła na budynek Studium Wychowania Fizycznego (mam nadzieję, że za bardzo nie zniekształciłem nazwy
jednostki), które miało swoją siedzibę w obecnym Rektoracie Uniwersytetu
Szczecińskiego. Profesor Hubert Bronk nie tylko szybko doprowadził do dostosowania wskazanego budynku do funkcji Rektoratu, ale i pozyskał zewnętrzne
środki na remont z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, co upamiętniono
na stosownej tabliczce na budynku. Jestem przekonany, że to kolejny przykład
cechy Kaszuba, tj. przedsiębiorczość i umiejętność pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju kierowanej przez siebie organizacji. Fakt ten (przeniesienie
Rektoratu i jego wyremontowanie/zaadaptowanie), zilustrowane jest także na
portrecie Rektora, wiszącym w Sali Senatu (Rektor Bronk stoi a w tle widać
obecny budynek Rektoratu). Wszyscy pozostali Rektorzy siedzą, postawa stojąca
Rektora Bronka wskazywać może na to, że ten Rektor był dynamiczny – chciał
zmieniać uniwersytet. Był Rektorem czynu – jak każdy Kaszub – nie odpoczywa
lecz działa. Kolejnym potwierdzeniem podejmowania inicjatyw rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego adekwatnych do czasów, jest pozyskiwanie obiektów.
W czasie kadencji rektorskiej Profesora Huberta Bronka były podejmowane działania (z pewnością we współpracy i przy aktywnej postawie ówczesnego dziekana WZIEU, śp. prof. dr hab. Adama Szewczuka). Byłem wtedy młodym adiunktem i dochodziły do mnie strzępy informacji. Jedną z rozpatrywanych lokalizacji,
które nie doszły do skutku, a dotyczącej nowej siedziby naszego wydziału, był
obecny Urząd Morski. Piękne budynki przy placu Tobruckim (tzw. czerwony ratusz), których nie udało się jednak pozyskać. Kolejną lokalizacją (może rozpatrywaną równolegle) były koszary przy ul. Żołnierskiej (część koszarów Uniwersytet Szczeciński otrzymał, adaptując budynki na mieszkania służbowe).
Lokalizacją, którą udało się pozyskać był kampus Cukrowa/Krakowska. Myślę,
że docelowo cały kampus miał być zagospodarowany na potrzeby Wydziału
Transportu i Łączności (nazwę zmieniliśmy przeprowadzając się do zaadaptowanego budynku A i B przy ulicy Cukrowej). Tezę taką opieram na następujących
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przesłankach: w kompleksie przy ul. Mickiewicza mieliśmy ok. 1/3 obiektu, czyli ok. 6 tys. m2, było to za mało jak na potrzeby naszego wydziału (brakowało
także powierzchni kolegom z Wydziału Ekonomicznego). Budynek A i B w kampusie Cukrowa/Krakowska dawał do dyspozycji 4,5 tys. m2, a więc mniej. Od samego początku działalności w obiektach przy ul. Cukrowej brakowało nam miejsca i wskazywano, że drugi etap inwestycji to rozwiąże. Jak życie pokazało,
drugi etap inwestycji został zrealizowany i… budynek przekazano Instytutowi
Historii, który jest w strukturach Wydziału Humanistycznego (był już inny Rektor z… Wydziału Humanistycznego, był inny Dziekan Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług i priorytety się zmieniły). Dodatkowo należy dodać, że obecny Instytut Historii jest na wspólnych licznikach (energii, wody), ma wspólny
węzeł cieplny, generalnie jest funkcjonalnie zintegrowany z budynkiem A i B.
Należy podkreślić, że przejęcie obiektów kompleksu poligraficznego, należących
do likwidowanego RSW Prasa-Książka-Ruch, nie było zadaniem łatwym. Chętnych było wielu i przekazanie za przysłowiową symboliczną złotówkę (co było
ważne dla uniwersytetu) obarczone było wieloma przeszkodami. Jak powszechnie wiadomo, gdyby nie przychylność i zrozumienie dla środowiska akademickiego ówczesnego wojewody – Marka Tałasiewicza i dobre relacje ówczesnego
Rektora – Profesora Huberta Bronka z wojewodą, do przekazania by nie doszło
i być może do dzisiaj funkcjonowalibyśmy, z wieloma problemami, w obiektach
przy ul. Mickiewicza. Obecnie kampus Cukrowa/Krakowska, dzięki dwóm wydziałom, tj. Wydziałowi Humanistycznemu i Wydziałowi Zarządzania i Ekonomiki Usług, jest największy pod względem liczby obsługiwanych studentów
i (chyba) kubatury budynków. Jest także kampusem, gdzie w ostatnim czasie zrealizowano, dzięki staraniom pracowników obu wydziałów, najwięcej inwestycji
(wartościowo). Myślę, że jest także kampusem o dużym potencjale rozwoju, będąc dobrym przykładem, że wspieranie środowiska akademickiego w Szczecinie
przynosi bardzo konkretne i wymierne efekty. Jednocześnie kampus ten diametralnie zmienił charakter dzielnicy, mimo że na początku funkcjonowania, środowisko akademickie wzbudziło kontrowersje propozycją zmiany nazwy ulicy Cukrowej na Uniwersytecką, obecnie jeden z przystanków przy ul. Cukrowej ma
nazwę Uniwersytet a nowo wybudowane rondo, to Rondo Uniwersyteckie, co
w dużym stopniu odzwierciedla zmianę charakteru dzielnicy nie powodując dodatkowych kosztów i zachowując aspekty historyczne.
Kończąc swoje wspomnienia związane z Profesorem Hubertem Bronkiem,
przypomnę ostatnie istotne zdarzenie, z punktu widzenia Dziekana WZiEU.
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Spotkałem się z Profesorem Hubertem Bronkiem na kawie u prof. Elżbiety Załogi, w lipcu 2013 roku. Wydział dysponował wtedy dwoma wakatami – tzw. minimum kadrowym. Brak minimum kadrowego do rozpoczęcia roku akademickiego, tj do października zmuszał wydział do zamknięcia jednego z prowadzonych
kierunków. W czasie dyskusji o problemach wydziału, w tym o brakach w zakresie minimum kadrowego, Profesor Hubert Bronk zadeklarował możliwość wykorzystania jego osoby niejako od „zaraz”. Profesor Hubert Bronk był emerytowanym profesorem i pod względem formalno-prawnym nie było przeszkód, aby
to uczynić, spełniając oczywiście wymagania formalne, tj. rozpisanie konkursi
i uzyskanie zgody Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na zatrudnienie na stanowisku profesora. Wszystkie
formalności zostały dopięte a Senat Uniwersytetu Szczecińskiego (po spełnieniu
wszystkich wymogów formalnych) na posiedzeniu w dniu 28 września wyraził
pozytywną opinię o zatrudnieniu Profesora Huberta Bronka na stanowisku profesora. W ten sposób WZiEU uzyskał minimum kadrowe (drugą osobą był dr hab.
Piotr Szczypa prof. US, który 28 września miał kolokwium habilitacyjne).
Reasumując – jak postrzegam i wspominam Profesora Huberta Bronka? Zawsze myślę o nim jako o dobrym Rektorze (myślę, że zdecydowana większość tak
ocenia dwie Jego kadencje rektorskie), pierwszym Dziekanie Wydziału Transportu i Łączności, typowym Kaszubie oraz dobrym naukowcu mającym wizje
nie tylko badawcze w obszarze transportu, ale i w zakresie rozwoju kadry.
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Na jubileusz 50-lecia pracy w szkolnictwie wyższym

Jubileusze są zawsze wyjątkową okazją do oceny dokonań i zasług Jubilata,
tym bardziej, że w naszym wypadku jest nim czołowy przedstawiciel szczecińskiego środowiska naukowego, człowiek wybitnie zasłużony dla rozwoju nauki
i dydaktyki w Politechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Szczecińskim, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz kilku wyższych szkół zawodowych w regionie.
Przypomnienie, że Profesor dr hab. inż. Hubert Bronk jest współtwórcą
szczecińskiej szkoły transportowej tworzonej przez kadrę naukową Akademii
Handlowej (1946–1950), Wyższej Szkoły Ekonomicznej (1950–1955), Politechniki Szczecińskiej (1955–1985) a następnie Uniwersytetu Szczecińskiego, to podkreślenie tylko jednego, jakże jednak ważnego aspektu jego dokonań, na które
nakładały się wyjątkowe sukcesy organizacyjne związane z rozwojem kierowanych przez Profesora: katedry, instytutu, Uniwersytetu Szczecińskiego i wreszcie dwóch wyższych szkół zawodowych, którym rektor Hubert Bronk zapewnił
poziom naukowy potwierdzony wysoką pozycją w rankingach polskich uczelni.
Biorąc pod uwagę inne wybitne osiągnięcia Profesora Huberta Bronka,
a także cechy jego charakteru należy stwierdzić, że jest to postać nietuzinkowa,

*
prof. dr hab. Elżbieta Załoga – kierownik Katedry Systemów i Polityki Transportowej,
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński; prof. dr hab. Józef Stanielewicz – Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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trudna do jednoznacznego zaszufladkowania. Być może wyniósł ten charakter z rodzinnych Kaszub, krainy ludzi twardych i konsekwentnych w działaniu.
W wypadku Profesora pod maską surowego i niekiedy, jak trzeba, szorstkiego
w obejściu Kaszuba kryje się wrażliwy humanista o romantycznym usposobieniu, koneser muzyki poważnej, miłośnik przyrody, człowiek o nienagannej kindersztubie. Godzi się zaznaczyć, że z inicjatywy Profesora w Szczecinie powołano do życia koło Stowarzyszenia Pomorsko-Kaszubskiego. Profesor nie kryje
dumy z rodowego herbu, którym kaszubska rodzina von Bronk szczyci się od
1561 roku.
Po skończeniu szkoły średniej w Gdyni w 1958 roku Jubilat rozpoczął studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, podczas których ukształtowały się jego zainteresowania naukowe związane
z transportem samochodowym. Po rocznym stażu pracy w Jaworznicko-Mikołowskim Przedsiębiorstwie Spedycyjno-Transportowym dołączył do grona
młodych pracowników nauki w macierzystej uczelni, trafiając pod opiekę doskonałych mistrzów w osobach profesorów: Jerzego Wolszczana, Mariana Madeyskiego i Przemysława Małka.
Młody asystent wyróżniający się szczególnymi cechami umysłu i pasją naukową szybko wspinał się po szczeblach kariery naukowej, zostając z czasem
Mistrzem i liderem szczecińskiej szkoły transportowej. Umacniał swoją pozycję poprzez wyjątkową aktywność m.in. w licznych oryginalnych publikacjach,
wyróżniających się odwagą i niezależnością w formułowaniu poglądów. Zainteresowania naukowe, oscylujące początkowo wokół problemów mikroekonomicznych związanych z transportem, Profesor rozszerzył o problematykę infrastruktury, urynkowienia oraz liberalizowania polskiego transportu, międzynarodowej
współpracy transportowej itd., przedstawiając funkcjonowanie transportu w szerokim ujęciu interdyscyplinarnym. Nic dziwnego, że imponująca bibliografia
publikacji Profesora została uzupełniona pozycjami dotyczącymi między innymi
funkcjonowania cykli ekonomicznych, doktryn ekonomicznych, podstaw gospodarki rynkowej, przemian ekonomiczno-społecznych w Polsce w procesie dostosowawczym do gospodarki rynkowej, procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej itd. W dorobku publicystycznym Profesora Huberta Bronka nie zabrakło
także odważnych artykułów dotyczących zreformowania polskiego szkolnictwa
wyższego.
Należy dodać, że narodziny Wydziału Transportu i Łączności, jego rozwój
naukowy i kadrowy oraz organizacyjny były w dużym stopniu dziełem Profesora
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Huberta Bronka, któremu za zgodą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z 31 marca 1990 roku rektor powierzył funkcję dziekana – organizatora nowego wydziału.
Warunkiem rozwoju Wydziału było uzyskanie pełnych praw akademickich.
O ile Wydział spełniał formalne wymogi konieczne do nadawania stopnia doktora, o tyle należało usilnie zabiegać o uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Dziekan Hubert Bronk musiał do swojej idei – traktowanej
przez wielu sceptyków, i to nawet na własnej uczelni, jako profesorskie idee fixe
– przekonywać czołowych przedstawicieli kół opiniotwórczych polskich nauk
ekonomicznych i oficjalnych gremiów kierujących polską nauką i szkolnictwem
wyższym. Z tym większą radością przyjęto na wydziale i uczelni postanowienie
Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych z marca 1992
roku przyznające Wydziałowi Transportu i Łączności uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie
ekonomia.
Osiągnięcia organizacyjne związane z tworzeniem nowego wydziału oraz
z jego szybkim awansem w hierarchii akademickiej, będące w dużym stopniu
osobistą zasługą Profesora Huberta Bronka sprawiły, że Senat uczelni wybrał go
w 1993 roku na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. W ciągu dwóch kadencji
rektorskich Profesor Hubert Bronk przekształcił niewielki uniwersytet, działający w niezwykle trudnych warunkach lokalowych, w prężnie rozwijającą się
uczelnię, podwajając jej bazę materialną.
Nie do przecenienia były również sukcesy Profesora Huberta Bronka związane z rozwojem i kierowaniem Wyższą Szkołą Zawodową „Collegium Balticum”
w Szczecinie (2001–2005) a następnie Wyższą Szkołą Zawodową „Stargardinum”
w Stargardzie Szczecińskim (2006–2008), której był zresztą organizatorem.
W nurt szczecińskiej szkoły transportowej Jubilat włączył się w 1965 roku,
w rok po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Miał dobrych mistrzów i sam stał się Mistrzem.
Umacniał dorobek własnego ośrodka naukowego przez swoją wyjątkową aktywność, wyrażoną w licznych, oryginalnych publikacjach, wzorcowej dydaktyce,
ośmiu promocjach doktorskich, projektach naukowo-badawczych, pracach eksperckich, recenzjach doktorskich, opiniach dorobku, organizowaniu krajowych
i międzynarodowych konferencji transportowych. Szczególne uznanie budzi zaangażowanie Profesora we współpracę naukową z zachodnioeuropejskimi, wiodącymi ośrodkami akademickimi w rozwoju teorii transportu. W latach 1974–
1984 Profesor głosił wykłady w Dreźnie, Bonn i Wismarze, a w następnych latach
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utrwalał więzi z instytutami transportu także w wielu innych krajach, m.in. Austrii, Belgii Rosji, Chorwacji, Japonii, Czechach i Słowacji. Jest jednym z niewielu
polskich ekonomistów transportu znanych i uznanych za granicą. Wniósł również
wkład w rozwój niemieckich ośrodków akademickich, pełniąc opiekę naukową
nad habilitantem dr Hermanem Witte z Fachhochschule Osnabrück, późniejszym
doktorem habilitowanym Uniwersytetu Szczecińskiego, promując trzykrotnie na
stopień doktora nauk ekonomicznych, publikując swój dorobek naukowy w tych
ośrodkach i uczestnicząc w badaniach w ramach niemiecko-polskich projektów
badawczych DAAD. Pan Profesor promuje także za granicą kadrę macierzystego
wydziału, włączając ją we wszelkie formy prowadzonej i rozwijanej współpracy (wspólne publikacje, seminaria naukowe, staże naukowe). W ramach umowy
o współpracy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług z Hochschule Osnabrück Profesor przygotowywał ofertę uzupełniających studiów magisterskich na
specjalności transportowej dla absolwentów tej niemieckiej uczelni, a ostatnio był
inicjatorem i głównym moderatorem międzynarodowego seminarium naukowego
na temat „Nachhaltigkeit, oekonomische Gleichgewichte und Wertschoepfung”,
które odbyło się w Lingen w maju 2014 roku. Efektem seminarium jest wydana
w Argentynie monografia z udziałem dziewięciu pracowników naukowych US.
Silna pozycja Profesora w gronie europejskich ekonomistów transportu pozwala na występowanie w roli inicjatora wielu ważnych przedsięwzięć. Przykładem jest Europejska Platforma Towarzystw Naukowych Transportu (The European Platform of Transport Sciences – EPTS), grupująca 10 państw i wnosząca
wkład w rozwój ekonomiki transportu poprzez odbywające się corocznie (od
2002 r.) w poszczególnych państwach członkowskich europejskie kongresy transportowe (The European Transport Congress EPTS).
Profesor Hubert Bronk zjednuje ludzi swoją wiedzą i silną osobowością.
Jest stanowczy w działaniu. To dzięki Jego uporowi i, można nawet powiedzieć
– patriotyzmowi, w Szczecinie odbył się w 2003 roku II Europejski Kongres
Transportowy EPTS, mimo że zgłaszano propozycje innych stolic europejskich.
Premier landu Brandenburgia – Manfred Stolpe (doktor honorowy Uniwersytetu Szczecińskiego), który w 2002 roku objął tekę ministra transportu w rządzie niemieckim ostatecznie zadecydował o lokalizacji Kongresu w Szczecinie,
a organizację przyjął na siebie Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, we
współpracy z SGH w Warszawie. Było to bardzo ważne wydarzenie w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bardzo pozytywny oddźwięk Kongresu umocnił pozycję Jubilata w środowisku europejskim, czego przykładem jest
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zaproszenie do komitetu naukowego kolejnych kongresów, udziału w panelach
czy też powierzanie prowadzenia głównych sesji kongresu (Salzburg 2005).
Profesor Hubert Bronk jest wybitnym ekonomistą transportu. Rozwojowi
tej dyscypliny naukowej podporządkował wszystkie płaszczyzny swojej aktywności: organizacyjnej, dydaktycznej i naukowo-badawczej. W wieku 35 lat rozpoczął sprawowanie funkcji kierowniczej w uczelni, gdy w 1975 roku powierzono mu stanowisko zastępcy dyrektora, a w latach 1981–1984 dyrektora Instytutu
Ekonomiki Transportu Politechniki Szczecińskiej. W latach 2000–2001 kierował
Instytutem Transportu i Logistyki – jednostką organizacyjną WZiEU US, którą
współtworzył z myślą umacniania specjalności transportowej w nowej strukturze
kierunkowej Wydziału. Był to okres bardzo dynamicznej pracy – koncepcyjnej
i organizacyjnej. Jubilat zintegrował środowisko „transportowców”, zainaugurował posiedzenia Rady Instytutu i ogólne zebrania pracowników ITL. Na zebraniach naukowych podjęto ponownie debatę nad najważniejszymi problemami
współczesnego transportu oraz dyskusje nad przygotowywanymi pracami doktorskimi i habilitacyjnymi z zakresu transportu, także spoza środowiska szczecińskiego. Wiele miejsca poświęcano dydaktyce, unowocześnianiu programu
specjalności transportowej i logistycznej, współpracy z praktyką. Naturalna była
troska o rozwój naukowy kadry oraz pomocy dydaktycznych dla studentów.
Profesor był przez wiele lat redaktorem zeszytów naukowych „Europa Regionum”. Stwarzał w ten sposób naukowcom z Wydziału i innych ośrodków, także zagranicznych, szansę prezentowania wyników ich badań.
Podstawową jednostką organizacyjną pracy twórczej uczelni jest katedra.
Profesor Hubert Bronk w 1985 roku objął Katedrę Transportu Samochodowego na Wydziale Transportu i Łączności US i kierował nią do czasu przejścia na
emeryturę w 2005 roku. Zawsze otoczony był gronem oddanych mu współpracowników. Z biegiem lat stawali się Jego przyjaciółmi, nauczycielami czerpiącymi najlepsze wzory od swojego Mistrza. W katedrze Profesora powstawały
monografie i podręczniki: Zarządzanie przedsiębiorstwem transportu samochodowego (PS 1985), Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie transportu samochodowego (PS 1985), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu
samochodowego (WKiŁ 1987), Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie
samochodowym (WKiŁ 1978, 1983, 1988), Programowanie rozwoju transportu
samochodowego w Polsce (PS 1988), Spedycja w międzynarodowym transporcie
samochodowym (US 1992), Relacje transport – środowisko naturalne oraz wpływ
transportu na życie człowieka (US 2001), rozdział w publikacji Współczesna
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ekonomika usług (PWN 2005) i wiele innych, cennych publikacji wymienionych
w odrębnym wykazie tej publikacji. Połączenie wiedzy inżynierskiej z ekonomiczną w tych publikacjach zapewniało im bardzo szerokie kręgi odbiorców.
Od 2013 roku Profesor Hubert Bronk jest członkiem Katedry Systemów
i Polityki Transportowej macierzystego wydziału, wzmacniając ją swoim autorytetem naukowym, wyjątkową osobowością, godną naśladowania pracą dydaktyczną oraz twórczym zapałem. Profesor inicjuje nowe aktywności katedry,
skłania do zebrań naukowych, wskazuje obszary seminariów naukowych, rozwija współpracę zagraniczną i przygotowuje oczekiwany przez polskie ośrodki
akademickie podręcznik do ekonomiki transportu samochodowego. Profesor jest
wymagającym dydaktykiem, ale przyjaźnie nastawionym do studentów. Podkreśla ich rolę w procesie kształcenia.
Głos Profesora Huberta Bronka waży na opiniach i decyzjach Rady Wydziału. Cieszy się szerokim uznaniem praktyki gospodarczej, której służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Współpraca z Profesorem Hubertem Bronkiem nobilituje.
Profesor wniósł szczególne zasługi do promocji Uniwersytetu Szczecińskiego i osób, które uczestniczyły we wzmacnianiu rangi uczelni w kraju i za granicą.
To za kadencji Rektora Huberta Bronka zaszczytny tytuł doktora honorowego
Uniwersytetu Szczecińskiego nadano prof. Władysławowi Górskiemu (1993 r.),
prof. Alfredowi Wielopolskiemu (1995 r.), dr Manfredowi Stolpe (1996 r.), prof.
Waldemarowi Grzywaczowi (1996 r.), prof. Józefowi Rutkowskiemu (1996 r.),
prof. Lesławowi Swatlerowi (1996 r.), prof. Leszkowi Balcerowiczowi (1998 r.)
oraz prof. Andrzejowi Piskozubowi (1999 r.).
Osobowość Jubilata jest niezwykła. Oparta jest ona na takich cechach charakteru jak: otwartość, życzliwość, rzeczowość, elegancja, obiektywizm i konsekwencja. Wszelkie spotkania naukowe i środowiskowe z udziałem Profesora
są na najwyższym poziomie merytorycznym i zawsze o wysokich wartościach
humanistycznych.
Panu Profesorowi dziękujemy za Jego wkład w nasz indywidualny rozwój,
rozwój macierzystego wydziału, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz szczecińskiego ośrodka akademickiego. Życzymy Panu Profesorowi zdrowia i satysfakcji
z osiągniętego dorobku oraz dalszego uczestnictwa w umacnianiu rangi Uniwersytetu Szczecińskiego w kraju i za granicą.
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O powiązaniach i działalności Profesora Huberta Bronka
w Politechnice Szczecińskiej

Więzi Profesora dr hab. inż. Huberta Bronka z Politechniką Szczecińską
można podzielić na dwa okresy. Pierwszy okres to studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, które ukończył w 1964 roku. W drugim natomiast okresie był pracownikiem naukowo-dydaktycznym WIET do 1985 roku,
czyli do momentu przejścia Wydziału z Politechniki Szczecińskiej do nowo tworzącego się Uniwersytetu Szczecińskiego.
Lata studenckie w swojej Alma Mater stanowiły dla Niego szczególnego
rodzaju wyzwanie, studiował bowiem na specyficznym wydziale, gdzie program
nauczania łączył studia inżynierskie i ekonomiczne. Zakres studiów technicznych to nie tylko przedmioty ściśle teoretyczne (matematyka, fizyka, chemia), ale
także stosowane (m.in. mechanika, wytrzymałość materiałów, termodynamika,
części maszyn) i specjalistyczne (tabor samochodowy, technologia obsług i napraw pojazdów samochodowych, zaplecze techniczne transportu samochodowego). O części ekonomicznej studiów nie wspominam, ponieważ osobiście zajmuję
się problemami technicznymi.
Kształcenie na oryginalnym kierunku studiów inżynieryjno-ekonomicznym
było w owym okresie eksperymentem w wymiarze ogólnokrajowym. Koncepcja
tego rodzaju studiów podjęta przez pierwszego Dziekana tego Wydziału – profesora Mariana Madeyskiego była ze wszech miar decyzją trafioną. Okazało się
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bowiem, że polskie przedsiębiorstwa transportowe czekały na absolwentów wyższych uczelni potrafiących łączyć problemy natury technicznej i ekonomicznej.
O pozyskanie absolwentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
Politechniki Szczecińskiej zabiegało wiele przedsiębiorstw transportowych z całej Polski. Do dzisiaj we wszystkich regionach Polski można spotkać absolwentów WIET (tzw. wydziału dyrektorów, jak go wówczas nazywano), którzy jako
menedżerowie kierują firmami spedycyjnymi i transportowymi działającymi na
rynku krajowym i międzynarodowym.
Pierwszym szefem Profesora Huberta Bronka po ukończeniu studiów na
WIET był śp. prof. dr hab. Jerzy Wolszczan, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Transportowych. Jako doświadczony nauczyciel akademicki poradził ówczesnemu mgr inż. podjęcie rocznego stażu zawodowego
w przedsiębiorstwie transportu samochodowego przemysłu węglowego w Mysłowicach. Zdobyte tam doświadczenie praktyczne w zarządzaniu zapleczem technicznym transportu samochodowego z pewnością przydatne było w dalszej pracy naukowej Profesora Huberta Bronka, a zwłaszcza dydaktycznej na Wydziale
Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.
W stosunkowo krótkim czasie po ukończeniu studiów mgr inż. Hubert
Bronk przedstawił Radzie Wydziału dysertację doktorską Metody nomograficzne w analizie działalności produkcyjnej przedsiębiorstw transportu samochodowego (1969).
Uprawiając stosowaną dyscyplinę naukową – ekonomikę transportu –
utrzymuje ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą, prowadząc liczne prace naukowo-badawcze, które wiele firm transportowych wykorzystuje w działalności
gospodarczej. Ta więź teorii z praktyką jest bardzo charakterystyczna w całym
dorobku badawczym i naukowym Profesora Huberta Bronka. W działalności naukowej systematycznie udowadnia, że między teorią i praktyką występuje swoistego rodzaju sprzężenie zwrotne, co oznacza, że tworzenie nowych teorii musi
być nierozerwalnie związane z poszukiwaniem implikacji praktycznych.
Konsekwencją tak pojmowanej ekonomii jest rozprawa habilitacyjna Relacje produkcyjne w publicznym transporcie samochodowym (1974). Wynikiem
kolokwium habilitacyjnego było nadanie przez Radę Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1975 roku rektor Politechniki Szczecińskiej powołał Go na stanowisko
docenta.
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Na potrzeby procesu dydaktycznego Profesor Hubert Bronk przygotował,
wraz z zespołem autorskim, podstawowe podręczniki akademickie: Ekonomika
i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego oraz Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym.
Na forum uczelni Profesor Hubert Bronk wykazuje aktywność jako członek
Senatu dwóch kadencji oraz jako przewodniczący Zespołu Opiniodawczego Badań Naukowych. Na macierzystym Wydziale natomiast nieprzerwanie w latach
1975–1985 pełni różne funkcje. Początkowo był zastępcą dyrektora do spraw dydaktycznych (1975–1978) i naukowych (1978–1981) Instytutu Ekonomiki Transportu działającego na prawach wydziału. W latach 1981–1984 pełnił natomiast
obowiązki dyrektora Instytutu Ekonomiki Transportu. Po przedwczesnej śmierci
śp. prof. dr hab. Jerzego Wolszczana objął w 1984 roku Katedrę Transportu Samochodowego, którą kierował do 2005 roku.
Profesor Hubert Bronk utrzymuje rozległe kontakty naukowe z uczelniami
zagranicznymi: Uniwersytetami w Bonn, Berlinie, Koln, z Wyższymi Szkołami
Transportu w Moskwie, Żilinie, Dreźnie. Przez wiele lat pełnił obowiązki koordynatora umowy o współpracy Politechniki Szczecińskiej z Hochschule fuer
Verkehrswesen Dresden.
W 1985 roku Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki
Szczecińskiej w całości włączony został w struktury powstającego w 1985 roku
Uniwersytetu Szczecińskiego. Dla Profesora Huberta Bronka rozpoczął się nowy,
pełen wyzwań, okres pracy zawodowej.
Moje bliższe kontakty osobiste z Profesorem Hubertem Bronkiem przypadły na lata 90. minionego wieku. Wiem, że Jego systematyczne zabiegi i starania
o studia w zakresie transportu i telekomunikacji doprowadziły do powołania na
Uniwersytecie Szczecińskim Wydziału Transportu i Łączności z pełnymi prawami akademickimi, którego był twórcą i pierwszym Dziekanem w latach 1990–
1993.
W trudnym okresie przemian społecznych i gospodarczych Polski, a także istotnych przekształceń systemowych szkolnictwa wyższego Profesor Hubert
Bronk objął funkcję rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Wówczas to w latach
1993–1999 przez dwie kadencje pełniliśmy równolegle obowiązki rektorskie –
On w Uniwersytecie Szczecińskim, ja w Politechnice Szczecińskiej.
Był to okres dynamicznych przemian ilościowych i jakościowych uczelni
wyższych Szczecina. Uniwersytet miał wówczas niezwykle dynamiczny, niemal
pięciokrotny wzrost liczby studentów, co od kierownictwa uczelni wymagało
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podjęcia starań o zapewnienie godziwych warunków studiów, czyli zabiegów
o znaczący wzrost potencjału rzeczowego uczelni i stanu kadry naukowej.
Z podziwem obserwowałem jak pod kierownictwem ówczesnego rektora Uniwersytetu Szczecińskiego zmieniała się i rosła baza materialna uczelni.
To właśnie Jemu można przypisać pozyskiwanie przez Uniwersytet licznych
nowych obiektów, wymagających często adaptacji do oczekiwań i potrzeb poszczególnych Wydziałów. Należy wskazać chociażby na powstały mini kampus
akademicki u zbiegu ulic Krakowskiej i Cukrowej, gdzie swoją siedzibę mają dzisiejsze Wydziały: Humanistyczny oraz Zarządzania i Ekonomiki Usług. Studenci
zamieszkali w nowych Domach Studenckich przy ul. Kordeckiego i ul. Podgórnej, a rektorat uzyskał nową lokalizację w gmachu przy al. Papieża Jana Pawła II.
Lata 1993–1999 to okres bardzo aktywnej współpracy rektorów w ramach
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Szczecina. Wspólnie rozwiązywaliśmy
ważne dla całego środowiska problemy. Najważniejszymi były: budowa Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, nieodpłatne przekazanie uczelniom budynków i terenów po jednostce Armii Radzieckiej przy ulicy Żołnierskiej oraz
budowa statku badawczo-szkoleniowego, który miał służyć nie tylko studentom
i pracownikom Wyższej Szkoły Morskiej, ale także grupie naukowców z innych
uczelni, zajmujących się biologią morza i ochroną środowiska. Ogromny udział
w doprowadzeniu do pomyślnego zakończenia tych przedsięwzięć miał Rektor
Hubert Bronk.
Nie sposób, w tak krótkim opracowaniu opisać wszystkie osiągnięcia i zasługi Profesora Huberta Bronka w rozwoju Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Moim zdaniem są one ogromne i dotyczą organizacji
i rozwoju badań naukowych, współpracy z przemysłem, kształcenia kadry oraz
budowy bazy materialnej służącej nie tylko studentom i pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także innych uczelni.
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Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk
JM Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum
(wspomnienia z okazji Jubileuszu)

Szanowny Jubilacie!
Z okazji siedemdziesiątych piątych urodzin oraz pięknej pięćdziesięcioletniej rocznicy pracy naukowej i dydaktycznej składam najszczersze i najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, długiego szczęśliwego życia, dalszych wspaniałych sukcesów naukowych, wszelakiej pomyślności i spełnienia marzeń.
Do życzeń pragnę dołączyć parę wspomnień i refleksji, które będą dotyczyć
dostąpienia przeze mnie zaszczytu współpracy z tak wybitną i znaną w świecie naukowym osobą, jaką jest Profesor Hubert Bronk. Współpraca ta dotyczy
lat 2001–2005, czyli okresu pełnienia przez Niego funkcji JM Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum. Dla Collegium Balticum okres
tej współpracy stwarzał możliwości awansu społecznego uczelni w środowisku
edukacyjnym Szczecina i Polski. Autorytet, jakim cieszył się Pan Profesor jako
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, którą to funkcję pełnił w latach 1993–1999,
zapewniał Collegium Balticum godziwe miejsce pośród uczelni szczecińskich.
Pamiętam, że ogromną radość sprawiła mi wiadomość, że Pan Profesor Hubert
Bronk, którego szanowałam jako mojego pracodawcę – Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, będzie moim przełożonym w Collegium Balticum. Nie zawiodłam się. JM Rektor nawiązał doskonałą współpracę z założycielem uczelni,
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pionem administracyjnym, pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz studentami. Pod jego rządami praca wszystkich wymienionych uczestników, tworzących strukturę uczelni, przebiegała harmonijnie i owocnie, czemu niewątpliwie
sprzyjały cechy osobowości Jubilata takie jak: komunikatywność, rzeczowość,
życzliwość i godna pozazdroszczenia pracowitość. Znaczącą rolę w uczelni odgrywał Senat, który pod kierownictwem Rektora Bronka stanowił ciało hołdujące ideałom demokracji akademickiej. Posiedzenia Senatu, w którym miałam zaszczyt uczestniczyć, odbywały się systematycznie, raz w miesiącu. Były zawsze
merytorycznie i organizacyjnie doskonale przygotowane i, co ważne, nie trwały
dłużej aniżeli półtorej godziny, dzięki energicznemu ich prowadzeniu przez Pana
Rektora. Przekonałam się, że wiele ważnych spraw można załatwić w krótkim
czasie, bez zbędnego gadulstwa i jałowych sporów. Na posiedzeniach Senatu panowała atmosfera szczerej troski o dobrostan uczelni. Dyskutowane i zatwierdzane były plany jej rozwoju, padały propozycje ulepszania sfery usług dla studentów
i optymalizacji poziomu kształcenia. Informacje o ważnych ustaleniach Senatu
szybko docierały do niższych pionów organizacyjnych uczelni, co wydatnie przyspieszało realizację podejmowanych inicjatyw i projektów. Rektor Hubert Bronk
doskonale orientował się w wyzwaniach, jakie stawia przed polskimi uczelniami
wyższymi XXI wiek. Dał temu wyraz w czasopiśmie „Usługi w Biznesie”, wydawanym cyklicznie przez Collegium Balticum. Zeszyt 3 tego czasopisma wydany
w 2005 roku nosił podtytuł „Publikacja okolicznościowa z okazji 40-lecia pracy
naukowej i dydaktycznej oraz 65-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw.
dra hab. inż. Huberta Bronka”. Publikacja ta opisuje przebogaty dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny Pana Rektora oraz zawiera artykuły profesorów
zagranicznych i polskich współpracujących z Jubilatem.
Określając rolę szkół wyższych w rozwoju cywilizacyjnym XXI wieku, Pan
Rektor zdawał sobie sprawę z aktualności zasady universitas – institutio, semper
reformanda, bowiem to właśnie uniwersytety powinny być inicjatorami i nośnikami postępu w nauce, dlatego też koncepcja ich struktury i funkcji wyprzedzać
musi powszechnie przyjęte rozwiązania i zasady („Usługi w Biznesie” 2005, z. 3,
Wyd. Collegium Balticum, s. 14). Przytoczony pogląd Pana Rektora odnosi się
również do niepublicznych szkół wyższych, które stały się ważną częścią polskiego szkolnictwa wyższego. Szanowny Jubilat już w 2005 roku proroczo przewidział, że przy stabilizacji lub zmniejszeniu się liczby studentów rozpocznie się
konkurowanie o studenta i wystąpią problemy etyczne dotyczące reguł tej konkurencji, a traktowanie uczelni jako samodzielnych autonomicznych instytucji
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spowoduje konieczność troszczenia się o własne budżety, co już stanowi podstawę funkcjonowania szkół niepublicznych. Kontynuując rozważania na temat
transformacji polskiego szkolnictwa wyższego Pan Rektor pisał, że jego potrzebom odpowiada: „pracownik nauki – menedżer zdobywający wiedzę, prowadzący badania naukowe, ale też osoba zdobywająca pieniądze dla swojego zespołu,
dla siebie, osoba realizująca skutecznie następujące cele kształcenia studentów:
przekazywanie wiedzy, nauczanie myślenia, wpajanie konieczności ustawicznego kształcenia się i pomaganie studentom w ukształtowaniu zasad moralnych”
(„Usługi w Biznesie”, s. 15, 16).
Podziwiam dogłębne rozeznanie i zrozumienie przez Jubilata zmian polityczno-ekonomicznych oraz społeczno-kulturalnych zachodzących w Polsce,
które umożliwiło Mu dalekosiężne prognozowanie jakości rozwoju polskiego
szkolnictwa wyższego, co z kolei optymalizowało działalność Profesora Huberta
Bronka jako Rektora szkoły niepublicznej na płaszczyźnie teleologicznej, prakseologicznej i aksjologicznej.
Współpraca z JM Rektorem Hubertem Bronkiem była dla mnie zaszczytem
i przyjemnością. Jestem głęboko przekonana, że Szanowny Jubilat jeszcze długo
będzie aktywnie i inspirująco uczestniczył w pracach środowiska akademickiego
Szczecina, Polski i w pracach zaprzyjaźnionych z Nim środowiskach naukowych
Europy – czego Mu z całego serca życzę.
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Z Profesorem Hubertem Bronkiem po raz pierwszy miałem zaszczyt spotkać się w 1996 roku. Profesor pełnił wówczas funkcję Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego, a ja, jako prezes Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego, prosiłem go o objęcie przez Uniwersytet patronatu naukowego nad tworzonym przez
Centrum – Nauczycielskim Kolegium Językowym. Mimo że prośba moja nie
uzyskała wtedy aprobaty, to rozmowę z Profesorem odebrałem jako bardzo odpowiedzialną i rzetelną. Już wtedy poczułem, że Profesor nie „rzuca słów na wiatr”.
Jego stanowisko było merytoryczne i bardzo zasadne.
Miałem ogromne szczęście, że jeszcze po raz drugi mogłem spotkać Profesora. W 2000 roku Szczecińskie Centrum Edukacyjne otrzymało pozwolenie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie uczelni – Wyższej
Szkoły Zawodowej Turystyki i Języków Obcych. Po roku pracy tej uczelni, jej
Rektorem został właśnie Profesor Hubert Bronk. Wszyscy – studenci, nauczyciele i pracownicy – odebraliśmy ten fakt bardzo entuzjastyczne i z ogromnym
zadowoleniem. Od samego początku, zaraz po objęciu funkcji Rektora przez
Profesora, prace organizacyjne i merytoryczne szkoły nabrały przyspieszenia
i rozmachu. Z inicjatywy Profesora uczelnia zmieniła się w Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum. Nazwa uczelni pozostała niezmieniona do dzisiaj. Wtedy też, prowadzono nowe kierunki kształcenia – ekonomię i politologię.
Zaangażowano znakomitą kadrę nauczycieli akademickich, a uczelnia w środowisku oświatowym, nie tylko Szczecina, szybko nabierała znaczenia. Energia
*
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Profesora i jego wizja rozwoju zaowocowały zwiększeniem oferty edukacyjnej
na terenie drugiego największego miasta naszego województwa Stargardu Szczecińskiego. Z inicjatywy Profesora utworzono tam nową uczelnię, dla której Profesor zaproponował nazwę – Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum i został
jej pierwszym Rektorem.
W roku 2006 Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum przyjęła pierwszych studentów. Było to bardzo znaczące wydarzenie w mieście. Uczelnia, już
w drugim roku pracy, oferowała stargardzkim absolwentom szkół licealnych
i techników trzy kierunki: dziennikarstwo, informatykę i ekonomię. Profesor objął również kierownictwo katedry na kierunku ekonomicznym. Praca tej katedry
zaowocowała wydaniem dwóch Zeszytów Naukowych – już w pierwszym z nich
swoje artykuły zamieścili znakomici polscy i zagraniczni naukowcy i nauczyciele
akademiccy, tacy jak: ks. bp. dr Jan Gałecki, prof. Krystyna Brzozowska, prof.
Sergey Karganov (Rosja), prof. Hideo Kubota (Japonia), prof. Andrzej Mielcarek, prof. Herman Witte (Niemcy), dr Józef Gontarz, dr Rafał Kluska, dr Beata
Milewska, dr Dariusz Milewski a także przedstawiciel stargardzkich przedsiębiorstw transportowych – Dariusz Trzciński.
Profesor Hubert Bronk należy do tych naukowców, których praca ze studentami cechuje szczególnego rodzaju myślenie perspektywiczne, a nawet wizjonerskie. W czasie swojego przemówienia inaugurującego pierwszy rok działalności
stargardzkiej uczelni Profesor mówił, że „globalizacja jest czynnikiem sprawczym, stawia coraz to nowe wyzwania wobec społeczeństwa, daje szanse rozwojowe silnym i prężnym, dynamicznym podmiotom gospodarczym, nowoczesnym
gałęziom wytwórczości, które po nowemu kształtują przemiany cywilizacyjne
w wymiarze światowym. Ten proces przemian zapoczątkowany na przełomie XX
i XXI wieku obejmuje także szkolnictwo wyższe, które musi dostosować się, albo
wyprzedzać oczekiwania nowych pokoleń”1.
Profesor zawsze podkreślał, że nauka musi mieć praktyczne zastosowanie
i dawać absolwentom większe, konkretne umiejętności i kompetencje na rynku
pracy.
Jego zdaniem, studia zawodowe winny charakteryzować się aspektem profesjonalizmu i pragmatyzmu. Dlatego kierowana przez Profesora katedra, w swoim
specjalistycznym aspekcie, preferowała szeroko pojętą ekonomikę usług, a program studiów był tak ukształtowany, aby absolwent studiów zawodowych mógł
1
Ekonomia, z. 1, red. H. Bronk, Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum, Stargard
Szczeciński 2005, s. 11.
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wykonywać różne zawody. Szczególny nacisk kładł Profesor na to, by w programie studiów znalazły się treści wiedzy podstawowej, ponieważ to właśnie ona
może zapewnić absolwentom możliwość adaptacji do zmieniającego się otoczenia, do rynku pracy, zgodnie z zasadą, że najbardziej praktyczna jest dobra teoria.
Znamienne w swojej wymowie, pamiętane przez studentów, absolwentów
i dyplomantów Profesora, są Jego słowa: „Będziecie członkami pokolenia ludzi
bardzo dobrze wykształconych, znających języki obce i pracujących bez ograniczeń na rynku pracy całej Europy. Będziecie pokoleniem, które w swoim życiu
będzie zmieniało zakres poznawanej wiedzy i praktycznych umiejętności. Młody
człowiek musi teraz brać pod uwagę fakt, że w ciągu czterdziestu lat aktywności
zawodowej będzie prawdopodobnie wielokrotnie zmieniać miejsce zatrudnienia
lub zawód, przyswajając sobie przy tym kilkakrotnie nowy zasób wiedzy. O sukcesie w pracy zawodowej decydować będzie w coraz większym stopniu sposób
w jaki udaje się nam wykorzystać nasze wykształcenie, naukę, wiedzę, a więc to,
czy umiemy uprawiać knowledge management”2.
Miałem zaszczyt, że w latach 2001–2008, pełniąc obowiązki kanclerza obu
uczelni kierowanych przez Profesora Huberta Bronka, mogłem pomagać Mu
w realizacji jego zamierzeń i planów. Czas tej współpracy, bezpośrednia obserwacja stylu pracy i zachowań Profesora były dla mnie bardzo pouczające i stały
się na zawsze punktem odniesienia i wartością w codziennym życiu.
Profesor Hubert Bronk jest dla mnie prawdziwym mistrzem-mentorem, bo
w naszym środowisku – wśród nauczycieli, pracowników i studentów – potrafił
obudzić aspiracje do życia i działania twórczego, wykraczającego poza przyjęte standardy i utarte schematy. Jest autentycznym prekursorem i pomysłodawcą
wielu inicjatyw i twórczych, praktycznych rozwiązań, które do dziś z powodzeniem funkcjonują w kierowanych w tamtym okresie przez Profesora uczelniach.

2

Tamże, s. 13–14.
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Über drei Jahrzehnte wissenschaftliche Kooperation

Mit dem vorliegenden Band wird Professor Hubert Bronk für seine
fünfzigjährige akademische und wissenschaftliche Tätigkeit geehrt. Von diesen
fünfzig Jahren durfte ich über dreißig Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Die
Zusammenarbeit war nicht immer intensiv, da in der ersten Kooperationsphase
eine „eiserne Grenze“ nicht unbedingt förderlich war. Trotz dieser Grenze gab
es damals wissenschaftliche Kontakte. Einer der diese Grenze überwand und
wissenschaftliche Kontakte pflegte war Professor Fritz Voigt, mein damaliger
wissenschaftlicher Lehrer. Fritz Voigt veranstaltete vor allem in Zusammenarbeit
mit Professor Ignacy Tarski Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre
des letzten Jahrhunderts mehrere deutsch-polnische und Ost-West-Symposien an
der Universität Bonn. Auf einem dieser Symposien lernten der Jubilar Hubert
Bronk und ich uns kennen. Seitdem ist der Kontakt nicht abgerissen.
Im Jahre 1984 lud mich der Jubilar zu einem Seminar über „Die Qualität
von Verkehrsleistungen“ nach Szczecin ein. Wir diskutierten intensiv und stellten
fest, dass man bestimmte Themen trotz wissenschaftlicher Verankerung in
unterschiedlichen politischen Systemen gemeinsam und erfolgreich erörtern kann.
Meine zweite Reise nach Szczecin im Jahre 1988 war wissenschaftlich ebenfalls
erfolgreich. Allerdings wäre sie aufgrund transportpolitischer Schwierigkeiten
fast zum Fiasko geworden. Die Lösung konnte nur über den Straßenverkehr
und das Trampen gefunden werden. Kurioserweise war ich auf dieser Reise
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Begleiter von Professor Rainer Willeke, der sich damals mit bekanntem Erfolg
nachdrücklich für die Liberalisierung des Straßenverkehrs in Europa einsetzte.
Er konnte dank der Ideen von Professor Hubert Bronk wichtige praktische
Erfahrungen im Straßenverkehr mittels „trampen“ sammeln.
Die intensive Phase der Kooperation mit dem Jubilar begann Anfang der
neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Ausgangspunkt war seine Teilnahme
am 1. Osnabrücker Logistiktag. Es folgten viele gegenseitige Besuche und die
gemeinsame Teilnahme an internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen.
Ein Höhepunkt dieser Zusammenarbeit zwar zweifelsohne meine Habilitation
an der Universität Szczecin im Jahre 1995 mit dem Thema „Die Qualität als
ökonomisches Entscheidungskriterium“. Der Jubilar war der Promotor. Er setzt
sich nachdrücklich für den Themenbereich Qualität ein.
Die logische Konsequenz der intensiven Zusammenarbeit war die Unterze
ichnung eines Partnerschaftsabkommens der Universität Szczecin und der
Hochschule Osnabrück im Jahre 2002. Das Abkommen bildet die Basis für die
gemeinsame Durchführung von vielen bilateralen Forschungsprojekten. Aus
den Forschungsprojekten ging eine Vielzahl von Veröffentlichungen hervor.
Unterstützung bei den Forschungsprojekten erhielten wir durch Professor Hideo
Kubota von der Faculty of Commerce, Kyushu Sangyo University, Fukuoka/Japan
und Direktor der Japan Association for Small Business Studies. Professor Kubota
nahm regelmäßig an den im Rahmen der Forschungsprojekte durchgeführten
„workshops“ teil. Er steuerte eine große Zahl von Veröffentlichungen zu den
Thematiken der Forschungsprojekte bei. Durch die Teilnahme von Professor
Kubota an den „workshops“ wurde unsere zweier Kooperation zu einem Trio,
der H-Konnektion, erweitert. Professor Hubert Bronk erwiderte die Besuche
von Professor Hideo Kubota mit einem Gegenbesuch in Japan. Leider endete
diese fruchtbare Zusammenarbeit durch den zu frühen Tod von Professor Hideo
Kubota im Jahre 2008. Die Drei-Personen-Kooperation wurde wieder zur ZweiPersonen-Kooperation.
In der Kooperation wurden verschiedene Themenbereiche bearbeitet. Einer
verdient es hervorgehoben zu werden. Er liegt dem Jubilar besonders am Herzen.
Es ist der Bereich „Qualität“ mit der speziellen Ausrichtung der „Qualität von
Verkehrsleistungen“. Es handelt sich um einen Themenbereich mit dem sich auch
Fritz Voigt und Ignacy Tarski auseinandergesetzt haben. Dieser Themenbereich
wurde vom Jubilar bereits 1984 für das Seminar vorgeschlagen. Später haben
wir gemeinsam ein DAAD-KBN-Forschungsprojekt zum „Qualitätsmanagement
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in der Logistik“1 durchgeführt und mehrere Artikel zur Thematik veröffentlicht.
U.a. verfassten wir den Artikel “An Integrated Price and Quality Approach for
Modelling Passenger Transport Demand, in: Folia Oeconomica Stetinensia, No. 2
(10) 2003, S. 319–335“. Der Jubilar widmete seine Aktivität aber nicht nur der
Erforschung der Qualität im Verkehrswesen. Er ist durchaus vielseitig und offen
für andere Forschungsthemen. Dies belegt u.a. das gemeinsame DAAD-KBNForschungsprojekt „Auswirkungen des Internets auf die Logistik“.2 Im Rahmen
dieses Projektes promovierte eine deutsche Mitarbeiterin an der Universität
Szczecin. Promotor der Doktorarbeit war der Jubilar. Zudem wurde eine
Exkursion mit einer größeren Gruppe Studierender der Hochschule Osnabrück
(Campus Lingen) durchgeführt, um die Universität Szczecin sowie Unternehmen
in Szczecin und Świnoujście zu besuchen.
Eine Bewertung der über drei Jahrzehnte „gelebten“ Kooperation sollte
nicht von einem Mitglied, sondern von Externen erfolgen. Ein Mitglied kann
einfach nur feststellen, dass ihm die Kooperation sehr viel gebracht hat und
noch bringt. So manche wissenschaftliche Idee wäre ohne die gemeinsame
Diskussion nicht geboren worden. Es ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass
die wissenschaftliche Kooperation auch eine private Seite hat. Wissenschaftliche
Veranstaltungen klingen oft in einem privaten Rahmen aus. Man erlebt trotz
harter wissenschaftlicher Diskussionen frohe Stunden in gemeinsamer Runde.
Es werden Erinnerungen geschaffen, die das Leben prägen. Für das in drei
Jahrzehnten in beiden Bereichen gemeinsam erlebte kann man nur sehr dankbar
sein. Zudem kann man hoffen, dass die langjährige und erfolgreiche Kooperation
jüngeren Kollegen zum Vorbild und als Ansporn für eigene Kooperationen dienen
wird.

1
2

Vgl. „Europa Regionum” 2005, t. VIII, Szczecin.
Vgl. Scientific Journal No. 505, Regional Development, Vol. 2, Szczecin–Lingen 2008.
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Misja uniwersyteckiego wydziału ekonomicznego
postrzegana przez nauczyciela akademickiego
z 50-letnim doświadczeniem naukowym i dydaktycznym

Obchody jubileuszowe, bądź okolicznościowe rocznice ze swojej istoty
zwracają naszą uwagę na zdarzenia, do których doszło w przeszłości, są swoistego rodzaju podsumowaniem czy też oceną działalności, funkcjonowania instytucji, wspomnieniem o ludziach w niej pracujących i tworzących ową organizację.
Dzieje i zdarzenia opisywane są zwykle przez wiele osób kierujących tymi instytucjami albo charakteryzującymi wyróżniające się sylwetki, które w tej czy
w innej mierze na to zasługują.
Pragnę przedstawić z jednej strony relacje zachodzące między teorią ekonomiczną i praktyką gospodarczą, z drugiej strony – na tym tle – misję uniwersyteckiego wydziału ekonomicznego, prowadzącego działalność naukową i dydaktyczną.
1. Teoria i praktyka
Znaczenie tych słów pochodzi z greki i łaciny. Teoria oznacza obserwację,
oglądanie, natomiast praktyka to tyle, co działać, być aktywnym. Teoria i praktyka wydają się być faktami oddzielnymi, istnieje jednak między nimi relacja
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wskazująca na punkty wspólne i konieczność wzajemnego dopełniania się. Teoria i praktyka to jak dwie strony medalu:
–– bez teorii (wiedzy) praktyka może prowadzić donikąd,
–– bez praktyki teoria pozostaje czysto intelektualną zabawą.
Często powtarza się slogany typu:
–– „praktyka rodzi problemy” a „teoria usiłuje je rozwiązać”,
–– „teoria stawia hipotezy” a „praktyka poszukuje ich potwierdzenia”
albo powiada się:
–– „teoria bez praktyki jest pusta”,
–– „praktyka bez teorii jest ślepa”.
Termin teoria rozumiany jest dwojako. W jednym ze swych znaczeń teoria
to tyle, co hipoteza oferująca rozstrzygnięcie pewnego problemu badawczego,
połączona z ogółem twierdzeń pochodnych – uszczegółowień hipotezy głównej,
hipotez uzupełniających, wniosków. Terminu teoria używa się w tym sensie,
mówiąc na przykład o teorii nieuchronności kryzysów w systemie gospodarki
rynkowej. W drugim rozumieniu teoria to spójny metodologicznie i pojęciowo
system twierdzeń opisujących pewną klasę obiektów, na przykład struktur, układów, procesów określonego rodzaju. W tym sensie używa się terminu teoria, mówiąc o teorii organizacji, teorii podejmowania decyzji, teorii racjonalnych oczekiwań.
Praktyka utożsamiana jest z materialnymi działaniami człowieka, a w szczególności z pracą, czyli z życiową działalnością człowieka, która pozwala zaspokajać jego potrzeby, zwłaszcza biologiczne. W innym przypadku ujmuje się praktykę jako całość materialnej działalności ludzkich społeczności, a indywidualne
działania praktyczne traktuje się jako składniki owej całości.
Często w przypadku nauk stosowanych, a tak dzieje się również w ekonomii:
– praktyka jest starsza niż teoria,
– praktyka wyprzedza teorię
i niezależnie od ekonomicznych teorii praktyka ma swoistą wartość.
Mimo że prymat praktyki gospodarczej nad teorią jest podstawowym wymaganiem stawianym przed ekonomią jako nauką o charakterze społecznym, to
nie można zapominać o ważnej funkcji, jaką pełni teoria ekonomii. Praktyka
dała początek teorii, z której czerpie dzisiaj praktyka. Innymi słowy, bez praktyki
gospodarczej nie ma dobrej teorii i odwrotnie – bez teorii nie ma dobrej praktyki gospodarczej. Teoria ekonomiczna jest rozszerzonym wyjaśnieniem tego, jak
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gospodarka lub jej fragmenty funkcjonują w określonych warunkach, na przykład na rynku.
Ekonomia jest dyscypliną naukową stosowaną, co oznacza, że z racji jej
przedmiotu oraz roli, jaką odgrywa w życiu człowieka, oprócz tworzenia nowych
teorii powinna poszukiwać implikacji praktycznych. A zatem między teorią
a praktyką ekonomiczną musi występować sprzężenie zwrotne, chociaż niekiedy między teorią a praktyką „rozwarcie nożyc” może być tak duże, że brakuje
między nimi jakiejkolwiek relacji (np. modele ekonometryczne opisujące rozwój
polskiej gospodarki na lata 80. XX w., które odbiegają od rzeczywistości).
Praktycy powinni być otwarci na nowe teorie ekonomiczne, a w konsekwencji także na pogłębienie swojej wiedzy teoretycznej. Jednocześnie teoretycy ekonomii muszą być bacznymi obserwatorami polityki gospodarczej, systematycznie śledzić sytuację gospodarczą. Jeśli istnieje dysonans między teorią
a praktyką gospodarczą, to jest to symptom, że teoretyk jest oderwany od życia
gospodarczego, od praktyki, albo praktyk z raz zdobytej wiedzy uczynił dogmat,
nie przyjmując przemian zachodzących w teorii.
Znacząca część praktyków gospodarczych w swoich działaniach (np. przy
podejmowaniu decyzji) niechętnie odnosi się do teorii, nowych modeli czy metod działania, nawet wówczas, gdy są one gruntownie zbadane i zweryfikowane.
Często podkreślają i odwołują się do własnych doświadczeń i obserwacji, chociaż
sprawiają im one trudności w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. W takich
przypadkach teoria musi wskazać, jak należy zdobywać nową wiedzę i weryfikować ją w praktyce za pomocą prób i obserwacji.
2. Misja Uniwersytetu Szczecińskiego na lata 2012–20201
Od początku istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli od 1985 roku kultywowana jest najważniejsza uniwersytecka tradycja, a mianowicie: „oparte na
wzajemnym szacunku i w poczuciu solidarności budowanie samorządnej wspólnoty uczonych różnych dyscyplin, studentów, doktorantów, kadry administracyjnej, działających w poczuciu pełnienia wyjątkowej służby społecznej dla dobra,
mądrości, wolności i prawdy”.

1

Według „Strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012–2020”.
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Ogólna misja Uniwersytetu obejmuje następujące składowe:
1. Misja nadrzędna to jedność nauki i kształcenia, czyli równorzędne prowadzenie niezależnej działalności badawczej i dydaktycznej. Misja ta
przebiegać ma w duchu demokracji, dialogu i tolerancji oraz poszanowania godności ludzkiej, a przede wszystkim wolności badań naukowych
i treści nauczania. Obejmować ma szeroki zakres nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych. Bogata i różnorodna oferta
kształcenia zostanie dostosowana do wyzwań współczesności, zgodnie
z wymogami oraz standardami europejskimi i światowymi.
2. Misja społeczna to umożliwienie dostępu do wiedzy i jej upowszechnianie, która służyć ma prowadzeniu studiów wyższych i doktoranckich
oraz wprowadzaniu nowych technik nauczania. Uczelnia umożliwiać będzie uczestnictwo w nauce przez cale życie i dbać o możliwość studiowania osób niepełnosprawnych i ze środowisk wykluczonych. Działalności
naukowej będzie towarzyszyć świadomość jej znaczenia w wymiarze tak
regionalnym, jak i dla całego polskiego społeczeństwa oraz konieczności
upowszechniania wyników badań, przy wykorzystaniu nowoczesnych
technik i komunikacji.
3. Misja obywatelska to kształtowanie elit i liderów społecznych, polegająca na przygotowaniu absolwentów do pełnienia ważnych ról w życiu
intelektualnym, politycznym i gospodarczym. Dzięki dążeniu do możliwie szerokiej indywidualizacji procesu kształcenia, poprzez przekazywanie wiedzy w modelu mistrz–uczeń, przy aktywizacji samodzielnego
rozwoju intelektualnego i osobistego studenta, będziemy przygotowywać kadry rozumiejące otaczający świat, świadome własnych zdolności
i talentów, dysponujące umiejętnościami współdziałania dla dobra powszechnego oraz odpowiedzialności za losy ojczyzny i świata.
4. Misja kulturowa to twórcze działanie w lokalnych i globalnych procesach kulturotwórczych, czyli troska o dziedzictwo kulturowe nie tylko w wymiarze kraju, ale całej jednoczącej się Europy. Szczególną rolą
uczelni pozostaje udział w budowaniu i odkrywaniu tożsamości lokalnej
mieszkańców regionu.
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3. Misja uniwersyteckiego wydziału ekonomicznego
Misją w pełni akademickiego wydziału (z uprawnieniami do nadawania
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego) jest prezentacja pewnej koncepcji, idei jego rozwoju, jego przesłanie, określenie ku czemu powinien zmierzać. Misja ta powinna być ogólną obietnicą, która wyraża stosunek do własnej
społeczności akademickiej oraz do otoczenia bliższego i dalszego, w którym
przyjdzie mu działać, z którego czerpie swoje zasoby ludzkie i rzeczowe.
Tak sformułowana misja musi być zrozumiała zarówno dla nauczycieli akademickich, studentów, jak i partnerów z otoczenia.
Ekonomia, nauka o procesach gospodarczych starająca się wykrywać i opisywać pewne ogólne prawidłowości rządzące tymi procesami, ulega stałej i systematycznej atomizacji. Z różnych powodów wprowadzane są podziały ekonomii na coraz mniejsze części, wąskie dyscypliny ekonomiczne, które oddalają
nas od tworzenia syntez. Zatomizowane zostało także środowisko akademickie
ekonomistów, uprawiające wąskie dziedziny wiedzy ekonomicznej.
Widomym skutkiem takiego traktowania ekonomii są absolwenci studiów
ekonomicznych, zarówno ci po studiach uniwersyteckich, jak i po studiach zawodowych, którzy stają się wąsko wyspecjalizowanymi znawcami i ekspertami od
wycinkowych problemów gospodarczych, bardzo często nieumiejącymi kojarzyć
zjawisk ekonomicznych zachodzących między ludźmi lub organizacjami gospodarczymi lub instytucjami w zróżnicowanych warunkach społeczno-gospodarczych.
W szkolnictwie wyższym stale aktualna powinna być zasada universitas
– institutio semper reformanda, bowiem to właśnie uniwersytety powinny być
inicjatorami i nośnikami postępu w nauce, dlatego też koncepcja ich struktury
i funkcji wyprzedzać musi powszechnie przyjęte rozwiązania i zasady. Odbicie tej zasady winno wywierać decydujący wpływ na kształtowanie misji szkoły
wyższej i ich wydziałów.
W rozwoju cywilizacji XXI wieku następować będą znaczące przesunięcia
w strukturach zatrudnienia, prowadzące do powiększenia tzw. trzeciego sektora.
To właśnie w sektorze szeroko rozumianych usług, czyli świadczeń przyczyniających się do zaspokojenia indywidualnych i zbiorowych potrzeb w inny sposób
niż poprzez przepływ własności dobra materialnego, zatrudnionych będzie więcej niż połowa ludzi w wieku produkcyjnym. A zatem tu właśnie będzie miejsce
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na kształcenie kadr w wielu dziedzinach sektora usługowego, które są bądź to in
statu nascendi, bądź będą dopiero powstawać w najbliższej przyszłości.
Żyjemy w czasach poszukiwania nowego modelu szkoły wyższej. Toczą się
dyskusje nad programami studiów, ale przede wszystkim wokół systemu wartości studiów uniwersyteckich, wartości kształtowanych przez stulecia, począwszy
od momentu utworzenia w 1080 roku pierwszego uniwersytetu w Bolonii, po
XIX-wieczny model ukształtowany przez Aleksandra Humboldta.
Warto chyba podjąć dyskusję nad szczególnie cenioną wartością, którą była
w przeszłości korporacyjność. Korporacyjność, którą zapewniali sobie nauczający i nauczani. Przejawiała się ona w różnych postaciach przede wszystkim w rozumieniu uniwersytetu jako autonomicznej instytucji publicznej, składającej się
z wydziałów i katedr. W dobie traktowania szkoły wyższej i jej wydziałów jako
niemal samodzielnych organizacji gospodarczych muszą one w coraz szerszym
zakresie troszczyć się o własne budżety, ponieważ dotacje ze szkatuły państwa
systematycznie maleją i będą w przyszłości relatywnie coraz mniejsze. Ważną
rolę w tej materii powinna spełnić ustawa o ustroju polskiego szkolnictwa wyższego. Należy częściej zadawać sobie pytanie, jakie zadania stoją przed wydziałem uniwersyteckim wobec studentów, co powinien zrobić dla nauczycieli akademickich, a także jakie obowiązki winien spełniać wobec społeczności lokalnej,
władz administracyjnych oraz instytucji różnego typu. Do realizacji tych celów
i zadań spełnione powinny być odpowiednie warunki.
Kwestie te należy rozpatrywać w trzech kategoriach, a mianowicie:
–– pracowników naukowych wydziału,
–– zasobów rzeczowych, którymi dysponuje wydział,
–– zdolności i umiejętności zarządzania wydziałem.
Szczególnie istotnym problemem w najbliższym czasie będą radykalne
przemiany w całym systemie edukacyjnym, począwszy od szkolnictwa podstawowego po szkolnictwo wyższe. Proces tych przemian został już zapoczątkowany, czego przyczyną jest m.in. masowość kształcenia, zwłaszcza na poziomie
szkolnictwa wyższego (wskaźnik scholaryzacji po 1989 r. wzrósł z 0,12 do 0,45).
Zapoczątkowany został proces wprowadzania nowych technik i technologii nauczania w szkolnictwie wszystkich szczebli. Dość wspomnieć o roli, którą w przyszłości odgrywać będą internet i telewizja.
Wielka jest mnogość celów kształcenia studentów, które w sposób najbardziej skrótowy można zdefiniować następująco:
–– przekazywanie wiedzy,
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–– nauczanie logicznego myślenia,
–– wpojenie konieczności ustawicznego kształcenie się,
–– pomoc w kształtowaniu etycznych i moralnych zasad.
Współcześnie studentom potrzebny jest rozległy i głęboki zasób wiedzy,
który wydział uniwersytecki winien przekazać studentom we właściwym wymiarze (właściwe quantum i struktura zajęć dydaktycznych), zgodne ze społecznym oczekiwaniem. Sama wiedza jednakże to tylko surowiec, bez którego żaden
postęp nie może się dokonać. Warunkiem postępu jest bowiem proces myślowy.
Najważniejszą wartością wydziału uniwersyteckiego są jego pracownicy
naukowi. Wyrazem owych potencjalnych możliwości jest nie liczba zatrudnionych profesorów i doktorów, ale wytwory ich pracy naukowej i badawczej oraz
jak najlepiej wykształceni absolwenci. Bez systematycznie prowadzonych badań
naukowych nie może być mowy o dobrym procesie dydaktycznym.
Aby rozwinąć badania naukowe w dyscyplinie stosowanej, którą jest ekonomia należy utrzymywać stałe kontakty z praktyką gospodarczą. Wielkie korporacje z reguły nie korzystają z usług wyższych uczelni, ponieważ mają przez
siebie finansowane placówki badawcze. Szansą, zwłaszcza w sektorze usług, są
przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. To państwo powinno być zainteresowanie rozwojem małych i średnich organizacji gospodarczych, ponieważ
to właśnie one, stanowiąc ogromną większość gospodarki narodowej, zapewniają
rozwój kraju. W związku z tym na świecie rozwinięty jest system współfinansowania przez państwo prac służących rozwiązywaniu przez naukę problemów
niezbędnych do rozwoju gospodarki.
Podstawową jednostką organizacyjną uniwersytetu jest wydział. To na wydziale kształci się studentów a cała akademicka społeczność musi być moralnie
odpowiedzialna wobec swojego powołania i wykonywanego zawodu, a także
wobec całego społeczeństwa. Zadaniem uczelni wyższej jest ponadto uzbrojenie swoich absolwentów w podstawy etyki zawodowej oraz przekazanie wartości
moralnych swoim studentom.
Zmienia się także oblicze naukowca i pracownika nauki. Obraz naukowca
minionej epoki, jako idealistycznej postaci wykonującej swoją misję i powołanie
wobec nauki i studenta, jest już przeszłością. Współczesny pracownik nauki jawi
się jako menedżer zdobywający wiedzę i prowadzący badania naukowe, ale także
jako osoba zdobywająca środki rzeczowe i finansowe dla swojego zespołu oraz
dla siebie. Coraz więcej osób mieni się naukowcami nie dlatego, że mieli pasję poszukiwania naukowych prawd, ale tylko dlatego, że mają szczególne uzdolnienia

54

Hubert Bronk

do robienia kariery bez twórczej myśli naukowej. Wielu z nich potrzebna jest
jedynie wizytówka z wypisaną funkcją w dobrej uczelni. Dlatego mamy więcej
wyników niż wartości.
Misja wydziału uniwersyteckiego powinna być aktem integrującym środowisko akademickie, powinna zawierać próbę samookreślenia się, ustalenia własnej tożsamości i być punktem odniesienia dla całego środowiska. Tak rozumiana misja powinna być akceptowana przez środowisko akademickie, które musi
się z nią identyfikować. Misja powinna być stabilnym fundamentem, na którym
opierać się ma koncepcja działania wydziału teraz i w przyszłości, musi jednak
podlegać ocenie i weryfikacji, ponieważ znajdujemy się pod stała presją otoczenia, a także dlatego, że wydział uniwersytecki powinien się rozwijać, a zatem
podlegać systematycznym zmianom.
Oczywiście może zrodzić się pytanie o sens formułowania misji wydziału
uniwersyteckiego, a także o to, czy ma ona jakiekolwiek znaczenie dla nas jako
środowiska akademickiego – pracowników naukowych i studentów konkretnego
wydziału stanowiącego integralną część danego uniwersytetu.
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Wniosek o nadanie przez Radę Państwa tytułu naukowego
profesora nauk ekonomicznych Hubertowi Bronkowi,
docentowi w Instytucie Ekonomiki Transportu
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej

1. Doc. dr hab. inż. Hubert Bronk urodził się dnia 16 maja 1940 r. w Sierakowicach (woj. gdańskie), jest narodowości i przynależności państwowej polskiej.
Studia wyższe odbył na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu
Politechniki Szczecińskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera-ekonomisty w dniu
30 czerwca 1964 r.
Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadała mu 26.06.1969 r.
Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Metody nomograficzne w analizie
działalności produkcyjnej przedsiębiorstw transportu samochodowego”.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych nadała mu
20.12.1974 r. Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Relacje produkcyjne
w publicznym transporcie samochodowym”.
2. Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową w Jaworznicko-Mikołowskim Przedsiębiorstwie Spedycyjno-Transportowym Przemysłu Węglowego
w Mysłowicach na stanowisku kierownika technicznego bazy transportu samochodowego.
Od 1.10.1965 r. pracuje w Politechnice Szczecińskiej zajmując kolejno stanowiska asystenta, starszego asystenta i adiunkta, początkowo w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Transportowych, a następnie w Instytucie
Ekonomiki Transportu.
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3. Kandydat opublikował 81 prac naukowych, w tym indywidualnych 64.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego opublikował łącznie 62 pozycje,
w tym 48 publikacji samodzielnych. Na samodzielny dorobek składają się 2
monografie, 30 artykułów i komunikatów naukowych, 3 skrypty akademickie,
7 innych opracowań, 6 recenzji i opinii, a ponadto opracował 12 recenzji prac
doktorskich.
Kandydat jest autorem lub współautorem 36 prac naukowo-badawczych,
w tym 23 prac po ostatnim awansie. Kierował wieloma zespołami naukowo-badawczymi w ramach tematów centralnie kierowanych lub na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej, wśród których należy wyróżnić udział w latach
1977–1983 w 6 pracach naukowo-badawczych programu rządowego PR-8 „Kompleksowy rozwój energetyki”, kierunek badawczy 5 – „Racjonalizacja użytkowania paliw i energii w transporcie” oraz w 3 pracach węzłowych – temat 08.1 pt.
„Zintegrowany system transportowy”.
Kandydat brał udział w pracach badawczych, których rezultaty z powodzeniem wykorzystane zostały przez regionalne przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i władze wojewódzkie. Do opracowań tych zaliczyć można:
a) Projekt organizacyjny zakładu transportu samochodowego w Zakładzie Pokryw Luków i Konstrukcji Okrętowych „Lukbud” w Szczecinie
(1976),
b) Organizacja transportu samochodowego rolnictwa w woj. szczecińskim
(1977),
c) Założenia koncepcji studium modelu systemu transportowego Zakładów
Chemicznych Police (1977),
d) Modelowe rozwiązania transportu rolniczego woj. koszalińskiego (1980),
e) Organizacja zaspokojenia potrzeb przewozowych w systemie transportowym woj. szczecińskiego (1983).
W latach 1981–1982 kandydat brał czynny udział i kierował zespołem opracowującym podstawowe założenia reformy gospodarczej w transporcie, co znalazło wyraz w pracach:
a) Projekt założeń reformy gospodarczej w transporcie (1981),
b) Gałęzie transportu. Koncepcja reformy gospodarczej w transporcie
(1981),
c) Państwowa Komunikacja Samochodowa wbrew reformie (1982),
d) Reforma systemu ekonomicznego przedsiębiorstw transportu samochodowego (1982),
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e) O reformie gospodarczej w Państwowej Komunikacji Samochodowej
(1984),
f) Zarządzanie przedsiębiorstwem transportu samochodowego w zreformowanym systemie gospodarczym (1983).
W ramach międzynarodowej współpracy z Wyższą Szkołą Transportu
w Dreźnie kandydat opracował następujące tematy badawcze:
a) Konzeption fuer eine Wirtschaftsreform auf dem Gebiet des Kraftverkehrs und die Eisenbahnverkehrs (1983),
b) Zur Anwendung der oekonomischen Rechnung Kraftwagentransportunternehmen (1984).
4. W okresie od uzyskania stopnia doktora habilitowanego kandydat prowadził działalność naukowo-badawczą w następujących kierunkach:
a) analiza ilościowa procesów przewozowych w transporcie samochodowym; rezultatem tych badań były artykuły publikowane na łamach Przeglądu Komunikacyjnego, dotyczące związków zachodzących pomiędzy
parametrami techniczno-ekonomicznymi (4 artykuły),
b) metody nomograficzne w transporcie samochodowym oraz ich zastosowanie w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Z tego zakresu opublikował dwie książki wydane przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności:
a) „Przewozy ładunków transportem samochodowym”, WKiŁ 1968, rozdz.
Zastosowanie nomografii w transporcie samochodowym,
b) „Nomogramy w transporcie samochodowym”, WKiŁ 1973, (współautor
W. Mandryca), udział kandydata 75%,
c) rozprawa „Metody nomograficzne w analizie działalności produkcyjnej
przedsiębiorstw transportu samochodowego” Szczecin 1969,
d) „Koordynacja przewozów transportem samochodowym”, Szczecin 1970
e) „Relacje produkcyjne (majątek – praca – produkcja) w transporcie samochodowym”, Szczecin 1971.
W okresie po nominacji na docenta w Politechnice Szczecińskiej, czyli od
lipca 1975 r. kandydat prowadził działalność w następujących kierunkach:
1. Rachunek ekonomiczny ze szczególnym uwzględnieniem efektywności
gospodarowania przedsiębiorstwami transportu samochodowego. Znalazło to wyraz w monografii pt. „Efektywność nakładów w transporcie
samochodowym”, 1979 (współautor B. Szałek) oraz w monografii pt.
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„Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie transportu samochodowego”, Szczecin 1985.
Ponadto opublikował 9 artykułów i referatów w Polsce, NRD. RFN;
m.in. na 12 i 13 Verkehrswissnschaftliche Tage, Dresden 1980 i 1982 oraz
w miesięczniku RFN – Internationales Verkehrswesen 1983.
2. Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportu samochodowego. Efektem tych zainteresowań kandydata był współudział w przygotowaniu podręczników akademickich:
–– „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego”, WKiŁ Warszawa I wyd. 1979, II wyd. 1987; red. H. Bronk,
–– „Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym”,
WKiŁ, I wyd. 1978, II wyd. 1983, III wyd. 1988 (współautor J. Gracz,
B. Szałek).
Ponadto opublikował 4 artykuły oraz jeden w Zeszycie Naukowym Uniwersytetu Bonn 1983
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportu samochodowego ze szczególnym uwzględnieniem reformy gospodarczej w transporcie. Z tego
zakresu kandydat opublikował 11 artykułów i referatów prezentowanych
na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pod kierownictwem
naukowym kandydata wydany został w 1983 r. Zeszyt Naukowy Politechniki Szczecińskiej pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem transportu
samochodowego w zreformowanym systemie gospodarczym”. Ponadto
kierował zespołem pracowników Instytutu Ekonomiki Transportu, który przygotował „Projekt założeń reformy gospodarczej w transporcie” –
1981, przekazany krajowym przedsiębiorstwom transportowym.
4. Rozwój i wzrost gospodarczy transportu samochodowego.
Zainteresowania te stanowią kontynuację i rozwinięcie badań kandydata na
temat relacji produkcyjnych w transporcie samochodowym. Znalazło to wyraz
w dwóch publikacjach oraz monografii pt. „Rozwój gospodarczy transportu samochodowego Polski w latach 1960–1980”, Szczecin 1985.
Wszyscy opiniodawcy wniosku o tytuł naukowy profesora jednoznacznie
wysoko oceniają dorobek naukowy doc. dr hab. Huberta Bronka, jego wkład
w rozwój ekonomiki i organizacji transportu oraz oryginalną i zgodną z potrzebami praktyki działalność naukowo-badawczą.
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Charakteryzując kandydata – recenzent prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz stwierdza, że jest on uznanym specjalistą z zakresu ekonomiki i organizacji
transportu samochodowego i współtwórcą polskiej szkoły ekonomiki transportu
samochodowego. Jego uogólnienia z tego zakresu są przyczynkami w rozwoju
ogólnej ekonomiki i organizacji transportu. Jako dydaktyk i wychowawca kandydat wyróżnia się wzorowym i aktywnym opiekuństwem nad studenckimi kołami naukowymi oraz zbiorowymi praktykami studenckimi, które organizował
w kraju i zagranicą. Bierze od wielu lat aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom
transportu. Jest często zapraszany do udziału w konferencjach w NRD i RFN, co
świadczy o uznaniu jego dorobku naukowego przez ośrodki zagraniczne.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub (Uniwersytet Gdański) stwierdza, że od
uzyskania ostatniej nominacji na etat docenta jako doktor habilitowany, kandydat
znacznie pomnożył swój dorobek naukowy. W publikacjach naukowych ostatniego okresu wyróżnia monografię pt. „Rozwój gospodarczy transportu samochodowego w latach 1960–1980”, która zdaniem opiniodawcy jest pionierskim studium rozwoju transportu samochodowego Polski. Zwraca uwagę na wyróżniającą
się w dorobku naukowym grupę publikacji ogłoszonych w języku niemieckim na
terenie NRD i RFN (trzy przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego oraz
siedem po habilitacji) – jest to poważny zbiór prac, zasługujących na wyróżniające wymienienie. Działalność organizacyjna kandydata jako dyrektora Instytutu
Ekonomiki Transportu wykraczała daleko poza ramy Instytutu, co przejawiało
się m.in. poprzez dwukrotne zorganizowanie ogólnokrajowych konferencji instytutów i katedr ekonomiki transportu w 1978 r. i 1984 r.
Prof. zw. dr Elżbieta Lissowska (Szkoła Główna Handlowa) uważa, że
z dorobku autorskiego kandydata na szczególne podkreślenie zasługuje praca pt.
„Rozwój gospodarczy transportu samochodowego Polski w latach 1960–1980”,
w której przeprowadzono wielostronną analizę rozwoju systemów zarządzania,
organizacji oraz relacji produkcyjnych. Jest to pierwsze tak wnikliwe studium
zmian zachodzących w transporcie samochodowym, wnoszące nowy element
poznawczy do wiedzy o tym transporcie i stwarzające możliwości doskonalenia
prac prognostycznych i programowania rozwoju. W dorobku naukowym kandydata wyróżnić należy prace powstałe pod kierunkiem doc. dr hab. Huberta Bronka pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem transportu samochodowego w zreformowanym systemie gospodarczym”. Pozycja ta poza walorami naukowymi miała
szczególną wartość dla procesu dydaktycznego, który potrzeby praktyki musi
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uwzględniać. Była to pierwsza opublikowana praca z tego zakresu, a szybkość
reakcji na te potrzeby o dobrej ich znajomości. Prof. dr E. Lissowska w recenzji
akcentuje także znaczny dorobek kandydata w zakresie tworzenia pomocy naukowych. Skrypty i podręczniki jego autorstwa lub współautorstwa są stosowane
przez wszystkie uczelnie kształcące transportowców w rezultacie czego mają one
już dwa wydania.
Wszyscy recenzenci są zgodni, że wyróżniające się osiągnięcia kandydata
w działalności naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej uzyskane
w dziesięcioleciu po uzyskaniu przez niego stopnia naukowego doktora habilitowanego, całkowicie uzasadniają wysunięcie wniosku o nadanie doc. dr hab.
Hubertowi Bronkowi tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego.
Kandydat reprezentował polską naukę za granicą, o czym świadczy jego
aktywny udział w konferencjach i wykładach zagranicznych:
a) Hochschule fuer Verkehrswesen „F. List” – 10. Verkehrswissenschaftliche Tage, referat nt. „Die Produktionsfunktion nach Cobb-Douglas und
ihre Anwendung im polnischen Kraftverkehr” oraz „Der Prozess von
Transpordienstleistungen”, Dresden 1974;
b) Universitaet Bonn – Verkehrswissenschaftliche Probleme in Ost und
West, Deutsch – polnisches Symposium, Bonn 1978;
c) Hochschule fuer Verkehrswesen Dresden – 12 Verkehrswissenschaftliche
Tage, referat nt. „Die Bewertung der Intensivierung der Transportprozesse”, Dresden 1980;
d) Hochschule fuer Verkehrswesen Dresden, 13 Verkehrswissenschaftliche
Tage, referat nt. „Methoden der Intensivierung der Transportprozesse”,
Dresden 1982;
e) Ingenieurhochschule Wismar, referat nt. „Fragen der Messung und Bewertung der Effektivitaet im Transportprozess”, Wismar 1984.
5. W okresie dwudziestoletniej działalności dydaktyczno-wychowawczej
kandydat prowadził wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria kursowe
i dyplomowe na różnych kierunkach, stopniach i rodzajach studiów. Po ostatnim
awansie prowadził wykłady z następujących przedmiotów:
–– ekonomika i organizacja transportu samochodowego,
–– rachunek ekonomiczny w transporcie samochodowym,
–– analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportowych,
–– ekonomika i organizacja zaplecza technicznego transportu samochodowego.
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Kandydat kierował ponad 150 pracami magisterskimi i dyplomowymi.
O wysokich umiejętnościach kandydata jako promotora świadczą nagrody przyznane jego absolwentom. Pięć prac magisterskich zostało nagrodzonych w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszą pracę magisterską,
jedna praca magisterska uzyskała nagrodę w konkursie Ministra Pracy, Płacy
i Spraw Socjalnych.
Ważną rolę w procesie dydaktycznym spełniają podręczniki akademickie
i skrypty opracowane przez kandydata. Jest on autorem lub współautorem dziewięciu podręczników i skryptów akademickich. Dwa podręczniki akademickie
zostały wyróżnione nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kandydat był współorganizatorem studenckiego ruchu naukowego w Instytucie Ekonomiki Transportu, a w latach 1972–1974 sprawował opiekę nad Kołem
Naukowym Transportu.
W okresie kadencji 1970–1972 jako Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego zajmował się rozwojem sportu i turystyki w środowisku
studenckim Politechniki Szczecińskiej.
W 1975 r. opracował program niekonwencjonalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z ekonomiki i organizacji transportu samochodowego, polegający
na aktywizacji studentów w procesie dydaktycznym. Po przygotowaniu wraz
z zespołem zaprogramowanych tekstów do studiowania ekonomiki i organizacji
transportu samochodowego, nowa forma została wprowadzona w życie w roku
akademickim 1975/1976. Wyrazem uznania modernizacji procesu dydaktycznego była nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.
6. Kandydat posiada znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej. Od 1975 r. w kierownictwie Instytutu Ekonomiki Transportu, a od
1984 r. kieruje Zakładem Transportu, w którym pracuje pięciu adiunktów i jeden asystent. Zespół ten posiada bogaty dorobek publikacyjny oraz kilkanaście
zakończonych sukcesem prac naukowo-badawczych. Wszyscy adiunkci pracują
nad rozprawami habilitacyjnymi, z których jedna przekazana została do druku.
Kandydat jest promotorem dwóch ukończonych prac doktorskich (jedna
wyróżniona nagrodą MNSzWiT), trzy dalsze przewody doktorskie są w otwarte,
a ich zakończenie nastąpi w 1985 r.
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Kandydat jest recenzentem dwunastu prac doktorskich. Na studiach doktoranckich prowadził wykłady i seminaria, a aktualnie prowadzi seminarium naukowe dla adiunktów przygotowujących rozprawy habilitacyjne.
7. Umiejętność łączenia działalności dydaktycznej i naukowej stanowiły
przesłankę powierzenia kandydatowi wielu funkcji organizacyjnych. Kandydat
pełnił lub aktualnie pełni w Uczelni następuje funkcje:
– w latach 1977–1979 oraz 1983–1984 był członkiem Senatu Politechniki
Szczecińskiej,
– w latach 1975–1984 był członkiem dwóch Senackich Komisji ds. Współpracy Zagranicznej oraz ds. Rozwoju Kadry,
– w latach 1975–1984 był członkiem Zespołu Opiniodawczego Badań Naukowych Politechniki Szczecińskiej, a od 1981 r. przewodniczącym Zespołu,
– w latach 1967–1978 był członkiem Wydziałowej i Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej na studia,
– w latach 1972–1974 był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego
Transportu,
– w latach 1975–1978 był zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomiki Transportu (działającego na prawach Wydziału) ds. dydaktycznych,
– w latach 1978–1981 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomiki Transportu ds. nauki,
– w latach 1981–1984 był dyrektorem Instytutu Ekonomiki Transportu,
– od 1984 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomiki Transportu, –
od 1984 r. jest kierownikiem Zakładu Transportu Samochodowego.
We wszystkich pełnionych funkcjach kandydat wykazuje wysoki stopień
osobistego zaangażowania, wnosząc wiele inwencji i przyczyniając się do rozwoju powierzonych mu wycinków działalności Uczelni.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność kandydata w realizacji międzynarodowej umowy o współpracy między Politechniką Szczecińską
i Wyższą Szkołą Transportu w Dreźnie. Kontakty te nawiązane zostały w 1964 r.,
a od 1979 r. kandydat jest koordynatorem tej umowy.
Ponadto kandydat utrzymuje kontakty naukowe i współpracuje z sześcioma
innymi ośrodkami zagranicznymi. Wynikiem tej współpracy są prace naukowe
i naukowo-badawcze, referaty wygłaszane na międzynarodowych konferencjach
oraz prowadzone wykłady gościnne.
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8. Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydat odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi w 1978 r.
Kandydat otrzymał trzy nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki (II i III stopnia).
Otrzymał również piętnaście nagród naukowych i siedem nagród dydaktycznych rektora Politechniki Szczecińskiej.
9. Na wniosek Instytutu Ekonomiki Transportu Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej na posiedzeniu w dniu
16 listopada 1984 r. powołała Komisję Wydziałową ds. postępowania awansowego na tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych w składzie:
–– przewodniczący – prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski, członkowie:
prof. zw. dr Władysław Górski, prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz.
Na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu w dniu 21 grudnia 1984 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie i wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie następujących recenzentów dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata:
– prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz – Politechnika Szczecińska,
– prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub – Uniwersytet Gdański,
– prof. zw. dr Elżbieta Lissowska – Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.
Po uzyskaniu pozytywnych recenzji Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej na posiedzeniu w dniu 22 lutego
1985 r. na podstawie sprawozdania Wydziałowej Komisji i dyskusji w wyniku
tajnego głosowania podjęła jednomyślną uchwałę o wystąpienie z wnioskiem
w sprawie nadania doc. dr hab. inż. Hubertowi Bronkowi tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.
10. Rada Państwa uchwałą z dnia 30 stycznia 1987 r. nadała doc. dr hab. inż.
Hubertowi Bronkowi tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.
Nominację wręczono w Belwederze w dniu 12 lutego 1987 r.
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Wykaz ważniejszych publikacji
Profesora Huberta Bronka

I. 	Monografie, rozprawy i podręczniki
1. Rozprawa doktorska – „Metody nomograficzne w analizie działalności produkcyjnej przedsiębiorstw transportu samochodowego”, Politechnika Szczecińska, Szczecin 30.06.1969.
2. Rozprawa habilitacyjna – „Relacje w publicznym transporcie samochodowym”, Politechnika Szczecińska, Szczecin 20.12.1974.
3. Przewozy ładunków transportem samochodowym (współautor), WKiŁ, Warszawa 1968.
4. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, autor
rozdz. VII i XI, WKiŁ, wyd. II, Warszawa 1987.
5. Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym, (współautor), WKiŁ, Warszawa, wyd. I – 1978, wyd. II – 1983, wyd. III – 1988.
6. Nomogramy w transporcie samochodowym, (W. Mandryca), WKiŁ, Warszawa 1973.
7. Rozwój gospodarczy transportu samochodowego Polski w latach 1960–1980,
Politechnika Szczecińska, PNPS 289, Szczecin 1988.
8. Programowanie rozwoju transportu samochodowego w Polsce, Politechnika
Szczecińska, PNPS 387, Szczecin 1988.
9. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportu samochodowego, Politechnika
Szczecińska, Szczecin 1985.
10. Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1985.
11. Organizacja przewozów pasażerskich w transporcie samochodowym, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1988.
12. Estuarium Odry i Zatoka Pomorska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1990.
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13. Polen auf dem Weg zur Marktwirtschaft – aktueller Stand und Entwicklungstendenzen, Studium und Praxis, Vortraege an der FH Osnabrueck, 1994/1995.
14. Rachunek nakładów i wyników przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 1993
15. Spedycja w międzynarodowym transporcie samochodowym, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 1992
16. Koszty własne przedsiębiorstwa międzynarodowych przewozów drogowych,
ZMPD, Zeszyty Problemowe nr 8, Warszawa 1996.
17. Analiza kosztów własnych firmy międzynarodowych przewozów i usług spedycyjnych, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
18. Analiza kosztów własnych w firmie międzynarodowego transportu samochodowego, ZPSMPDiS, Szczecin 1996.
19. Szanse i wyzwania rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego, I Forum
Kongresu Pomorskiego, Gdańsk 1997.
20. Szanse i wyzwania rozwoju Pomorza Zachodniego, Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 1999.
21. Relacje transport – środowisko naturalne oraz wpływ transportu na życie
człowieka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
22. Polen auf dem Weg zur Marktwirtschaft, Kyushu Sangyo University, Fukuoka (Japan) 2001.
23. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc,
G. Rosa (rozdział 6. Usługi transportowo spedycyjne, współautor E. Załoga),
WN PWN, Warszawa 2005, dodruk 2012.
24. Przewodnik do makroekonomii, Wydawnictwa Naukowe Akademii Morskiej
w Szczecinie, Szczecin 2009.
II. 	Artykuły i referaty publikowane po 1987 roku
1. „Voraussetzungen und Moeglichkeiten einer Integration des europaeischen
Transportsystems”, w: Die Donau als Verkehrsweg der Zukunft. Osterreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft, Wien 1987.
2. „Doświadczenia historyczne transportu samochodowego w świetle przebiegu
i oddziaływania długich cykli koniunktury”, w: Wpływ długich cykli gospodarczych na perspektywiczne przekształcenia systemu transportowego Polski, OBET, Gdańsk 1987
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3. „Reforma gospodarcza w transporcie samochodowym; ocena i kierunki
zmian”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 33, Szczecin 1987.
4. „Problemy rozwoju transportu samochodowego Polski”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1987.
5. „Rozwój społeczno-gospodarczy transportu”, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 1987.
6. „Podstawy programowania rozwoju transportu”, Przegląd Komunikacyjny
nr 3/1987.
7. „Programowanie rozwoju gałęzi transportu”, Przegląd Komunikacyjny
nr 4/1987.
8. „Ueber die Hauptrichtungen der Transportentwicklung Polens”, w: Infrastruktura Transportu, Szczecin 1987.
9. „Effektivitaet der Ausnutzung von Lastkraftwagen”, w: Efektywność systemu transportowego, Dresden 1987.
10. „Techniczne uzbrojenie pracy i jego wpływ na wydajność pracy w transporcie
samochodowym”, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1987.
11. „Zasadność funkcjonowania transportu samochodowego gospodarczego”,
EKTRA 1987, Kołobrzeg 1987.
12. „Potrzeby przewozowe i ekonomiczna efektywność w transporcie samochodowym”, TNOiK Zielona Góra 1988.
13. „Programowanie przewozów pasażerskich w transporcie autobusowym”,
PTE, Katowice 1988.
14. „Agencja w transporcie samochodowym”, ORTRA 1988.
15. „Kierowca – agent w transporcie samochodowym”, Przegląd Komunikacyjny
nr 10/1988.
16. „Instrumenty ekonomicznego oddziaływania na wzrost efektywności gospodarowania w transporcie samochodowym”, OBET, Warszawa 1988.
17. „Rozwój działalności spedycyjnej w Oddziałach PKS”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1988.
18. „Doświadczenia historyczne w rozwoju transportu samochodowego w Europie w XIX i XX wieku”, Problemy Magazynowania i Transportu nr 2/1988.
19. „Agencja w transporcie samochodowym jako wyraz elastyczności polityki
transportowej”, w: Instrumenty ekonomiczne w polityce transportowej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1988.
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20. „Rozwój motoryzacji w latach 1920–1939”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego IET nr 24, Szczecin 1988.
21. „Przewozy ładunków ciężkich i ponad gabarytowych transportem samochodowym”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego IET nr 25/1988.
22. „Teoria dlhodobeho rozvoju dopravy”, 8. Vedecka Konferencia Vesokej Skoly
Dopravy a Spojov, Żilina 1988.
23. „Subunternehmen im Kraftverkehr als Bestnadteil der Transportlogistik”,
Seminar Verkehrswissenschaftliche Probleme, Universitaet zu Koeln 1988.
24. „Agentur im Kraftverkehr als Transportlogistik in der Praxis”, Internationale
Konferenz, HfV Dresden, Dresden 1988.
25. „Engpassprobleme im polnischen Verkehr”, Verkehrswissenschaftliche Forum, Universitaet zu Koeln, Koeln 1988.
26. „Kierowca jako agent w przedsiębiorstwie transportu”, Motoryzacja nr 3/1989.
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1977–1979 oraz 1983–1984 członek Senatu
1975–1984
członek Zespołu Opiniodawczego Badań Naukowych
1981–1984
przewodniczący Zespołu Opiniodawczego Badań Naukowych
1975–1978
zastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki Transportu działającego na prawach Wydziału
1978–1981
zastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki Transportu d/s nauki
1981–1984
dyrektor Instytutu Ekonomiki Transportu
1984–1985
kierownik Zakładu Transportu Samochodowego
Uniwersytet Szczeciński
1989–1999
członek Senatu
1990–1993
dziekan Wydziału Transportu i Łączności
1993–1999
rektor
2000–2001
dyrektor Instytutu Transportu i Logistyki
1985–2005
kierownik Katedry Transportu Samochodowego
Wyższa Szkoła Zawodowa „Collegium Balticum” w Szczecinie
2002–2005
rektor – przewodniczący Senatu
2001–2005
dyrektor Instytutu Ekonomiki Usług
Wyższa Szkoła Zawodowa „Stargardinum” w Stargardzie
2005–2008
rektor – przewodniczący Senatu
Wyższa Szkoła Morska – Akademia Morska w Szczecinie
1999–2013
profesor zwyczajny na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
Transportu
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Odznaczenia i medale
Profesora Huberta Bronka

Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Gryf Pomorski
Medal za zasługi dla województwa gorzowskiego
Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

1978
1987
1991
1985
1998
2004

Fot. J. Giedrys
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Rektorzy Uniwersytetu Szczecińskiego
podczas obchodów jubileuszu XXX-lecia US:
w latach 1990–1993 – Profesor Tadeusz Wierzbicki,
w latach 1993–1999 – Profesor Hubert Bronk,
w latach 1999–2005 – Profesor Zdzisław Chmielewski
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Czy sprawowanie funkcji rektora wyższej uczelni jest zadaniem łatwym?
Wywiady przeprowadzone z Profesorem Hubertem Bronkiem

Fot. J. Giedrys

1. 10 lat Uniwersytetu Szczecińskiego – w trosce o przyszłe pokolenie,
„Dziennik Polski” z 15.11.1995 r. (red. Leszek Wróblewski).
2. Trudny rozwój młodych uczelni – Musimy dobrze się wysilić, „Kurier
Szczeciński” z 18.03.1996 r. (red. Bogdan Twardochleb).
3. W granicach rozsądku, „Forum Akademickie” 1994, nr 4 (red. Andrzej
Świć).
4. Efektywne trysemestry czy kosztowne semestry?, „Kurier Szczeciński”
z 7.12.2001 r. (red. Grzegorz Dowlasz).

Wpis do Księgi Pamiątkowej XXX-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego (2015 r.)
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W granicach rozsądku
„Forum Akademickie” 1994 nr 4.
Środowisko chciałoby, aby nowa ustawa była swego rodzaju konstytucją
polskich szkół wyższych, na miarę potrzeb nadchodzącego wieku.

Rozmowa z prof. Hubertem Bronkiem, rektorem
Uniwersytetu Szczecińskiego
Jakie są największe zmartwienia rektora zarządzającego uczelnią: złe prawo,
pieniądze, rozwój kadry, konflikty wewnątrz uczelni?
– W przypadku młodej uczelni, jaką jest Uniwersytet Szczeciński, zdecydowanie
najtrudniejszą kwestią są sprawy kadrowe. Pozyskanie samodzielnych pracowników naukowych, pracujących na pierwszym etacie, to jest nasz problem numer
jeden, na długo przed sprawami finansowymi i inwestycyjnymi. Polskie środowisko akademickie jest mało mobilne. Zmiana miejsca pracy następuje bardzo
rzadko i z reguły jest splotem wydarzeń osobistych, a nie naukowych. Nasze
doświadczenia wykazują, że nie wystarcza już mieszkanie, aby zachęcić doktora
habilitowanego czy profesora do podjęcia pracy w uczelni. Z drugiej strony konieczne jest mocniejsze przywiązanie profesora do jego szkoły. Dziś nauczyciel
akademicki jedynie informuje rektora o podjęciu pracy w innym miejscu. A często nawet tego nie robi.
Nowa ustawa ma wprowadzić zapis, że rektor będzie musiał wyrazić zgodę na
podjęcie pracy poza uczelnią. To będzie pewnego rodzaju rewolucja w środowisku.
– Wprowadzenie takiej zasady może dla wielu uczelni oznaczać spore trudności
na pewnych kierunkach studiów, do prowadzenia których mogłoby zabraknąć samodzielnych pracowników naukowych. Myślę, że konieczny jest tu okres przejściowy.

86

Życie i dokonania Profesora Huberta Bronka

Być może utrzymywanie zasady konieczności posiadania ośmiu samodzielnych
pracowników naukowych do prowadzenia danego kierunku jest wymaganiem
przesadnym. Zapewne jako profesor nie zgodzi się Pan z tym twierdzeniem, ale
sporą część zajęć prowadzą pozostali pracownicy naukowi i to ich wiedza w dużej mierze przesądza o tym, co będzie umiał student. Zresztą czasem osobowości
jednego czy dwóch profesorów więcej znaczą niż zastęp innych. Czy to nie zbytni
konserwatyzm grona profesorów, które o tym decyduje?
– Nie ulega wątpliwości, że to jednak profesorowie przesądzają o poziomie nauczania i pewna ich liczba musi być związana z kierunkiem studiów. Można
dyskutować, czy musi być ośmiu, czy wystarczy sześciu samodzielnych pracowników naukowych. Na pewno nie może być tak, jak w wielu uczelniach prywatnych, że honorowani są profesorowie emerytowani i spoza Polski. W przypadku
szkół publicznych takie zasady nie obowiązują.
Czy uczelnią nie powinien zarządzać menedżer na stanowisku dyrektora administracyjnego?
– To rektor powinien przewodzić społeczności szkoły, ale z doświadczeń mojej
uczelni widzę, że w wielu sprawach, związanych z administrowaniem i bieżącym
zarządzaniem uczelnią i finansami, powinien go zastąpić kanclerz. Naturalnie,
funkcję kontrolną powinien pełnić senat.
Prof. Włodzimierz Siwiński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego głosi pogląd, że
władze uczelni powinny być kontrolowane przez zewnętrzne rady powiernicze czy
nadzorcze, złożone m.in. z przedstawicieli otoczenia uczelni.
– Podzielam ten pogląd. Budżety uczelni są czasami bardzo duże, i w znacznej
mierze są to pieniądze podatnika. Niesłychanie trudno pozyskiwać środki, bardzo łatwo je natomiast wydawać. To musi być pod kontrolą i takim zewnętrznym
ciałem kontrolnym może być wspomniana rada. Wiązałaby ona mocniej uczelnię
ze środowiskiem lokalnym.
Właśnie, jak współpracuje się rektorom z władzami lokalnymi?
– Wiem od kolegów, że deklaracje z reguły wyglądają obiecująco, ale na wsparcie
materialne przekłada się to z reguły słabo. Są ośrodki, jak Opole czy Rzeszów,
w których władze lokalne wspomagają uczelnie. Ale to raczej wyjątki.
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A pieniądze? Czy powszechnie artykułowany ich brak jest ciągłą przyczyną zmartwień rektora?
– W różnych szkołach ta kwestia rozmaicie wygląda. Z pewnością poziom wynagrodzeń pracowników uczelni jest zdecydowanie zbyt niski. Szczególnym utrudnieniem w rozwoju młodych uczelni jest anachroniczny już podział środków finansowych poprzez tzw. algorytm, którym posługuje się Ministerstwo Edukacji.
Takie rozwiązanie prowadzi do dalszego pogłębiania różnic rozwojowych uczelni
oraz rozwarstwienia na finansowo coraz mocniejsze i coraz słabsze. Uczelnie
i wydziały młode potrzebują 20–30 lat na uzyskanie pełnych uprawnień akademickich, czyli prawa do doktoryzowania i habilitowania. W tym czasie są one, na
skutek działania algorytmu, w sytuacji o wiele gorszej niż uczelnie starsze. I nie
odgrywa tu roli jakość nauczania, lecz – nazwijmy to tak – renta zasiedzenia. Konieczność zmiany zasad finansowania jest nieunikniona. A uczelnia przecież nie
siedzi z założonymi rękami. W budżecie mojej uczelni środki własne stanowią
prawie 40 procent.
Sam algorytm spotyka się z dość częstą krytyką, ale pojawia się pytanie, co zamiast?
– Można zaproponować kilka rozwiązań zastępujących algorytm. Na przykład
zamówienia edukacyjne ze strony ministerstwa.
Ale to doprowadzi do sytuacji, kiedy ministerstwo będzie decydowało o tym, czy
w jakimś uniwersytecie ma być wykładana socjologia czy biotechnologia. Samo
środowisko, godząc się na takie rozwiązanie, odbierze sobie autonomię w zakresie nauczania. A poza tym, kto dziś jest w stanie powiedzieć, ilu i jakich absolwentów będziemy potrzebować za pięć lat? To będzie pole do uznaniowości.
– W przypadku uczelni młodych funkcjonujący dziś algorytm nie pozwala
w sposób właściwy dbać o rozwój kadry akademickiej. Rozwiązanie, które nie
daje zasilania dla asystentów ze stopniem magistra, jest, moim zdaniem, zupełnie
chybione. Przecież ci ludzie pracują w uczelni.
Czy zatem nie należałoby rozsądnie zmieniać algorytmu?
– Myślę, że to jest możliwe. Algorytm powinien obejmować wszystkie grupy
pracowników, oczywiście z wyważeniem proporcji pomiędzy tymi grupami.
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Powinien także skłaniać do pozyskiwania przez uczelnię własnych środków, ale
tak, by nie musiała ona zapominać o swej podstawowej misji, jaką jest nauczanie
i prowadzenie badań naukowych.
Drugi strumień pieniędzy, jaki płynie do uczelni, to pieniądze na badania naukowe z KBN. System grantów to chyba najbardziej sensowny sposób dysponowania
pieniędzmi. Z drugiej strony powszechnie wiadomo, że o przyznaniu grantu decydują nie tylko czynniki merytoryczne. Czy można to zjawisko wyeliminować?
– Musimy jakieś rozwiązania przyjąć i wydaje mi się, że trzeba zawierzyć pochodzącej z wyboru reprezentacji uczonych. Rozwiązanie podziału środków poprzez
system grantów wydaje się najlepsze. Natomiast według mnie, KBN coraz bardziej się biurokratyzuje. Niekiedy profesor w nawale obowiązków musi szukać
pomocy, aby dać sobie radę z różnego typu sprawozdaniami.
Wchodzi w życie nowy system finansowania jednostek naukowych i nowa ich kategoryzacja. Czy jednostki, które zyskają w niej wyższą lokatę, otrzymają wyższe
finansowanie? Powinien istnieć bodziec finansowy preferujący najlepszych, ale
przecież nie może to zagrażać bytowi danej jednostki?
– Doświadczenia wielu lat wskazują, że idealnych rozwiązań nie ma i nie sądzę,
aby udało się nam je stworzyć. Przy każdej metodzie podziału tych środków zawsze będą zadowoleni i niezadowoleni.
Porozmawiajmy o rozwiązaniach, które ma przynieść nowa ustawa.
– Do środowiska akademickiego nie dotarła żadna pełna wersja projektu ustawy.
Nie otrzymaliśmy też wcześniejszej wersji projektu, opracowanego przez profesorów Seweryńskiego i Wojtyłę. Co do meritum, myślę, że trzeba mówić o nowoczesnym modelu szkoły wyższej. Funkcjonujący u nas model uczelni, oparty
w dużej części na XIX-wiecznej koncepcji Aleksandra von Humboldta, już się
przeżył. Trzeba szukać rozwiązań na miarę XXI wieku. Tego oczekuje całe środowisko akademickie, zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi. Bardzo mnie
cieszy planowane objęcie nową ustawą wszystkich szkół wyższych.
Nie wszystkie typy szkół chcą takiego rozwiązania. Akademie medyczne wolałyby
zachować podległość Ministerstwu Zdrowia.
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– Akademie medyczne stawiają na swoją odrębność w zakresie prowadzenia
szpitali klinicznych. Na zagadnienie trzeba patrzeć jednak głównie z punktu widzenia nauczania i szkoły wyższej, a tu nie powinno być większych oporów. Tym
bardziej, że przecież wydziały medyczne stanowiły kiedyś integralną część uniwersytetów.
Czy propozycja zastąpienia Rady Głównej przez Krajowy Senat Akademicki, wybierany przez senaty poszczególnych uczelni, wydaje się Panu dobrym rozwiązaniem?
– Dość trudno dyskutować o rozwiązaniach, których jeszcze nie znamy, ale myślę, że taka zmiana wdaje się logiczna, choć dobrze by było, gdyby nie skończyło
się tylko na zmianie formy.
Kolejną propozycją jest powołanie Akademickiej Komisji Akredytacyjnej. Trwa
dyskusja nad jej usytuowaniem i ewentualnym przejęciem zadań Centralnej Komisji do spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.
– Uniwersytety mają się czym pochwalić na tym polu, bo proces oceny jakości
został zapoczątkowany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Zdecydowanie opowiadam się natomiast za zmianą zasad funkcjonowania Centralnej
Komisji. W pracy CK – powiem to bardzo mocno – zostały zachowane zasady
sądów kapturowych. Myślę o tajnych superrecenzentach. Takie rzeczy w naszym,
rządzącym się regułami demokracji, środowisku nie powinny mieć miejsca. Jeśli dokonuje się ocen, to trzeba mieć odwagę z otwartą przyłbicą bronić swych
opinii.
Na naszych łamach także pojawiają się głosy krytyczne o funkcjonowaniu CK.
Opisywaliśmy np. przypadek, kiedy recenzent w prywatnej rozmowie przyznał,
że popełnił błąd wydając opinię negatywną, ale nie zmieniło to decyzji odmawiającej zatwierdzenia habilitacji.
– Dochodzi do tego, że CK prowadzi rozmowy z wydziałami, a rektor w żadnym
momencie, nawet po podjęciu ostatecznej decyzji, nie jest o tym informowany.
Środowisko rektorów, poza nielicznymi wyjątkami, jest zgodne, że nowa ustawa
powinna także rozwiązać kwestię współpłatności za studia. Powszechne przekonanie rektorów, że takie rozstrzygnięcie powinno funkcjonować, zupełnie nie
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wystarcza do rozwiązania tej kwestii, ponieważ istnieje kontrowersyjny zapis
w konstytucji.
– Panuje dość powszechne przeświadczenie, że powinny obowiązywać jednolite
zasady odpłatności za studia. Tu politycy powinni stanąć na wysokości zadania
i zaproponować zapis pozwalający wyjść z tej sytuacji.
Powszechnie znany jest paradoks, że za gorsze studia zaoczne trzeba płacić, a za
lepsze, dzienne, nie.
– Konieczne jest wprowadzenie jednolitych zasad odpłatności dla wszystkich
studentów i ujednolicenie toku studiów. Jestem zwolennikiem likwidacji podziału na studia dzienne i zaoczne. Te studia w bardzo wielu przypadkach różnią się
tylko tym, że jedni za studia płacą, a inni nie. Pojawia się problem nowej organizacji toku studiów i pytanie, czy potencjał uczelni jest wystarczający, by prowadzić jednolite studia dla wszystkich studentów. Propozycje mogą być bardzo
różne. Można na przykład rozważać wprowadzenie studiów trzysemestralnych.
Przecież przez okres letni potencjał uczelni nie jest wykorzystywany. Nauczyciel
akademicki pracowałby przez dwa semestry, a jeden semestr mógłby poświęcić
na pracę naukową. Okres wakacji byłby również wykorzystany. To mogłoby prowadzić także do skrócenia czasu studiów.
Czego jeszcze oczekuje Pan od nowej ustawy?
– Środowisko chciałoby, aby nowa ustawa była swego rodzaju konstytucją polskich szkół wyższych, na miarę potrzeb nadchodzącego wieku.
Rozmawiał Andrzej Świć
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Część 3
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Andrzej Piskozub*

Układ z Schengen w realiach dezintegracji
ładu przestrzennego Europy

Przedmiotem artykułu są dwojakie konsekwencje przystąpienia Polski w 2009 roku
do układu z Schengen. Jako pierwsze następstwo, otwartej przestrzeni znoszącej blokady graniczne, uznano w nim nieuchronność zmian infrastrukturalnych na pograniczach
państw sąsiedzkich powiązanych tym układem. Szczegółowego ich przeglądu dokonano
na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. Drugim w kolejności logicznym następstwem tej integracji staje się scalanie regionów historycznych jakie na pograniczach
tych istniały, zanim rywalizujące o nie państwa podzieliły je swymi granicami. Wymaga to zupełnie nowego podejścia do tworzenia euroregionów. Ex definitione powinny
być nimi tylko regiony historyczne porozrywane granicami państwowymi. Podziały
administracyjne, właściwe dla Europy Państw, zostaną wówczas docelowo zastąpione
przez regiony historyczne Europy Ojczyzn.
Słowa kluczowe: Europa Ojczyzn, regiony historyczne, Łużyce, Nowa Marchia, Pomorze

Program integracji europejskiej, docelowo zmierzający do stworzenia w naszej części świata państwa europejskiego, jako podstawowe założenie przyjął
zbudowanie Europy czterech wolności, co polega na: wolności przepływu towarów, usług, kapitału i wolności ruchu osobowego. Trzy pierwsze należą do
sfery integracji gospodarczej i zgodnie z tym, sześć państw, które w 1957 roku
podpisały w Rzymie pionierski dokument integracyjny, nazwała go Traktatem
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prof. dr hab. Andrzej Piskozub, dr h.c. Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ustanawiającym Europejską Wspólnotę gospodarczą, gdyż tylko tych trzech
„wolności europejskich” on dotyczył. Pionierskimi państwami, jakie wówczas
dzieło integracji europejskiej podjęły, były: Republika Federalna Niemiec, Francja, trzy położone między nimi państwa, zbiorowo nazywane Beneluksem oraz
Włochy, które razem stanowiły trzon wczesnośredniowiecznej Europy, przypominający mapę monarchii Karola Wielkiego, nazywanego ojcem Europy.
28 lat później nastąpił doniosły postęp w procesie scalania Europy. Po ustanowieniu zintegrowanych wolności gospodarczych, przystąpiono do integrowania wolności obywatelskich, pozwalających mieszkańcom integrującej się
wspólnoty na swobodne przekraczanie granic państwowych w dowolnych miejscach oraz prawo do pracy, życia, mieszkania i uprawnień socjalnych na całym
integrującym się obszarze, bez względu na ich przynależność państwową. Stosowne decyzje w tym zakresie podjęto w 1985 roku. Przystąpiło wtedy do porozumienia z Schengen, nazwanego tak od miasta w Luksemburgu, w którym je
podpisano jedynie pięć państw pionierskich, bez Włoch, które do porozumienia
tego dołączyła w 1990 roku. Wkrótce po tym do porozumienia z Schengen dołączyła reszta kontynentalnej Europy, wolnej od dominacji komunistycznej: Hiszpania i Portugalia (1991), Grecja (1992), Austria (1995), Dania, Szwecja i Finlandia (1996). W tym samym roku jako kraje stowarzyszone, dołączyły do nich
Norwegia i Islandia, nienależące do Unii Europejskiej. Po dłuższych wahaniach,
dopiero w 2008 roku, dołączyła do nich Szwajcaria. Odmówiły natomiast uczestniczenia w tym porozumieniu dwa państwa członkowskie UE – Wielka Brytania
i Irlandia. Wielka Brytania tradycyjnie – to aroganckie państwo, niepotrafiące
pogodzić się z utratą wielkomocarstwowej pozycji, uważające się za coś lepszego
od Europy, pod nazwą tą rozumiejąc jedynie kontynentalną jej część. A dlaczego
Irlandia? Może odpowiedź na to znajduje się w Ulissesie Joyce’a, gdy dyrektor
szkoły poucza nauczyciela: „Irlandia, powiadają ma zaszczyt być jedynym krajem, który nigdy nie prześladował Żydów. Czy wie pan o tym? Nie. A czy wie pan
dlaczego? Dlatego, że nigdy ich nie wpuściła. Nie wpuściła ich nigdy. To dlatego”.
Szybki rozrost tzw. strefy Schengen spowodował w 1995 roku wejście w życie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. Od tego czasu funkcjonuje
nowa nazwa układu czy wręcz traktatu z Schengen (Schengen Treaty) – w 1992
roku wszedł do traktatu z Maastricht zmieniającym dawną nazwę Traktatu
ustalającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą na Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską, następnie zmodyfikowaną w 2009 roku w traktacie lizbońskim na Traktat o Unii Europejskiej.
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Te kolejne nazwy były następstwem postępów integracyjnych, które zapoczątkowane w latach 50. priorytetem dla powiązań gospodarczych, dojrzały w latach 80. XX wieku do łączenia społeczeństw Unię Europejską zamieszkujących.
Układ z Schengen przyniósł ludności wolnej części Europy wymierne korzyści
bytowe z racji likwidacji biurokratycznych utrudnień, związanych z przekraczaniem granic państwowych w obrębie integrującej się Europy.
Niewspółmiernie większe były jednak korzyści ludności państw zza żelaznej kurtyny wyobcowanej zniewoleniem jałtańskim z wielowiekowej cywilizacyjnej wspólnoty europejskiej. Skończyło się ono lawinowym upadkiem
komunistycznego panowania nad tą częścią Europy, na zasadzie fali upadających kostek domina, przetaczającej się przez ten obszar podczas Jesieni Ludów
w 1989 roku. Zburzenie wówczas Muru Berlińskiego, usuwanie granicznych fortyfikacji żelaznej kurtyny, odbierane było po naszej i ich stronie jak otwieranie
bram Raju. W istocie był to tylko – jak w grze w chińczyka – return to square
one, powrót do punktu wyjścia, do przekraczania granic państw europejskich na
zasadach z lat międzywojennych, od tamtego czasu w integrującej się Europie
sukcesywnie rozluźnianych a układem z Schengen całkowicie zniesionych.
Nie odzwierciadlała tej sytuacji piękna skądinąd piosenka Liroya: „To już
jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni – możemy iść”. Tak śpiewać mogli
skazańcy, gdy uciekli pilnujący ich strażnicy łagrów czy innych miejsc odosobnienia, umożliwiając więźniom wydostanie się na wolność. Taką nadzieję wcześniej mieli desperaci, przeskakujący przez Mur Berliński czy w najróżniejsze inne
sposoby przedzierający się przez żelazną kurtynę, aby po drugiej stronie uzyskać azyl jako uchodźcy polityczni. Po otwarciu przejść granicznych wolno było
z nich korzystać tylko zgodnie z regulującymi to prawnymi ustaleniami – niekontrolowana migracja przez nie była niedopuszczalna. Do integrującej się Europy nie można już uciec, trzeba się z nią integrować, a aby tego dokonać trzeba
było Europę dogonić. A było co doganiać. Przez 45 lat (1944–1989) zniewolenia
jałtańskiego podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu europejskich demoludów, krajom tym zabroniono korzystania z dobrodziejstw Planu Marshalla,
dzięki któremu zachodnia Europa odbudowała zniszczenia wojenne, a później
brutalnie izolowano owe demoludy od postępującej integracji tamtej części Europy. Zamiast tego narzucono im sui generis integrację z ZSRR, poprzez budowę
nakazanych im inwestycji przemysłowych oraz militarnej infrastruktury transportowej Paktu Warszawskiego.
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Tempo przemian przez 45 lat w Europie XX wieku było nieporównanie
szybsze od tempa przemian w takim samym okresie dwa i pół tysiąclecia wcześniej na Bliskim Wschodzie. Biblijna Księga Izajasza upowszechniła w kulturze
europejskiej niewolę babilońską mieszkańców Judei, przegnanych z polecenia
Nabuchodonozora w roku 583 p.n.e. nad wody Babilonu. Władca babiloński zabrał z Judei jedynie tamtejszą elitę, licząc, że niepiśmienny lud bez niej utraci swą
tożsamość, zaś uprowadzona elita wymrze, albo rozpłynie się w obcym środowisku. Wcześniej taką metodę „ostatecznego rozwiązania” praktykowała Asyria
i to za jej panowania zaginęło w historii 10 z 12 plemion Izraela. W przypadku
Judei było inaczej. Cyrus, władca Persów w 538 r. p.n.e. podbił Babilon, uwolnił
przetrzymywanych tam mieszkańców Judei, pozwolił im powrócić do Jerozolimy
i odbudować ją wraz ze świątynią. W Księdze Izajasza jest za to Cyrus przedstawiany jak oczekiwany Mesjasz. Tożsamość izraelska nie tylko się nie zatraciła,
ale zasadniczo wzbogaciła – Paul Johnson pisze, a jest on znawcą w tej materii,
że w następstwie 45-letniej niewoli babilońskiej narodził się Żyd znany do dziś
– wyznawca judaizmu, który zastąpił pierwotny mozaizm.
Czy tamta lekcja historii posłuży jako dobry przykład społeczeństwom naszej, Młodszej Europy, szczęśliwie wyzwolonej ze współczesnej, także 45-letniej niewoli jałtańskiej? Czy sprawi, że partykularyzm myślenia kategoriami
poszczególnych państw narodowych i nacjonalizmów je drążących, ustąpi myśleniu w skali ogólnoeuropejskiej, wychodzącemu poza obręb własnych klatek
państwowych? Jest to w tej chwili pytanie podstawowe, także w odniesieniu do
tytułu tego artykułu. Co z tego, że układ z Schengen pozwala na przekraczanie
granic państwowych w dowolnych miejscach, jeżeli utrudniają to, a często wręcz
uniemożliwiają, przeszkody infrastrukturalne i bezmyślne rozstrzygnięcia w sferze zagospodarowania przestrzennego. Koniec jałtańskiego zniewolenia naszej
części Europy zakończył jedynie panowanie nad nią stalinowskiej nadbudowy
ustrojowej. Stalinowska infrastruktura przetrwała tę zmianę i dopiero wtedy
ujawniły się w pełni jej patologiczne następstwa, jako przeszkody w powstawaniu
infrastrukturalnego ładu przestrzennego w skali całości integrującej się Europy.
Spojrzenie na ten problem właśnie z perspektywy Szczecina jest szczególnie pouczające. Tutaj bowiem, dwukrotnie w dziejach, zapętlony został gordyjski węzeł rozgraniczeń państwowych rozdzierających ład przestrzenny Europy.
Szczecin był centralnym miastem jej historycznego regionu Pomorza, rozciągającego się od ziemi lęborskiej na wschodzie, po granicę meklemburską na zachodzie, regionu noszącego niemiecką nazwę Provinz Pommern, której polskimi
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odpowiednikami są terminy Pomorze Zachodnie vel Szczecińskie. Na wschód
od niego istniało znacznie mniejsze Pomorze Wschodnie vel Gdańskie, po niemiecku zdrobniale nazywane Pomerellen, czyli „Małym Pomorzem”. Gdańsk
był stolicą tego „Małego Pomorza”, zanim stał się miastem centralnym Prus Zachodnich vel Królewskich, regionu powiększonego na wschodzie o Żuławy, Powiśle i ziemię chełmińską. Jest to wiedza elementarna w obszarze nazewnictwa
geograficzno-historycznego, ale trzeba ją przypominać mass mediom a nawet
niektórym autorom podręczników.
Owo „duże” Pomorze, zagrożone od strony morza przez najazdy duńskie,
oddało się w 1181 roku pod opiekę Sacrum Imperium Romanum. Fryderyk Barbarossa przyjął je wtedy w skład cesarstwa, jako lenno Brandenburgii. Po wygaśnięciu rodzimej pomorskiej dynastii, miało zatem być przejęte przez margrabiów.
Rodzima pomorska dynastia wygasła dopiero w 1637 roku, podczas wojny 30-letniej. Jednak już 11 lat później, kończący tę wojnę pokój westfalski, przekazał
Szwecji zaodrzańską część Pomorza oraz ujście Odry wraz ze Szczecinem, który
był wtedy miastem szwedzkim przez 72 lata. Po przegranej wojnie północnej,
Szwecja oddała Brandenburgii w 1720 roku ujście Odry wraz ze Szczecinem,
ale nad zaodrzańskim Pomorzem panowała 167 lat, oddając je dopiero na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Granica państwowa dzieląca Pomorze przez
te dodatkowe 95 lat była niemal identyczna, jak ustanowiona tam w 1945 roku
granica zachodnia Polski. Zasadnicza różnica polegała jednak na tym, że w ciągu XVIII wieku Szczecin stał się portem morskim dla Berlina, rozrastającym
się nie tylko przez inwestycje w nim dokonywane, ale także przez modernizację
estuarium Odry, której główne ujście przeniesiono z Piany na Świnę, budując
tam Świnoujście jako avant-port Szczecina. Po drugiej wojnie światowej marionetkowa Niemiecka Republika Demokratyczna aktywizowała własne wybrzeże
morskie w Meklemburgii i odcięła powiązania regionalne zaodrzańskiego Pomorza z resztą tego historycznego regionu. Dopiero przystąpienie Polski do układu
z Schengen w 2009 roku usunęło patologiczne ograniczenia narastające przez 64
lata. Związki zawodowe z zaodrzańskiego Pomorza deklarowały, że jego metropolią jest Szczecin i domagały się polityki gospodarczej wykorzystującej ten fakt
dla poprawy warunków bytowych miejscowego świata pracy. Mieszkańcy Szczecina tanio kupowali pustostany w miastach po niemieckiej stronie granicy, skąd
dojazd samochodem do pracy w Szczecinie często wynosi mniej niż godzinę.
Polki, oczekujące potomstwa starały się rodzić w nowoczesnym szpitalu w Schwedt, zapewniającym lepsze warunki. I tak dalej. W ten sposób ponad granicami
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państwowymi odradzają się euroregiony, czyli regiony historyczne z prawdziwego zdarzenia.
Tutaj dochodzimy do prawidłowości, potwierdzanej na każdym kroku przez
geografię historyczną – główna rzeka regionu historycznego jest z reguły centralną tego regionu osią, jest regionu tego kręgosłupem. „Rzeki to szlaki komunikacyjne, ich zadaniem jest łączyć, a nie dzielić. W naszym stuleciu wykreślono na
nich granice, gdyż uwalniają ludzi siedzących przy pokrytych zielonym suknem
stołach od rzetelnego zbadania problemu i od myślenia. To dlatego otrzymaliśmy
w XIX i XX w. tak obłąkane granice jak na przykład rzeka Prut, Zbrucz, Bug, nie
mówiąc już o Odrze i Nysie Łużyckiej”1. Autor cytowany trafia w sedno. Właśnie
zachodnia granica Polski, wytyczona w 1945 roku stanowi wzorcowy przykład
problemów, z jakimi przychodzi się uporać po przystąpieniu Polski do układu
w Schengen.
Mitem jest twierdzenie, że taka zachodnia granica Polski była pomysłem endeckim. Przeczy temu mapa pożądanych granic Polski, z jaką Roman Dmowski,
jej minister spraw zagranicznych, przybył w 1919 roku na konferencję pokojową
do Wersalu. Postulowana na niej zachodnia granica Polski pokrywała się z przedrozbiorową granicą Rzeczypospolitej, przekraczając ją tylko na Górnym Śląsku,
gdzie aspirowano o przyznanie Polsce całości tamtejszego obszaru plebiscytowego. Na wschodzie nie postulowano przyznania Polsce granicy przedrozbiorowej,
gdyż Dmowski był zdecydowanie przeciwny wielonarodowemu państwu federalnemu. Chciał on Polski jako państwa narodowego, obejmującego na tamtejszych
terenach, o ludności etnicznie zróżnicowanej: „tyle Ukraińców i Białorusinów
ile mogła ich strawić”2. Przy takim założeniu owa „linia Dmowskiego”, pomiędzy Kamieńcem Podolskim nad Dniestrem a Połockiem nad Dźwiną przebiegała
zresztą o 50–60 km dalej ku wschodowi od międzywojennej granicy polsko-sowieckiej.
W 1934 roku dokonał się w Stronnictwie Narodowym Dmowskiego rozłam
pokoleniowy. Odeszła z niego większość młodzieży, tworząc Obóz Narodowo-Radykalny. Za zachodnią granicą Polski od roku już istniała narodowo-socjalistyczna Trzecia Rzesza. Rządząca Polską sanacyjna dyktatura kopiowała państwowotwórczą ideologię włoskiego faszyzmu. Od państw totalitarnych uczono
1
E. von Kühnelt-Leddihn, Ślepy tor. Ideologia i polityka lewicy 1789–1984, tłum.
M. Gawlik, Wrocław 2007, s. 128.
2
S. Mackiewicz (Cat), Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r.,
Londyn 1941, s. 129.
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się myślenia i postępowania kategoriami niedopuszczalnymi w liberalnej Europie XIX wieku. Wystarczyło pięciu lat poprzedzających drugą wojnę światową,
aby niemożliwe zaczęto uważać za możliwe. W 1940 roku w wydawanym pod
okupacją Trzeciej Rzeszy podziemnym piśmie oenerowskim opublikowano taki
program zmian terytorialnych i narodowościowych: „Polska musi odzyskać całe
Prusy Wschodnie, a na zachodzie co najmniej linię dolnej Odry (ujście obustronne) i cały Śląsk po Nissę (!) Łużycką. Nad tym punktem rozwodzić się nie trzeba,
dostatecznie jest on wyjaśniony i tkwi już mocno w świadomości całego narodu. Państwu polskiemu przysługiwać będzie prawo wysiedlenia do Niemiec całej ludności niemieckiej, niezależnie od ewentualnej opcji tejże ludności według
swobodnego uznania właściwych władz polskich”3.
Do urzeczywistnienia tak monstrualnych przekształceń, potrzeba było odpowiednio potężnej siły sprawczej. Dysponował nią trzeci totalitaryzm – sowiecki. W zależności od bieżącej potrzeby, jego wolty propagandowe zmieniały się
krańcowo. Kiedy w 1932 roku w Niemczech toczyły się decydujące zmagania
w wyborczej walce o władzę, Komintern imał się wszelkich chwytów propagandowych mogących przesądzić o zwycięstwie komunistów. Na jego polecenie
Komunistyczna Partia Polski wydała oświadczenie, że natychmiast po objęciu
władzy w Polsce zwróci Niemcom pomorski „korytarz” i górnośląski obszar
plebiscytowy. W roku 1944 było dla potrzeb imperialnej ekspansji sowieckiej
pożądanym nieomal skopiowanie w Manifeście PKWN przytoczonego programu
oenerowskiego i następnie wcielenie go w życie. Stalinowi dawało to wielostronne korzyści: granicę zachodnią Związku Sowieckiego na linii Curzona, czyli
carskiej granicy osiągniętej dzięki rozbiorom dawnej Rzeczypospolitej; „repatriowanie” z Ukrainy, Białorusi i Litwy tamtejszej polskiej ludności do poniemieckiego Lebensraumu; trwałe skłócenie Polski z jej zachodnim sąsiadem; rozdźwięki między Polską i jej wojennymi aliantami na Zachodzie, gdyby popierali
oni w tym sporze stronę niemiecką; pogłębianie powiązań Polski ze Związkiem
Sowieckim jako gwarantem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, a zarazem suwerenem, który gdyby tego zechciał, równie dobrze mógłby tę granicę zmienić na
korzyść Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
W 1946 Instytut Zachodni w Poznaniu wydał książkę Andrzeja Grodka
i Marii Kiełczewskiej-Zaleskiej pod tytułem Odra-Nisa [!], najlepsza granica
Polski. Skąd taka opinia? Impuls do niej dały studia geografii fizycznej Europy
3

„Szaniec” 1940, nr 49.
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Środkowej z czasów, gdy nikomu jeszcze się nie roiło, że tamtędy mogłaby przebiegać polsko-niemiecka granica państwowa. Wówczas to geograf Wacław Nałkowski (ojciec powieściopisarki Zofii) wskazywał: „Odra otrzymuje z zachodniego krańca Sudetów dopływ Nisę Łużycką z pędem bystrym i w części wysokimi
i skalistymi brzegami, rzeka ta tworzy z Odrą jedną linię prostą. Ta linia prosta
zamyka największe zwężenie kraju między zachodnim krańcem Sudetów wybiegającym ku północy i brzegiem Bałtyku wybiegającym ku południowi”4. Kiedy
o tym przewężeniu dowiedzieli się polscy nacjonalistyczni geopolitycy, natychmiast to nagłośnili: „Najkrótsza z możliwych, a zatem najbezpieczniejsza zapora
przed »Drang nach Osten« naszych odwiecznych germańskich wrogów. Tam jest
miejsce pod najlepszą polsko-niemiecką granicę państwową”. A dalej, to już, jakby powiedział Adam Michnik: Poszły konie po betonie!
I tak w 1945 roku granica państwowa poprowadzona została aż do ujścia
Nysy Łużyckiej nurtem tej rzeki a następnie nurtem Odry. Miasta nad tymi rzekami położone, jak zresztą cała lokalna sieć osadnicza, zostały tą międzypaństwową granicą rzeczną podzielone na odizolowane części. Ustanowione przez tą
granicę przejścia dla podróżnych do lat 70. XX wieku, czyli przez pierwszą połowę epoki zniewolenia jałtańskiego, w niczym na ożywienie tego nowego pogranicza nie wpływały, gdyż podróżowali przez nie wyłącznie posiadacze paszportów,
a takich wśród mieszkańców tego nadrzecznego pogranicza była znikoma liczba.
W latach 70. sytuacja ta uległa zmianie. W następstwie ustanowienia lokalnego
tzw. małego ruchu granicznego pojawiło się lokalne ożywienie komunikacyjne
i gospodarcze, lecz tylko w pobliżu owych czynnych przejść granicznych. Rozwinął się tam po obu stronach granicy small business, oferujący sąsiadom zza
rzeki ceny za towary lub usługi wyraźnie niższe od cen pobieranych za to po
ich stronie rzeki. Sprzyjała temu patologia gospodarcza, przy braku gospodarki rynkowej, różnicująca ogromnie wysokość cen za ten sam towar lub usługę
pomiędzy poszczególnymi państwami bloku sowieckiego. Zza zachodniej granicy regularnie korzystano z usług polskich gabinetów stomatologicznych i salonów fryzjerskich, oferujących znacznie tańsze usługi. Prywatny przemysł czy
rzemiosło dostarczało po znacznie niższych cenach produkty, poszukiwane po
tamtej stronie granicy państwowej. Pobocza szos prowadzących do przejść przez
zachodnią granicę zastawiane były krasnalami ogrodowymi, nieodzownymi

4

s. 30.

W. Nałkowski, Materiały do geografii historycznej ziem dawnej Polski, Warszawa 1918,
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w krajobrazie niemieckim. Mieszkańcy Polski podobnie poszukiwali za zachodnią granicą tego, co tam było tańsze i często lepszej jakości.
Beneficjentami tego małego ruchu granicznego były uprzywilejowane
komunikacyjnie fragmenty tego pogranicza. Upadek systemu komunistycznego,
jaki reakcją domina ogarnął całą Młodszą Europę jesienią 1989 roku, przywrócił
w niej gospodarkę rynkową i szybkie reformy dostosowujące tamtejsze państwa
do integracji z Unią Europejską. Mały ruch graniczny pomiędzy tymi państwami oraz na ich styku z Unią Europejską, stał się wówczas niepotrzebny i wygasł
śmiercią naturalną. Nowym polem jego aktywności stało się odtąd wschodnie pogranicze Młodszej Europy, na jej styku z tymi państwami wyłonionymi z rozpadu Związku Sowieckiego, które zachowały postkomunistyczne relikty gospodarowania. W Młodszej Europie nastąpił po 1989 roku olbrzymi wzrost powiązań
gospodarczych ze światem gospodarki rynkowej a jego głównymi beneficjentami
wcale nie były pogranicza, na jakich wcześniej rozkwitł mały ruch graniczny,
lecz położone głęboko w interiorze tych państw ich wielkie miasta oraz regiony
o wielkim potencjale rozwojowym.
Zaniedbanie infrastrukturalne pogranicza państwowego okazało się
z całą mocą po przystąpieniu państw Młodszej Europy w 2009 roku do układu
z Schengen. W integrującej się Europie ujawniły się wtedy fatalne konsekwencje
poprowadzonych rzekami obłąkanych granic, jakie piętnował cytowany austriacki autor, na szczególny ich przykład wskazując granicę państwową na Odrze
i Nysie Łużyckiej. Przykład tej granicy ma szczególną wymowę, gdyż gdzież,
jeśli nie z perspektywy Szczecina, jej infrastrukturalne mankamenty są najlepiej
widoczne i odczuwalne. Dokonajmy ich przeglądu, postępując od południa, czyli
od obszaru, na którym rzeką graniczną jest Nysa Łużycka. Jej chwalcy jeszcze
nie mogli się zdecydować, czy polska jej nazwa to Nissa, Nisa czy Nysa, ale
zgodnie podkreślali, że ma wątłe dopływy, a brzegi miejscami wysokie i skaliste
a zatem fizjograficznie rzecz biorąc jest to znakomity typ rzeki granicznej. Szkopuł jednak w tym, że regiony fizjograficzne są dziełem przyrody, zaś regiony
historyczne są dziełem ludzi, którzy sprawili, że rzeka ta, jakbyśmy jej polskiej
nazwy nie przekręcali, ma w dopełniaczu jednoznaczne określenie Łużycka.
Płynie ona bowiem przez region Łużyc, będąc jedną z ich południkowych osi –
Łużyc Górnych, gdzie powstało miasto Görlitz, w 1945 roku podzielone granicą
państwową na Görlitz i Zgorzelec; Łużyc Dolnych, gdzie powstało miasto Guben,
w 1945 roku podzielone granicą państwową na Guben i Gubin. A pomiędzy tymi
miastami istniał Bad Muskau, europejskiej sławy zespół parkowo-pałacowy,
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którego poszczególne obiekty w 1945 roku granica państwowa poprowadzona
Nysą Łużycką w niemiłosierny sposób podzieliła między Muskau i Mużaków.
Historyczną wschodnią granicę Łużyc ze Śląskiem od Sudetów ku północy tworzyła Kwisa, południowy dopływ Bobru, a dalej Bóbr uchodzący do Odry. Dopiero wojna Fryderyka II z Saksonią w połowie XVIII wieku włączyła do Prus,
sięgający aż poza Nysę, fragment Łużyc Górnych a do Brandenburgii podobny
fragment Łużyc Dolnych.
Po przystąpieniu Polski do układu z Schengen władze miejskie Görlitz
i Zgorzelca wspólnie podjęły starania o powrót do stworzenia z nich jednego
miasta. Starania te zniweczono jako sprzeczne z konstytucją z 1997 roku, zakazującą scalania polskiego miasta z zagranicznym. Konstytucję tę przygotowywano i uchwalano w referendum powszechnym, jako dokument poprzedzający
akces Polski do Unii Europejskiej. Odrzucenia jej domagały się zgodnie wszelkie
odłamy polskiej eurosceptycznej reakcji politycznej, z którymi przychodziło negocjować poszczególne artykuły tej konstytucji. W tych przetargach i taktycznych ustępstwach przemknął, ów niedoceniony wówczas zakaz scalania miast,
podzielonych sztucznie granicą państwową. U schyłku XX wieku był to zakaz
wirtualny, w dekadę później, po przystąpieniu Polski do układu z Schengen
stał się on zakazem realnym. Zablokowanie tym zakazem połączenia Görlitz ze
Zgorzelcem stworzyło precedens, po którym już dalszych tego typu inicjatyw ze
strony Polski nie podejmowano. Była to blokada dalekosiężna, gdyż po scalaniu
miast podzielonych granicą polityczną, nastąpiłoby nieuchronne scalanie historycznych regionów Europy w taki sam sposób podzielonych sztucznie granicami państwowymi. Dopiero wtedy powstałyby prawdziwe euroregiony, zamiast
groteskowych terytoriów pogranicznych dotąd pod nazwą euroregionów tworzonych.
Problem to niezwykle ważny, gdyż dopiero takie scalanie pogranicznych
miast i regionów historycznych stworzy podstawę dla przebudowy Unii Europejskiej w europejskie państwo federalne. Jego feudalnym prawzorem było Sacrum
Imperium Romanum, pierwsza niemiecka Rzesza, której zasługi dla Europy tak
wspominał Jose Ortega y Gasset po drugiej wojnie światowej w wykładach na
Wolnym Uniwersytecie Berlina Zachodniego: „Dlatego też do owych Niemiec
zmiażdżonych politycznie i ekonomicznie z wypatroszonymi miastami i rzekami pozbawionymi mostów, wszyscy będziemy wracać. Po co? Po naukę”5.
5
J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie, w: Bunt mas i inne pisma socjologiczne,
Warszawa 1982, s. 742.

Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy

105

W postfeudalnej Europie prawzorem dla Unii Europejskiej stała się Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569–1795), również wieloetniczna i wielowyznaniowa,
również ustrojowo wolnościowa a nie policyjna, i również jak Unia Europejska
traktowana jako mocarstwo nieobronne. Filarami tej Rzeczypospolitej były: samorząd, wolność obywatelska i unia – te same, jakie obecnie tworzą podstawy
Unii Europejskiej. Jak doszło do jej upadku? „Zniszczenie naszej tysiącletniej
egzystencji państwowej było dziełem przewagi fizycznej, aktem gwałtu... Polska
upadła dlatego, że nie upodobniła się do sąsiednich despotii, że przy niedogodnym
swym położeniu geograficznym była krajem wolności pośrodku państw opartych
na samowładztwie i polityce pięści”6. Świadkiem tej przemocy był historiozof
Herder, urodzony w Morągu, w dawnym wschodniopruskim lennie Rzeczypospolitej, który w Myślach o filozofii dziejów przewidywał przyszłość, w której jej
ludy odzyskają utraconą wolność: „Koło wszystko zmieniającego czasu obraca
się się jednak niepowstrzymanie (...) można się też chyba spodziewać, że ustawodawstwo i polityka w Europie sprzyjać będą w coraz to wyższym stopniu nie duchowi wojennemu, ale cichej pracy i pokojowym stosunkom handlowym między
narodami, więc i wy, ludy obecnie tak głęboko pogrążone w niedoli, będziecie
mogły uwolniwszy się z łańcuchów niewoli korzystać – jako ze swej własności
– z waszych pięknych obszarów...”7. Czas ten nastał z utworzeniem Unii Europejskiej, cztery wieki po powstaniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów a dwa wieki
po jej podzieleniu pomiędzy zaborców.
Dziedzictwo tak wspaniałej przeszłości zobowiązuje do budowy prawdziwie zintegrowanej Europy, takiej o jaką z kantonalnej Szwajcarii – „kraju, gdzie
jutro jest już dniem wczorajszym” – apelował do Europejczyków de Rougemont:
„Jeżeli teraz mówią mi, że wyjście poza Państwo Narodowe jest utopią, odpowiem, że przeciwnie: jest to wielkie zadanie polityczne naszej epoki. Albowiem
tylko za tę cenę zbudujemy Europę, a zbudujemy ją dla całej ludzkości – jesteśmy
to jej winni! Będzie to Europa niekoniecznie najpotężniejsza czy najbogatsza; ale
będzie to ta cząstka planety, niezbędna jutrzejszemu światu, gdzie ludzie wszystkich ras będą mogli znaleźć może nie więcej szczęścia, ale więcej smaku życia,
więcej jego sensu”8.
Polskim wkładem do cywilizacji europejskiej była koncepcja postfeudalnego państwa samorządnego, wolnościowego i obywatelskiego. Stworzyła je
6
7
8

A. Chołoniewski, Duch dziejów Polski, Warszawa 1917, s. 127 i n.
J.G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, t. II, Warszawa 1962, s. 327.
D. de Rougemont, List otwarty do Europejczyków, Volumen, Warszawa 1995, s. 182.
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pomiędzy połową XII a schyłkiem XIII wieku „Polska w podziałach – Polska wolna”, jak nazywał ten okres jej dziejów Adam Mickiewicz w wykładach paryskich
prowadzonych w College de France. Feliks Koneczny rozwinął i uzupełnił taką
periodyzację dziejów polskich stwierdzeniem, że „Polskę w podzialach – Polskę
wolną” poprzedzało „Państwo społeczeństwu narzucone” przez jego samodzierżawnych władców, natomiast wielkim osiągnięciem tej epoki podziałowej stało
się „Państwo przez społeczeństwo wytworzone”: istniejące pięć wieków Królestwo Polskie (1295–1795). Historyczną karierę tego typu państwa wolnościowego
na rozległym obszarze pomostu bałtycko-czarnomorskiego zapoczątkowała, zawarta w 1385 roku, unia personalna Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem
Litewskim. Księstwo to, wyzwalając w XIV wieku z jarzma Złotej Ordy całe
dorzecze Dniepru stało się wówczas największym państwem Europy. Aby stanowić trwałą barierę cywilizacyjną dla euroazjatyckiego despotyzmu, przejęło ono
w XV wieku polskie samorządowe i obywatelskie wolności ustrojowe. Ze średniowiecznych polskich, stały się one w czasach nowożytnych „sarmackimi”,
rozciągniętymi na oba państwa jagiellońskie, złączone w XVI wieku w Rzeczpospolitą Obojga Narodów9. Z obu tych źródeł pochodzą rozliczne inspiracje dla
integrującej obecnie znacznie rozleglejsze terytoria Unii Europejskiej. Do Polski
i pozostałych państw, wyłonionych z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów
należy uświadamianie Unii Europejskiej o tym jej dziedzictwie i o korzystaniu
z niego przy rekonstruowaniu tradycji dawnego ładu przestrzennego Europy.
Jak to wygląda w praktyce pokazują zablokowane starania o rekonstrukcję
dawnego ładu przestrzennego w, podzielonym granicą państwową, historycznym
regionie Łużyc. Zablokowane przez stronę polską odgórnie, wtedy gdy na szczeblu lokalnym inicjatywę integracyjną podjęły i uzgodniły tamtejsze samorządy
miejscowe. Istnieją w Polsce obrzeża – na pograniczu polsko-litewskim w rejonie
Sejn, na pograniczu polsko-słowackim w rejonach Spisza i Orawy, na pograniczu polsko-czeskim na Śląsku Cieszynskim – wytyczone po pierwszej wojnie
światowej z pogwałceniem wielowiekowych wspólnot rodzinnych społeczeństwa rozdzielanego tam wówczas granicą państwową. Na pograniczu łużyckim
niczego takiego nie było. Region ten przejęty przez Bolesława Chrobrego w 1018
roku, w 1031 roku został zwrócony Cesarstwu i od tamtego czasu do roku 1945
żadnych związków z Polską nie miał. Historyczne do niego prawa miała przeze
wszystkim słowiańska ludność tego regionu. Jeśli w toku dziejów posiadała ona
9
T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku, Wyd. UJ,
Kraków 1950, s. 105 i n.
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przejściowe powiązania z innymi Słowianami, to z Czechami, ale nie z Polakami. Historycznie był to region Łużyc i o jego europejskiej przyszłości tylko jego
miejscowa ludność powinna decydować.
Odra w podziale administracyjnym państwa pruskiego przepływała kolejno
przez trzy jego prowincje: górna Odra przez Śląsk (Provinz Schlesien), środkowa
Odra przez Brandenburgię (Provinz Brandenburg), dolna Odra przez Pomorze
Zachodnie (Provinz Pommern). Te trzy prowincje składają się na fizjogeograficzny region Nadodrza – ale dotyczy to tylko tych ich obszarów, które znajdują się
w dorzeczu Odry: Śląska praktycznie całego; Brandenburgii jedynie wschodniej, gdyż dział wodny Łaby znajduje się blisko środkowego odcinka Odry a na
Pomorzu tylko pasm terenu po obu stronach dolnej Odry, kierującej się tam ku
bałtyckiemu ujściu. Nurtem Odry na całym jej środkowym odcinku ustanowiono
w 1945 roku granicę państwową, rozcinając w tym newralgicznym splocie organizm regionalny Brandenburgii. Dorobek cywilizacyjny, nawarstwiający się tutaj
od dziewięciu wieków, został odrzucony, przeinaczony w niedorzeczny sposób
i skazany na zapomnienie. Obecnie, kiedy w całej integrującej się Europie, budzą
się jej historyczne regiony, dokonuje się ich reanimacja, również i w tym nadodrzańskim regionie podnoszą się wołania jego mieszkańców słowami Gałczyńskiego: „Chciałbym i mój ślad na drogach / ocalić od zapomnienia”. Ograniczam
się tylko do przypomnienia kilku rzeczy, o jakie upomina się geografia historyczna, gdyż z jej to perspektywy popełniono tutaj błędy i wypaczenia wołające
o pomstę do nieba.
Z przeddziejowego mroku tę część Nadodrza wyprowadził Bolesław Krzywousty zapisując jej pierwszą, doniosłą kartę dziejów. A była to karta polska,
zapisana trzema wydarzeniami. Rok 1120: Krzywousty inkorporuje kasztelanię
lubuską do Księstwa Polskiego. Rok 1124: w Lubuszu, stolicy tej kasztelanii,
powstaje biskupstwo. Rok 1138: testamentem Krzywoustego kasztelania lubuska
zostaje wcielona do dzielnicy śląskiej. Jaki obszar zajmowała kasztelania lubuska? Zachował się on doskonale w podziale administracyjnym Brandenburgii,
gdzie dotrwał do XX wieku. Kasztelanię lubuską tworzyły dwa wąskie pasma
obszaru po obu stronach środkowej Odry, na całej jej długości pomiędzy ujściami
Nysy Łużyckiej na południu i Warty na północy. Tylko pasmo zachodnie było
nieco szersze w południowej jego części, tam gdzie istniał Lubusz, stolica tej
kasztelanii. W sumie jednak obszar kasztelanii położony po wschodniej stronie
Odry (2245 km 2) był większy od obszaru po stronie zachodniej (1632 km 2). Kasztelania lubuska według tych obliczeń – niewykluczone, że o „aptekarską różnicę”
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odbiegających od stanu faktycznego z wieku XII – ma pokazać, z jakim rzędem
wielkości mamy tutaj do czynienia. Niespełna 3,9 tys. km2 kasztelanii lubuskiej
to ułamek obszaru, o jakim po 1945 roku w Polsce „narodowej w formie a socjalistycznej w treści” perorowali bajarze od Ziemi Lubuskiej. Takiego określenia
nie znano w czasach piastowskiego władania tym regionem. Podstawową jednostką administracyjną w Polsce piastowskiej była bowiem kasztelania – z jedynym wyjątkiem Mazowsza, gdzie takie jednostki administracyjne nazywano
ziemiami. Termin ten za przykładem Mazowsza przenoszono tylko na sąsiadujące z Mazowszem północne, zawiślańskie obrzeże Kujaw na pograniczu pruskim
(ziemia dobrzyńska, ziemia chełmińska). Dopiero po przejęciu kasztelanii lubuskiej przez Brandenburgię, zaczęto ją nazywać niemieckim odpowiednikiem
ziemi: Land Lebus10.
Jest oczywiste, że kasztelania o takim położeniu geograficznym musiała
mieć znaczenie geopolityczne nieproporcjonalnie większe w stosunku do skromnego terytorium, jakie zajmowała. Na czym znaczenie to polegało? Historiografia
oenerowska, którą przejęła historiografia peerelowska11 nie miałaby co do tego
wątpliwości – kasztelania ta pełniła funkcje zapory, broniącej linii Odry środkowej przed naporem germańskiego Drang nach Osten. Rzecz jednak w tym,
że w czasach Bolesława Krzywoustego za środkową Odrą ludności niemieckiej
jeszcze nie było. Zalążkiem późniejszej Brandenburgii była Nordmark, z czasem
przemianowana na Altmark, powstała w czasach chrztu Mieszka I, ale ona znajdowała się na zachód od Łaby. Cesarz Lotar III w roku 1134 przekazał ową Starą
Marchię margrabiemu Albrechtowi Niedźwiedziowi i ten dopiero zaczął tworzyć
właściwą Marchię Brandenburską pomiędzy Łabą i Odrą. Powstała ona w 1157
roku, prawie dwie dekady po śmierci Krzywoustego, kiedy to jego zamiary wobec kasztelanii lubuskiej stały się nieaktualne.
Otóż dla Krzywoustego znaczenie kasztelanii lubuskiej polegało na tym, że
strzegąc Odry środkowej na całej długości, rzeka stawała się pomostem łączącym Śląsk z Pomorzem Szczecińskim, zapewniającym zdalną polską kontrolę
nad chrystianizacją tej dzielnicy. Krzywousty wyciągnął właściwe wnioski z niepowodzenia Bolesława Chrobrego, uzgadniającego z cesarzem Ottonem III na
zjeździe gnieźnieńskim, utworzenie w Kołobrzegu biskupstwa dla pogańskiego
wówczas całego południowego pobrzeża Bałtyku. Opór i wrogość miejscowej
O. Breitenbach, Das Land Lebus unter den Piasten, Fürstenwalde 1890.
A. Piskozub, Endekomuna, w: Nie trzeba głośno mówić. Publicystyka 1997–2002, Toruń
2003, s. 67 i n.
10
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ludności, w stosunku do tego zamiaru, sprawiły, że skończył się on całkowitym
niepowodzeniem. Stworzenie w 1124 roku równocześnie dla Pomorza Gdańskiego biskupstwa kujawskiego z siedzibą we Włocławku oraz dla Pomorza Szczecińskiego biskupstwa lubuskiego z siedzibą w Lubuszu czyni ten plan logicznym
i niekwestionowanym. Sytuacja w obu przypadkach była analogiczna: Kujawy
były takim samym pomostem pomiędzy Mazowszem a Pomorzem Gdańskim,
jak kasztelania lubuska pomiędzy Śląskiem a Pomorzem Szczecińskim.
W odniesieniu do Pomorza Gdańskiego plan Krzywoustego przyniósł całkowity sukces. Owe „Małe Pomorze” (Pomerellen), podporządkowane diecezji
kujawskiej, porzuciło religię pogańską „bezszmerowo” – procesowi jego chrystianizacji nie towarzyszyły żadne dramatyczne wydarzenia, odnotowywane
w kronikach z tamtych czasów. Krańcowo inaczej przebiegała chrystianizacja
„dużego” Pomorza Szczecińskiego (Pommern), którą zapoczątkowały krwawe,
wręcz eksterminacyjne wyprawy Krzywoustego. Konflikt zbrojny o chrystianizację Pomorza Zachodniego zakończyło w 1124 roku przyjęcie chrztu przez
władcę szczecińskiego Warcisława, który został ochrzczony w 1124 roku przez
misję biskupa Ottona z Bambergu, zostając chrześcijańskim władcą Księstwa Pomorskiego. Pogańska w swych korzeniach dynastia Gryfitów, kontynuowała tutaj
swe panowanie, aż do jej wygaśnięcia w 1637 roku. Tą samą zasadą kierowano się
w sąsiedniej Meklemburgii, której mieszkańcy pod wodzą księcia Niklota w ciężkich bojach z rycerstwem Cesarstwa bronili się przed chrystianizacją swojego
kraju. Doszło do niej dopiero po śmierci Niklota w 1160 roku. Wówczas chrześcijańska Meklemburgia została księstwem Cesarstwa a obaj synowie Niklota książętami Meklemburgii. Ta pogańska w swych korzeniach dynastia została zdetronizowana w 1918 roku wraz ze wszystkimi w Niemczech rodami panującymi, ale
jej potomkowie jako ród Wielkich Książąt Meklemburskich, żyją nadal.
Dynastia Gryfitów całkiem racjonalnie obawiając się polonizacji ich księstwa jako lenna piastowskiego, postanowiła zabezpieczyć jego niezależność przez
zniweczenie lubuskich przedsięwzięć Krzywoustego. Kluczowe w tym było
utworzenie własnego biskupstwa na terenie ich księstwa. To udało się zrealizować bezpośrednio po śmierci Krzywoustego, kiedy powstało biskupstwo zachodniopomorskie, zlokalizowane początkowo w Wolinie, ale rychło przeniesione do
Kamienia Pomorskiego. Było ono zależne bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej,
z pominięciem polskiej prowincji kościelnej, jaką tworzyła archidiecezja gnieźnieńska – czego skutki ujawniły się natychmiast. Sprawy kościelne Księstwa
Pomorskiego zostały całkowicie odizolowane od polskiej prowincji kościelnej.

110

Andrzej Piskozub

Istnienie biskupstwa lubuskiego straciło sens w niewiele lat po jego utworzeniu.
Miało ono być biskupstwem zdalnie sterującym sprawami Kościoła na Pomorzu
zachodnim a to zostało zniweczone. Biskupstwo to było niepotrzebne Śląskowi,
które miało własne biskupstwo we Wrocławiu, jak i Brandenburgii, mającej własne arcybiskupstwo w Magdeburgu. Biskupi lubuscy byli zatem wykorzystywani
do różnych posług zastępczych w Polsce czy na Rusi Czerwonej, niektórzy z nich
nawet w związku z tym rezydowali w Małopolsce. Biskupstwo lubuskie wegetowało w tych warunkach do czasów reformacji luterańskiej, która je zlikwidowała
w cztery wieki po jego utworzeniu. W XII wieku dotkliwe najazdy Duńczyków
na wybrzeża zachodniopomorskie potrzebowały seniora, który by Księstwo Pomorskie przed nimi chronił, ale takiej pomocy nie była w stanie im udzielić Polska piastowska, podzielona na kilka dzielnic. W tej sytuacji Gryfici w 1181 roku
oddali swe księstwo pod opiekę cesarza Fryderyka Barbarossy, który ich prośbę
przyjął, czyniąc Księstwo Pomorskie lennikiem Brandenburgii, zobligowanej odtąd do obrony tego lenna przed najazdami nieprzyjaciół.
Utworzona w 1157 roku Marchia Brandenburska potrzebowała blisko wieku na wchłonięcie i zagospodarowanie obszarów pomiędzy Łabą na zachodzie
a Odrą na wschodzie, ograniczonego od północy księstwami Meklemburgii i Pomorza a od południa – Saksonią. Pod rządami ambitnej i ekspansywnej dynastii
askańskiej (wygasłej w 1319 r.) w połowie XIII wieku przekroczyła Odrę i na
wschód od niej budować zaczęła prowincję, której nadano nazwę Nowej Marchii.
Jak do tego doszło? Otóż nie manu militari, napierającego na Słowian germańskiego Drang nach Osten. Te bajdy wymyślane przez nacjonalistyczną polską
historiografię, nie zdarzyły się. Po prostu legnicki książę piastowski potrzebował pieniędzy, więc pograniczną kasztelanię lubuską należącą do jego księstwa
sprzedał (?), zastawił (?), w każdym razie odstąpił Brandenburczykom. Jeśli był
to zastaw, to po zwrocie pożyczki, zastawiona ziemia wracała do dawnego właściciela, albo do jego spadkobierców. Najczęściej o spłacie pożyczki „zapominano” i wtedy ziemia zastawiona, przez zasiedzenie przechodziła na stałe w nowe
ręce. W ten sposób w 1412 roku Władysław Jagiełło pozyskał dla Królestwa Polskiego 13 miast Spisza, zastawionych przez cesarza Zygmunta Luksemburczyka
za pożyczkę, której nigdy nie spłacono. Zastawiano też ziemie za brak posagu dla
wydawanej za mąż córki właściciela tej ziemi. W taki sposób, w niejasnych okolicznościach, stracili Piastowie wielkopolscy na rzecz Brandenburgii kasztelanię santocką, „klucz Królestwa polskiego”, czyli Wielkopolski, w strategicznym
miejscu konfluencji Warty z Notecią.
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Natychmiast po pozyskaniu kasztelanii lubuskiej, Brandenburczycy podjęli budowę na jej terenie miasta Frankfurtu nad Odrą, w miejscu dogodnym do
przeprawy przez tę rzekę, które pozbawiło dawnego znaczenia stołeczny w tej
kasztelanii Lubusz. Od 1945 roku miasto to zostało podzielone granicą państwową na Frankfurt na lewym i Słubice na prawym brzegu Odry. Oba te miasta
dziś są siedzibą Viadriny, niemiecko-polskiego uniwersytetu. Drugim głównym
miastem Nowej Marchii stał się Landsberg nad Wartą, założony równocześnie
z Frankfurtem. Perypetie z polską nazwą tego miasta są uderzającym przykładem barbarzyńskiego deptania tutejszej przeszłości historycznej. Ani w pobliżu
Frankfurtu, ani Landsbergu, nie było przed ich powstaniem słowiańskiego osiedla, którego nazwą można by oba te miasta „spolonizować”. W przypadku Landsbergu sprawę załatwiono fortelem, ale nie w stylu imć Zagłoby, ale umysłowości
zgoła nienormalnej. W roku 1932, a więc jeszcze przed powstaniem Trzeciej Rzeszy urzędowo zmieniono nazwy pewnej liczby miast na ówczesnym wschodnim
pograniczu Niemiec. Śląskie Zabrze, o nazwie trudnej do wymówienia a jeszcze trudniejszej do ortograficznego napisania, zmieniono na Hindenburg – to na
cześć ówczesnego prezydenta, chociaż ten nie pochodził ze Śląska, tylko urodził
się w Poznaniu. Wschodniopruskie Olecko przemianowano na Treuburg „Wierny
Gród”, gdyż w plebiscycie z 1920 oku oddano w nim tylko dwa głosy za przyłączeniem do Polski. I tak dalej.
Otóż na Górnym Śląsku, blisko międzywojennej granicy polsko-niemieckiej jest miasteczko, noszące słowiańską nazwę Gorzów, w pisowni niemieckiej
Gorzow. W 1932 roku zmieniono jego nazwę na Landsberg, popularną w niemieckich Landach. Kiedy 13 lat później szukano polskiej nazwy dla Landsbergu nad
Wartą, skorzystano z tamtego precedensu na zasadzie: skoro dla Niemca Gorzow
to Landsberg, to dla Polaka Landsberg to przecież Gorzów. Ażeby ją nadto regionalnie zidentyfikować, przezwano miasto Gorzowem Wielkopolskim, ponieważ w ówczesnym podziale administracyjnym wcielono Nową Marchię do województwa poznańskiego, wierząc, że Wielkopolska sięgała kiedyś do Odry. Kiedy
dowiedziano się, że Wielkopolska kończyła się na Santoku, przy ujściu Noteci do
Warty (czy odwrotnie), mieszkańcy tej metropolii Nowej Marchii dopominają się,
aby przynajmniej pozbawić ich miasto tego bzdurnego przymiotnika Wielkopolski, ale z biurokracją nawet tego wygrać nie sposób.
Niemieckie prowincje wyłaniały się głównie z historycznych krain średniowiecznego cesarstwa. Takimi były: Śląsk, Brandenburgia i Pomorze Szczecińskie. Królestwo Prus, gdy posiadło wszystkie te prowincje, zintegrowało w swych
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granicach w XVIII wieku cały nurt żeglowny Odry; analogicznie jak wcześniej
Królestwo Polskie, pozyskując w XV wieku Prusy Królewskie a w XVI wieku
lenne dotąd Mazowsze, zintegrowało w swych granicach cały nurt żeglowny Wisły. W kwietniu 2006 roku odbyła się w Viadrinie konferencja na temat „Nadodrze na nowej mapie Europy – rekonstrukcja Odry jako przestrzeni kulturowej”.
W moim referacie na tej konferencji opowiedziałem się za trójdzielnym pojęciem
Nadodrza, w którym Odra śląska stanowi jego część górną, Odra brandenburska
– część środkową a Odra pomorska – część ujściową12. Takie postawienie sprawy było oczywistością dla niemieckich uczestników konferencji lecz szokowało
tych z jej polskich uczestników, którzy lansowali urojoną geografię historyczną
Nadodrza, w której terminami tabu były zarówno Brandenburgia, jak i Nowa
Marchia w odniesieniu do środkowej części Nadodrza. Dla niej stworzyli bowiem
własną nazwę Ziemi Lubuskiej, tyle samo wartej, co nazistowski Warthegau
w odniesieniu do Wielkopolski.
W Królestwie Prus prowincje dzieliły się na okręgi rejencyjne, podstawowe pruskie jednostki administracyjne. Owe Regierungsbezirke także wyłaniały się na podstawie tradycji historycznej. Śląsk, który przed opanowaniem
go przez Prusy, podzielił się na ponad 20 księstw, początkowo rozpadł się na
trzy: opolskie, wrocławskie i legnickie. I takimi też były trzy rejencje pruskiej
prowincji śląskiej. W Brandenburgii kasztelania lubuska i wszystko co miała na
wschód od Odry, tworzyło rejencję frankfurcką, która to stanowiła brandenburską Nową Marchię. W prowincji pomorskiej na wschód od Odry dominowały
dwie rejencje – szczecińska i koszalińska. Z nich wszystkich Nowa Marchia była
największa. Przed pierwszą wojną światową obszar tych rejencji w kilometrach
kwadratowych był następujący: szczecińskiej 12 074, opolskiej 13 219, wrocławskiej 13 481, legnickiej 13 608, koszalińskiej 14 026, frankfurckiej 19 196. Teoretycznie wszystkie te prowincje miały szanse stać się miastami wojewódzkimi
Polski, początkowo jednak zostały nimi tylko Wrocław i Szczecin. W 1950 roku
powstały trzy nowe województwa, z siedzibami w Opolu, Koszalinie i Zielonej
Górze. Nigdy nie brano pod uwagę powstania województwa z siedzibą w Legnicy.
Przyczyna była oczywista – miasto to przez cały czas istnienia w Polsce „władzy
ludowej” było centralną siedzibą stacjonującej w Polsce armii sowieckiej, więc
unikano tworzenia w nim „konfliktu interesów”. W latach 1950–1975 w Polsce
istniało 17 województw. Obecny podział administracyjny, wprowadzony w 1999
12
A. Piskozub, Jakiej monografii Odry nam potrzeba?, w: K. Schlögel, B. Halicka, Odra–
Oder. Panorama europejskiej rzeki, Wydawnictwo Instytutowe 2008, s. 58.
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roku, zmniejszył ich liczbę do 16. Jedyną ofiarą tej „reformy” padło zlikwidowane województwo koszalińskie, a jego historycznie zachodniopomorski obszar,
podzielono arbitralnie pomiędzy Gdańsk i Szczecin. Społeczeństwo tego regionu
sukcesywnie domaga się przywrócenia województwa koszalińskiego i – tu uwaga – w granicach dawnej rejencji koszalińskiej.
Problemem szczególnym pozostaje ahistoryczna koncepcja województwa
lubuskiego. „Ziemię Lubuską”, krainę nieznaną przed 1945 rokiem i niemającą
niczego wspólnego ze średniowieczną kasztelanią lubuską, wymyślono w Polsce
Ludowej dla zastąpienia nią terminu historycznej, ale dla nacjonalistów polskich
niestrawnej, nazwy Nowej Marchii. Wyjaśnienie ich odrazy do takiej nazwy
wymagałoby ekspertyzy psychiatrycznej. Przecież marchie w Europie średniowiecznej oznaczały obronne pogranicza, przede wszystkim na obrzeżach uniwersalnego cesarstwa. Marchią były Morawy, marchią były Łużyce, o których
posiadanie wojował Bolesław Chrobry. Marchii, osłaniających cesarską Italię od
strony Adriatyku powstało kilka. Przyczyna ich powstawania była jednoznaczna
– ochrona pogranicza przed wtargnięciem wrogów w obszar cywilizacji europejskiej. Stróżowanie w nich było zaszczytną powinnością europejskiego rycerstwa,
identyczną z czuwaniem rycerstwa w kresowych stanicach Niżu Czarnomorskiego, chroniących ludność Ukrainy przed najazdami stepowych koczowników.
Powinniśmy zatem być dumni z tego, że w granicach naszego państwa mamy taki
zabytek średniowiecza i uczynić z Nowej Marchii atrakcję turystyczną.
Do stworzenia dziwolągu terytorialnego, nazwanego Ziemią Lubuską,
przyczyniła się seria następstw pojawiających się na zasadzie domina, których
przyczyną sprawczą było zaniechanie przekształcenia rejencji legnickiej w polskie województwo. Z kolei wtłoczenie całego Dolnego Śląska do województwa
wrocławskiego uczyniłoby to województwo zbyt dużym. Połączono zatem część
rejencji legnickiej z obszarem Nowej Marchii, przenosząc jednocześnie północną
część tejże do województwa szczecińskiego. Taki rozbiór Nowej Marchii usunął
ją z pola widzenia. Dopilnowano też, aby stolicą tak zmontowanej Ziemi Lubuskiej nie zostało miasto z obszaru Nowej Marchii. Do tej funkcji powołano
Zieloną Górę, miasto dotąd przez cały czas jego istnienia jednoznacznie śląskie.
Potwierdziło się wkrótce porzekadło: „Kamienie wołać będą”. Tam, gdzie kaprys współczesnych ludzi usiłuje pogrzebać dzieło dawniejszych pokoleń, do
głosu dochodzi prawda dziejowa, zakodowana w kulturze materialnej tych dawniejszych pokoleń. Dzięki temu współczesne społeczeństwo zaznajamia się ze
swym dziedzictwem dziejowym i woła: „Przywróćcie nam utraconą tożsamość
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regionalną”. Dla Nowej Marchii czas taki nadszedł13. Wraz z nią, w pole widzenia
powraca jej regionalne centrum – dawny brandenburski Landsberg nad Wartą.
Wędrówka wzdłuż zachodniego pogranicza Polski kończy się na Pomorzu
Szczecińskim, w strefie ujścia Odry do Bałtyku. Tutaj, dotkliwiej niż gdzie indziej, uwidaczniają się fatalne skutki naruszenia ładu przestrzennego przebiegiem granic międzypaństwowych. To co po drugiej wojnie światowej nastąpiło nad Zatoką Pomorską, po pierwszej zburzyło ład przestrzenny nad Zatoką
Gdańską. Przybyłem do Gdańska we wrześniu 1945 roku, mieszkam w nim
70 lat i z perspektywy „Małego Pomorza” spoglądam porównawczo na Pomorze
Szczecińskie. Wraz ze Śląskiem i Nową Marchią nazywamy je Nadodrzem, ale
między nimi istnieje zasadnicza różnica. Zarówno Śląsk, jak i Nowa Marchia
całym swym obszarem należą do dorzecza Odry, zatem hydrograficznie stanowią jednoznacznie Nadodrze, natomiast w historycznej prowincji pomorskiej rejencja koszalińska oraz zaodrzańska rejencja stralsundzka tylko pogranicznymi
skrawkami należą do dorzecza Odry, do niej samej nie dochodząc. Także spora
część rejencji szczecińskiej, w zlewniach uchodzących wprost do Bałtyku rzek
przymorskich, hydrograficznie do Nadodrza nie należy. O zasięgu terytorialnym
prowincji pomorskiej nie decydowała pojedyncza rzeka, lecz ukształtowanie jej
wybrzeża morskiego – nie czynnik hydrograficzny, lecz litoralny. Pomorze
Szczecińskie nie było regionem Nadodrza, lecz regionem Zatoki Pomorskiej.
Czy analogicznie Państwo Zakonne, inkorporując Pomorze Gdańskie, stało się
regionem Zatoki Gdańskiej? I tak, i nie. Erich Keyser, historyk Gdańska, wyjaśnia to następująco: „Kraj między Bałtykiem na północy, pradoliną i lasami
poza jeziorami mazurskimi na południu, kaszubskim działem wodnym na zachodzie i niziną nadniemeńską na wschodzie stanowi naturalną jednostkę. Dolna
Wisła jest jej osią południe-północ, podobnie jak Pregoła osią wschód-zachód”14.
Argument o jednostce naturalnej, z każdej strony świata wyznaczanej przez inny
czynnik fizjograficzny, jest nieprzekonujący. Co innego, gdyby Keyser napisał:
„Kraj oparty na północy o wybrzeża Zatoki Gdańskiej, stanowi region typu litoralnego”. Natomiast przekonujące jest wskazanie na dwie rzeczne osie komunikacyjne, południkową na zachodzie, równoleżnikową na wschodzie. Pierwsza
z nich przebiega przez prowincję Prus Zachodnich, która hydrograficznie stanowi
dorzecze dolnej Wisły i w tej funkcji stanowi zwarty i wyodrębniony europejski
Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna, Zeszyty Naukowe nr 4, Gorzów Wielkopolski 2006.
14
E. Keyser, Geschichte des deutschen Weichsellandes, Leipzig 1939, s. 10.
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region historyczny. Poćwiartowanie jego przez Traktat Wersalski było czynem
karygodnym i – nie wahajmy się go tak określić – zbrodniczym, skoro stworzyło
zarzewie dla rozpoczęcia się w tym miejscu dwadzieścia lat później drugiej wojny światowej. Pokój narzucony przez Ententę był owocem zakłamania, zarówno
w odniesieniu do zasad jakie głosiła, jak i w zróżnicowanym traktowaniu politycznych partnerów, w zależności od siły, jaką reprezentują.
Dawid Lloyd George, jakby nie było, jeden z czołowych polityków obozu
zwycięzców, zdemaskował ich w odniesieniu do prawa do samostanowienia
narodów, jakim szermowali. Pisał o tym w Prawdzie o Traktacie Wersalskim:
„Włochy były jedynym państwem Ententy, które wymogło dla siebie – jako
przedwstępny warunek swego udziału w wojnie – obietnicę poważnych zdobyczy
terytorialnych. Włochy miały otrzymać południowy Tyrol, kraj czysto niemiecki. Wilson oddał to terytorium Włochom bez żadnej kwestii i sprzeciwu”15. Sojusznikiem Ententy, mieniącej się obozem wolności i demokracji był despotyczny carat rosyjski, bez wątpienia znacznie mniej wolnościowy i demokratyczny od
Niemiec i Austro-Węgier, z którymi Ententa wojowała właśnie w imię wolności
i demokracji. Z tym carskim despotyzmem układano się w sprawie wzajemnego
popierania powojennych cesji terytorialnych całkowicie sprzecznych z prawem
narodów do samostanowienia: „W marcu 1915 r., rząd carski określił ostatecznie
swój plan w sprawie Cieśnin. Obejmował on następujące żądania: Rosja miała otrzymać miasto Konstantynopol, zachodnie wybrzeże Bosforu, zachodnie
brzegi Morza Marmara i Dardaneli oraz Trację południową do linii Enos-Midia.
Ze względów strategicznych powinno być przyłączone do Rosji także wybrzeże
azjatyckie pomiędzy Bosforem, rzeką Sakaria, zatoką Ismid, dalej wyspy Morza Marmara, wreszcie wyspy Imbros i Tenedos”16. Opublikowane po rewolucji
bolszewickiej tajne dokumenty z archiwów carskich ujawniły porozumienie, na
podstawie którego rząd francuski zobowiązał się do popierania na konferencji pokojowej powyższych żądań rosyjskich w zamian za poparcie Rosji dla wschodniej
granicy Francji pomiędzy Szwajcarią i Holandią wzdłuż Renu.
Lloyd George w cytowanej książce broni się, że sam ma ręce czyste, gdyż
w owych przetargach z Włochami o oddanie im południowego Tyrolu nie uczestniczył, nie będąc wówczas członkiem rządu brytyjskiego. W tej samej książce
15
D. Lloyd George, Prawda o Traktacie Wersalskim, Warszawa 1939, t. I. s. 182; t. II.
s. 288, 325.
16
J. Pajewski, „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959, s. 194.
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nazywa jednak haniebnym pokój zawarty w marcu 1918 roku między Niemcami
a bolszewicką Rosją, zmuszoną na mocy owego pokoju do cofnięcia się na granicę zbliżoną do obecnej granicy zachodniej Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu
na opuszczonych przez Rosję obszarach ogłosiło wówczas niepodległość pięć
państw: Ukraina, Litwa, Estonia, Łotwa i Białoruś17. Polityka brytyjska w odniesieniu do zachodniej granicy Rosji sowieckiej pozostała bowiem nadal taka
sama jak w czasach Rosji carskiej. Ujawniła się w lipcu 1920 roku pod nazwą
linii Curzona. Osoba ówczesnego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych,
który wtedy granicę tę zaproponował, związana została z tą granicą równie przypadkowo, jak osoba Piłata Poncjusza ze Składem Apostolskim. W rzeczywistości granica ta była we wszystkich jej szczegółach linią carycy Katarzyny II,
wytyczoną jako wschodnia granica Cesarstwa Rosyjskiego, po ostatecznym rozbiorze Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1795 roku. Nie udało się Anglikom
odtworzenie tej granicy w 1920 roku, z lepszym skutkiem powrócili do niej na
konferencjach w Teheranie (1943) i w Jałcie (1945). Zwycięskie mocarstwa europejskie doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że prawo do samostanowienia
narodów, w przemieszanych etnicznie regionach Europy, jest utopią nie do zrealizowania. Rozwiązanie znalazły tutaj dopiero mocarstwa totalitarne, część takiej
ludności eksterminując, część „repatriując”, aby zagonić każdą grupę etniczną do
przyznanej jej odrębnej, „narodowej” klatki.
Francuzi, jako „rozdający karty” w przetargach 1919 roku o powojenne granice w Europie, przeforsowali aneksję całej utraconej w 1871 roku pruskiej prowincji Alzacji-Lotaryngii, nie ryzykując w jej sprawie plebiscytu, który mogliby
wygrać w Lotaryngii, ale który zakończyłby się ich sromotną porażką w Alzacji. Łączenie ze sobą obu tych historycznych regionów stwarzało z nich nierozwiązalny przedmiot niemiecko-francuskiego sporu granicznego. Pomimo klęski
Francji napoleońskiej, Kongres Wiedeński pozostawił jej to sporne pogranicze,
niewątpliwie dlatego, że narodowego państwa niemieckiego jeszcze wówczas nie
było. W XIX wieku państwo takie dojrzewało do pojawienia się, kwestią tylko
było czy stworzy je Austria, czy Prusy. Henryk Heine, przebywając w 1844 roku
jako korespondent prasowy w Paryżu, sympatyzując z Francją w swej publicystyce politycznej, przestrzegał Francuzów o potrzebie kompromisowego załatwienia

17
A. Kozłowski, Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r.,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 85.
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ich sporu granicznego z Niemcami: „I jeżeli nie pospieszycie się oddać im Alzacji, zażądają też Lotaryngii”18. Sprawdziło się to dokładnie w 1871 roku.
W porównaniu z rozstrzygnięciami Traktatu Wersalskiego, dotyczącymi
granicy francusko-niemieckiej, decyzje odnoszące się do pogranicza polsko-niemieckiego oceniano jako zdecydowanie dla Polski krzywdzące. Tak się o nich
wypowiada Kühnelt-Leddihn: „Jeśli chodzi o wschodnią granicę Niemiec, to
krzywda ludności niemieckiej nie była aż tak wielka jak skutki propagandy. Pomijając Górny Śląsk inne obszary (Poznańskie i Prusy Zachodnie) zostały przyłączone do Prus w wskutek rozbiorów Polski. I to była ogromna niesprawiedliwość, równie gorsząca jak obrabowanie nieprzytomnego... Polska nie odzyskała
wszystkich ziem w Prusach Zachodnich i Poznańskim, utraconych wskutek rozbiorów. Prawo Niemiec do Alzacji i Lotaryngii było niewątpliwie większe niż do
Prus Zachodnich i Poznańskiego, a nie robiono wokół tego aż takiego szumu19.
Stworzenie nowego Wolnego Miasta Gdańska ukazało połowiczność „rozwiązań” dyktatu wersalskiego i stało się kolejnym zarzewiem przyszłych konfliktów!
Z Gdańska i kilku sąsiednich miejscowości wyodrębniono niezależne terytorium,
którego granice wytyczono tak, aby uniknąć trudności aprowizacyjnych. Pod
względem gospodarczym Gdańsk przynależał do Polski, ale fatalne doświadczenie związane ze strajkiem robotników portowych w 1920 roku, którzy odmówili wyładunku broni i amunicji dla Polaków, walczących na śmierć i życie
z Sowietami, skłoniło Polskę do zbudowania drugiego portu tuż obok Gdańska...
Najmądrzejszym wyjściem byłoby zignorowanie elementu narodowego i oddanie
Gdańska Polsce z przyczyn historycznych”20. Proponowany powrót do historycznej granicy przedrozbiorowej i do przyległych do niej historycznych prowincji
były rozwiązaniem na miarę XXI wieku na obszarze integrującym się w federalne Państwo Europejskie.
Jeszcze dalej idzie propozycja Kühnelta-Leddihna odnosząca się do Górnego Śląska: „Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na Górnym Śląsku. Śląsk należał do Polski stosunkowo niedługo, ponieważ już w XIV w. przypadł Koronie
Św. Wacława, a następnie przeszedł pod władanie Habsburgów. Ziemie te także
przyłączono do Prus, ale na Górnym Śląsku mieszkało bardzo dużo Polaków. Cóż
jednak powinno się było zrobić? Nie dzielić Górnego Śląska i stworzyć z niego
niemiecko-polskie kondominium. Podział Górnego Śląska był tragiczną pomyłką
18
19
20

A. Valentin, Henryk Heine, Warszawa 1958, s. 294.
E. von Kühnelt-Leddihn, Ślepy tor…, s. 292 i n.
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ale biorąc pod uwagę wyniki plebiscytu, nie można mówić o jakiejś krzyczącej
niesprawiedliwości”21. Autor Ślepego toru przypominając o tym, że plebiscyt podzielił w XX wieku Górny Śląsk na części polską i niemiecką, zapomniał, że dwa
wieki wcześniej prusko-austriacka wojna o tą prowincję podzieliła Górny Śląsk
na Śląsk Pruski i Śląsk Austriacki. W sudeckiej, zachodniej jego części trwał konflikt etniczny niemiecko-czeski a we wschodniej, beskidzkiej – podobny konflikt
polsko-czeski. Tak zatem cały historyczny region górnośląski kwalifikuje się do
stworzenia z niego polsko-czesko-niemieckiej całości, w języku przeszłości nazywanej kondominium a w języku XXI wieku euroregionem, którego jedyna
sensowna definicja brzmi: „Euroregion jest to region historyczny, scalony z części podzielonych granicami państwowymi”. Wspaniała perspektywa! Ale zanim
marzenie stanie się rzeczywistością, trzeba Europę wyzwolić z patologii, której
uległa, pogrążona w kulcie państw narodowych. Arnold Toynbee apeluje o to
w końcowych zdaniach swojej książki o dziejach hellenizmu: „W dziedzinie polityki, odrodzenie helleńskiego kultu ubóstwianych państw lokalnych jest dzisiaj
religią panującą Zachodu i gwałtownie westernizującego się świata... Tragiczna
historia świata helleńskiego ukazuje, że helleńska forma bałwochwalstwa jest
upiorem hellenizmu, którego przyjmujemy na własne nieszczęście. Świat współczesny musi egzorcyzmować tego demona zdecydowanie, jeżeli ma się on ocalić
od doznania losu jego helleńskiego poprzednika”22. Europa, wyzwolona w V wieku od przemocy rzymskich państwowców, ponownie miała z nimi do czynienia
od XIII wieku, kiedy ich renesans nastąpił w dawnych rzymskich prowincjach
Galii, Hispanii, Britanii, nie pomijając oczywiście Italii. Pokój westfalski, kończący w 1648 roku wojnę trzydziestoletnią, przywrócił dominację państwowców
w Europie, a w traktatach pokojowych kończących pierwszą wojnę światową katastrofalna dla cywilizacji europejskiej działalność tych państwowców osiągnęła
apogeum, po którym dopiero Europa zaczęła odbudowywać jej cywilizacyjną
jedność i tożsamość.
Prowincja Prus Zachodnich szczególnie brutalnie została potraktowana
przez twórców Traktatu Wersalskiego. Jako odpowiednik przedrozbiorowych
Prus Królewskich powinna, obok Prowincji Poznańskiej, znaleźć się w całości
w odbudowanym państwie polskim, w wyniku kasacji pruskich aneksji rozbiorowych. Nie dotrzymano tego, w odniesieniu do obydwu tych prowincji. Poznańskie
Tamże, s. 294.
A.J. Toynbee, Hellenizm. Dzieje cywilizacji, tłum. A. Piskozub, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2002, s. 248.
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zostało jedynie „obgryzione” – jak ser przez myszy – pozostawieniem w Niemczech pięciu przygranicznych miast powiatowych, scalonych w groteskowym
kształcie w Grenzmark Posen-Westpreussen, natomiast Prusy Zachodnie dosłownie „rozniesiono na szablach” Ententy. Najpierw powątpiewano, czy Polska w ogóle powinna otrzymać jakiś „dostęp do morza”. Kiedy zgodzono się,
że Polsce trzeba udostępnić „korytarz do Bałtyku”, wykrojony z prowincji Prus
Zachodnich, mędrcy Wersalu musieli rozstrzygnąć, po której stronie Wisły ów
„korytarz” wytyczyć: na wschód , czy na zachód od linii Toruń–Gdańsk. Generalissimus Ferdinand Foch był za korytarzem wschodnim, lecz cywile z komisji pokojowej skądś musieli się dowiedzieć, że słowiańska ludność tej prowincji
w swej masie mieszka akurat nie po tej stronie Wisły i tam też Traktat Wersalski
„korytarz” ów wytyczył..
Zawiślańskie powiaty, od Elbląga po Kwidzyn, pozostawione w Niemczech,
zostały włączone do Prus Wschodnich. Wolne Miasto Gdańsk stworzone w ujściu
Wisły, wraz z rozległym zapleczem po obu stronach rzeki, było dla Prus Zachodnich tym, czym dla żywego organizmu amputacja głowy – prowincja dawnych
Prus Królewskich przestała istnieć, rozsypała się na swe części składowe. Co Polska międzywojenna uczyniła, aby temu szkodnictwu Wersalu przeciwdziałać?
Nie można polityki tego państwa w ciągu 210 miesięcy jego istnienia oceniać
jednakowo, gdyż była ona zasadniczo odmienna przed i po zamachu stanu, dokonanym w maju 1926 roku. Przez pierwsze 90 miesięcy było to państwo parlamentarno-demokratyczne. Przez pozostałe 120 miesięcy było państwem autorytarnym, z dyktaturą wojskową, upozorowaną potrzebą „uzdrowienia” państwa, stąd
powszechnie nazywaną „sanacją”.
W latach „przedsanacyjnych” priorytetowym zadaniem państwa było tworzenie ładu przestrzennego w skali całego terytorium, podzielonego między trzy
państwa zaborcze granicami wytyczonymi na Kongresie Wiedeńskim w 1815
roku. Na obszarach tych powstała wtedy odrębna dla każdego z tych państw
sieć kolejowa, którą teraz trzeba było pilnie scalić odcinkami przekraczającymi
granice tamtych państw zaborczych. Trzeba było ujednolicić życie gospodarcze
w skali całego państwa, w tym najważniejsza była reforma walutowa. Na tle tych
pilnych zadań ponadregionalnych, problemy wewnątrzregionalnego ładu przestrzennego musiały czekać. W poćwiartowanych Prusach Królewskich w tym
czasie najlepszym było przestrzeganie antycznej maksymy: primum non nocere
– skoro jeszcze nie dojrzał czas naprawy, nie pogłębiajmy stanu zniszczeń już
tutaj dokonanych.
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Ale na przyznanym Polsce pobrzeżu bałtyckim, jako sprawę pilną, podniesiono budowę nowego portu morskiego, będącego polskim portem wojennym
i zapasowym portem handlowym, na wypadek utrudnienia przez Gdańsk przeładunków dla Polski w warunkach zagrożenia wojennego. Lokalizację tego portu
zlecono inżynierowi Tadeuszowi Wendzie, który wywiązał się z niego w sposób
optymalny. Najlepsze warunki hydrotechniczne dla budowy takiego portu Wenda
znalazł w sąsiedztwie Wolnego Miasta Gdańska, w rejonie wsi Gdynia. Budowa
portu gdyńskiego ruszyła w 1923 roku. Równolegle w Wolnym Mieście inżynier Bogdan Nagórski, polski dyrektor Rady Portu Gdańsk w latach 1922–1935,
modernizował gdański port handlowy, przystosowując go do znacznie zwiększających się w nim przeładunków. Obaj ci światli ludzie zakładali, że absurdalne
granice państwowe, narzucone prowincji zachodniopruskiej przez Traktat Wersalski, nie utrzymają się długo a wtedy oba porty, gdański i gdyński, dopełniając
się swymi funkcjami, znajdą się we wspólnej aglomeracji wielkomiejskiej23.
„Sanacyjny” zamach stanu z maja 1926 roku, radykalnie zmienił sytuację.
Przez cały rok 1926 trwał wielki strajk górników brytyjskich, pozbawiający Europę dostaw pochodzącego stamtąd węgla kamiennego. Jedynym wówczas miejscem, mającym potencjalne warunki do eksportu węgla na wielką skalę, była
polska część górnośląskiego zagłębia węglowego. Dla nowej władzy było to nieoczekiwanym darem losu, owym przysłowiowym „ziarnkiem, jakie znaleźć zdarza się czasem nawet ślepej kurce”. Tutaj przysłowiowe ziarnko okazało się żyłą
złota – za małą, aby uszczęśliwić całe państwo, szczególnie w latach kryzysu, ale
wystarczającą na to, aby wioskę Gdynia zamienić w rodzaj „potiomkinowskiej
wioski”, na wzór tych, jakimi kiedyś olśniewano carycę Katarzynę II. To już nie
było polskie okno, czy nawet brama do świata, lecz odwrotnie – wizytówka zmieniającej się w amerykańskim tempie Polski, prezentowana przybyszom ze świata.
Teraz Gdynię reklamowano jako wielki port handlowy – „największy nad Bałtykiem po Kopenhadze”. Teraz w pośpiechu utrwalano nowe granice zadekretowane w Wersalu. Kolej na Kaszuby, łączącą Gdańsk z Kartuzami i Kościerzyną,
uruchomioną w 1914 roku, zastąpiono koleją Gdynia–Kościerzyna–Bydgoszcz,
omijającą Wolne Miasto. Most na Wiśle w Opaleniu, wówczas na nowej granicy państwowej, rozebrano i przeniesiono do Torunia. Obie te inwestycje dopiero
obecnie odbudowano. Potrzebną dla eksportu węgla magistralę kolejową, zbudowaną dzięki pożyczce belgijskiej, wytyczono na podobieństwo linii kolonialnych
23
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w ówczesnym Kongo Belgijskim, jak najkrótszą trasą między kopalniami Katangi a afrykańskimi portami morskimi przez tereny pozbawione miast, dla
zmniejszenia kosztów wykupu ziemi pod ową linię. Trasa południowego odcinka
polskiej magistrali węglowej między Herbami Nowymi a Bydgoszczą dlatego
omija z daleka Łódź, jedno z największych miast Polski. Tam powstał klasyczny
przykład braku ładu przestrzennego – kolej warszawsko-wiedeńska, zbudowana
w czasach zaboru rosyjskiego, omija Łódź od wschodu; wybudowana w okresie międzywojennym linia kolejowa Warszawa–Poznań omija Łódź od północy a magistrala węglowa omija ją od zachodu. Pasażerowie z Łodzi i do Łodzi
przy pierwszej linii mają przesiadkę w Koluszkach, przy drugiej w Kutnie a przy
trzeciej w Karsznicach. Na owe „3 K” powoływałem się wielokrotnie w Radzie
Naukowej OBET w latach 70. i 80. minionego wieku, kończąc to moje caeterum censeo apelem: „dlatego pilnujmy tego, aby przynajmniej centrum układu
przyszłych autostrad mieściło się w rejonie Łodzi”. Konkretnie apelowałem o to,
ażeby autostrada A-2 między Poznaniem a Warszawą nie biegła równoleżnikowo
, ale wygiętym ku południowi łukiem dotykała obwodnicy Łodzi. Decyzję o centralnym skrzyżowaniu autostrad polskich w Strykowie uznaję nieskromnie za
efekt powtarzanego do skutku owego caeterum censeo. Zaś wniosek z tego jest
taki, że inwestycja transportowa w jednym regionie zasadna i bezkolizyjna, może
dotkliwie zakłócać ład przestrzenny na trasie jej przebiegu przez inne regiony.
Na zakończenie tych refleksji o koncepcjach racjonalnych z okresu „przedsanacyjnego” i o „błędach i wypaczeniach” popełnianych wobec nich za rządów „sanacji”, takie spostrzeżenie. W Polsce międzywojennej powstały projekty dwóch wielkich przedsięwzięć mających służyć obronności państwa – portu
wojennego w Gdyni o założeniach realizowanych przez Tadeusza Wendę oraz
małopolskiego okręgu przemysłu zbrojeniowego projektowanego w „trójkącie
bezpieczeństwa” Warszawa–Kraków–Lwów. Oba te projekty powstały w przedsanacyjnych wczesnych latach 20. XX wieku. Jak dyktatura sanacyjna wypaczała
pierwotną militarną koncepcję portu gdyńskiego mowa była wyżej. Poetycki do
tego komentarz stanowią trzy wiersze Juliana Tuwima. Pierwszy z lat 20. to Gdynia – entuzjastyczny pean o rodzącej się portowej warowni: „Słyszysz miasto, jak
przysięgą / Biją młoty Gdyniostroju?”. Drugi z przełomu lat 20. i 30. XX wieku to
Jak już – to już! – odczucie zawodu, że jedynym w kraju beneficjentem wojskowej dyktatury została Gdynia i to nie ta pierwotna, militarna, lecz całkiem inna
– geszefciarska: „Jak kochać – to najgoręcej / Jak Gdynia – to nic więcej” Trzeci
wiersz z lat 30. to Patriota – solidarność poety z rzeczywistością zacofanego
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kraju, odrzucenie mirażu nadmorskiej wizytówki: „A niechże się miss Gdynia /
sto razy wyameryczy! / Mnie – kozienicka świnia / serdeczniej w rynku kwiczy”.
Realizacją projektu „trójkąta bezpieczeństwa” zajęto się dopiero po śmierci Piłsudskiego. Kiedy zabrakło „Dziadka”, jego „głupi generałowie” – jak ich
określał – musieli podjąć własną inicjatywę. Odkurzono dokumentację sprzed
kilkunastu lat i projekt ten pod kryptonimem Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) wystartował jako plan czteroletni. Dwa lata później wybuchła wojna
i w ciągu kampanii wrześniowej się rozstrzygnęła . Szybko przetoczyła się przez
Gdynię i niedokończony COP, ale zwycięzcy nie drwili z tych inwestycji. Pod
datą 28 września 1939 roku, Goebbels zanotował w swoim Dzienniku: „Führer
ma już bardzo skrystalizowane plany dotyczące Polski. Gdynia stanie się portem
wojennym. Gdańsk pozostanie dużym portem handlowym”24. Wywiad niemiecki
musiał dobrze znać ekspertyzę Wendy o doskonałych potencjalnych możliwościach zlokalizowanego tutaj portu wojennego, co się potwierdziło w latach drugiej wojny światowej, Głównym portem wojennym Niemiec była Kilonia, narażona na ataki lotnicze z Wielkiej Brytanii. Gdynia była poza ich zasięgiem, więc
do niej przeniesiono budownictwo i remonty floty wojennej Niemiec, wybudowano w niej wielką stocznię i zrealizowano wiele innych inwestycji. Z tej samej
przyczyny Niemcy dokończyli w 1941 roku budowę elektrowni wodnej w Rożnowie, zaopatrującej w prąd przemysł zbrojeniowy COP, w całości skoncentrowany w Generalnym Gubernatorstwie i ogromnie jego infrastrukturę rozbudowali.
W PRL obiekty te rozbudowywano dalej, pod enigmatycznymi nazwami fabryki
chemicznej lub wytwórni sprzętu komunikacyjnego, lecz nazwy miejscowych
zakładowych klubów sportowych, takich jak Proch Pionki, czy Granat Skarżysko
wymownie informowały co się w zakładach takich produkuje.
Arcyciekawe monografie, takie jak Gdynia w latach drugiej wojny światowej albo Centralny Okręg Przemysłowy w latach drugiej wojny światowej ciągle
oczekują na rzetelnego historiografa. Wraz z pogłębianiem wiedzy o przedsanacyjnych osiągnięciach polskiej myśli naukowo-technicznej wzrasta uznanie i szacunek dla autorów tych koncepcji a do właściwych proporcji zstępuje przereklamowana sława ich sanacyjnego następcy Eugeniusza Kwiatkowskiego25.
W przeglądzie regionów w strefie obecnej zachodniej granicy państwa polskiego, przyjrzeliśmy się terytoriom historycznych regionów tamtego pogranicza:
J. Goebbels, Dzienniki. Tom II: 1939–1943, Świat Książki, Warszawa 1913, s. 18.
A. Piskozub, Dysproporcje w ocenie autora „Dysproporcji”, w: Między dawnymi a nowymi laty. Publicystyka 1989–1996, Toruń 2004, s. 7–12.
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Łużycom nad Nysą i Nowej Marchii nad środkową Odrą. Logiczną tego kontynuacją zdawało się przejście do historycznego zasięgu Provinz Pommern po
obu stronach dolnej Odry. Logiczną, dla dokończenia południkowego przeglądu
regionów zachodniego pogranicza. Rzeczywistość sugeruje jednak tutaj danie
pierwszeństwa równoleżnikowemu zasięgowi historycznych regionów nadbałtyckich, wyznaczanemu przede wszystkim przez czynnik litoralny a nie hydrograficzny26. W regionach tego typu, najważniejszą jest bowiem ich granica wodna. Jako granica historyczna była ona wyraźna i trwała, zarówno na Pomorzu
Nadodrzańskim, jak i w Prusach Zachodnich. Dla pierwszej z nich, zachodnia
granica z Meklemburgią była od średniowiecza zawsze ta sama – rzeka Recknitz.
Dopiero po drugiej wojnie światowej, zachodni, zaodrzański skraj tej dzielnicy
pozostawiony w Niemczech, został scalony z Meklemburgią w Land Mecklemburg-Vorpommern, którego powrót do prowincji pomorskiej w przyszłej Federacji Europejskiej wydaje się nieuchronny. Wschodnia granica tej prowincji do
1945 roku biegła wzdłuż linii, na jakiej jej rejencja koszalińska graniczyła przed
rozbiorami z Królestwem Polskim a w okresie międzywojennym z Rzeczpospolitą Polską. Na pół wieku cofnęła się ona ku zachodowi, kiedy Światopełk Wielki
w XIII wieku opanował Pomorze Słupskie, wcielając je do Pomorza Gdańskiego.
Kiedy to ostatnie zostało wcielone do Państwa Zakonnego, Pomorze Słupskie,
oddane przez Krzyżaków, wróciło w 1310 roku do Księstwa Pomorskiego. Drugi raz Pomorze Słupskie zostało związane z Gdańskiem dopiero w najnowszym
podziale Polski na województwa, wprowadzonym w 1999 roku. Jeśli powiodą się
starania mieszkańców zniesionego województwa koszalińskiego o jego restytucję w granicach byłej rejencji koszalińskiej, to ponownie Pomorze Słupskie wróci
do regionu, do którego należało od średniowiecza.
Granica morska przedrozbiorowych Prus Królewskich była identyczna jak
wcześniej Prus Zachodnich w Państwie Zakonnym a po rozbiorach w prowincji
Prus Zachodnich. Obecnie wybrzeże to znajduje się w całości w Polsce. Niestety
obecny podział Polski na województwa nie wykorzystał okazji do podtrzymania
tej historycznej tradycji. Elbląg od średniowiecza powiązany z Gdańskiem został
w 1999 roku przeniesiony do województwa warmińsko-mazurskiego. Gdy podział ten wszedł w życie, przeprowadzono w Elblągu referendum na rzecz jego
połączenia z Gdańskiem w jednym województwie – opowiedziało się za tym

26
A. Piskozub, Euroregiony w Europie Bałtyckiej, w: Granice, współpraca i turystyka
w Europie Bałtyckiej, Academia Europa Nostra, Gdynia–Lubieszynek 2009, s. 18–27.
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99% jego uczestników. Władze państwowe to jednoznaczne stanowisko mieszkańców Elbląga zignorowały.
Najmniej wyrazistą jest granica południowa obu tych regionów nadmorskich, Pradolina toruńsko-eberswaldzka stanowiła potężną fizjogeograficzną
barierę dla osadnictwa napierającego na nią od południa. Nieomal bezludna z tej
przyczyny ziemia chełmińska, oddana w XIII wieku zakonowi krzyżackiemu
jako baza wyjściowa do pogańskich wówczas Prusów, dopiero w XX wieku wróciła do swej naturalnej roli północnego obrzeża Kujaw. Dalszy ciąg tego obrzeża, pomiędzy Wisłą a Gwdą stanowiła wschodnia Krajna, natomiast zachodnia
Krajna, między Gwdą a Drawą stała się północnym obrzeżem Wielkopolski a pas
ziemi pomiędzy Drawą a Odrą – północnym obrzeżem Nowej Marchii.
Zaproszony dziesięć lat temu do udziału w publikacji na 40-lecie działalności naukowej Szanownego Jubilata wybrałem temat: Pomorze w Europie Regionów27. Proszę go traktować jako wprowadzenie do obecnych uwag o estuarium
rzeki Odry, zwalniający mnie tutaj od powtarzania treści wówczas przedstawionych. Kiedy publikowałem tamten tekst, Polska była zaledwie od roku państwem
członkowskim Unii Europejskiej a do układu z Schengen przystąpiła dopiero
cztery lata później. Teraz mija sześć lat od tego powrotu do normalności i możemy już pokusić się o podsumowanie następstw tej wielkiej zmiany z perspektywy
nadodrzańskiego Pomorza.
W 1949 roku, po maturze podjąłem studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Studia te były jedną wielką improwizacją. W kadrze de nomine naukowej habilitowanym był tylko założyciel tej szkoły rektor Władysław
Kowalenko, ale został usunięty z uczelni i wysiedlony z Wybrzeża na rok przed
podjęciem przez mnie studiów. Nie żałuję lat w niej spędzonych, gdyż jak antyczny Diogenes spotkałem w niej przecież Człowieka – był nim Józef Staszewski,
wykładowca geografii historycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Uczelnia nie mogła znaleźć wykładowcy geografii gospodarczej, więc jego
zatrudniła do tego przedmiotu. Był to człowiek inteligentny, więc zamiast bredzić
od rzeczy, o tym, na czym widocznie się nie znał, prowadził arcyciekawe wykłady z zakresu geografii historycznej. Przedmiot ten interesował mnie od dziecka,
a zatem kontakt z tym wykładowcą tylko spotęgował moje geograficzno-historyczne zainteresowania, co się chyba daje zauważyć.

27
A. Piskozub, Pomorze w Europie Regionów, Collegium Balticum, z. 3, Szczecin 2005,
s. 99–109.
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Wśród wykładowców dominowali przedwojenni mieszkańcy Gdyni, która
była dla nich obiektem kultowym. O mentalności tego środowiska wspomina profesor architektury Politechniki Gdańskiej: „Nie brakowało wśród nich nawet takich pomysłów, jak rezygnacja z odbudowy Gdańska i całkowite postawienie na
„polską” Gdynię”28. Humanista, od września 1945 roku mieszkający w otoczeniu
gdańskiego gotyku, mógł sobie na to tylko pomyśleć: „jeżeli ci nuworysze ze swego nadmorskiego przedmieścia sanacyjnej Warszawy tak myślą o Gdańsku, to
gdzie oni mają Szczecin?” I tak arogancja Gdyni budziła sympatię do Szczecina,
miasta portowego jak Gdańsk, omszałego patyną wieków jego równorzędnego
partnera. Gdańsk – portem Wisły, Szczecin – portem Odry. A Gdynia i Świnoujście to tylko lokalne ich uzupełnienia. W ten sposób polska gospodarka morska
i w ogóle Polska morska zaczęła się jawić, jako koncert na dwóch fortepianach29
ze wschodniego i z zachodniego Wybrzeża.
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpocząłem w pamiętnym październiku 1956
roku jako asystent na WSE w Sopocie. Na miejsce mojej pierwszej podróży służbowej upatrzyłem sobie Szczecin, aby to miasto poznać i w ciągu dwóch tygodni jak najwięcej się o nim dowiedzieć. Na tyle bowiem dostałem w kwietniu
1958 delegację służbową na tzw. staż asystencki. Musiałem wybrać instytucję,
do jakiej zostanę skierowany. Nie miałem wtedy żadnych kontaktów uczelnianych, a zresztą nie one były mi w tym czasie potrzebne. Wybrałem Miejską Radę
Narodową, licząc na uzyskanie tam dwóch rzeczy: przepustki do całego portu
szczecińskiego oraz możliwości przeprowadzenia wywiadu z prezydentem miasta Szczecina, profesorem Piotrem Zarembą. Oba cele zrealizowałem.
Zajmowałem się wtedy zagospodarowaniem przestrzennym portów morskich i postanowiłem dzięki tej przepustce zrobić to, co wcześniej w Gdańsku
a następnie w Gdyni – obejść z mapą w ręku wszystkie nabrzeża portu szczecińskiego. Wymagało to wielu długich spacerów, ale się udało. Głównym tematem
wywiadu z prezydentem Zarembą był jego pomysł budowy tamy w poprzek Zalewu Szczecińskiego na trasie Warpno Nowe–Świnoujście, po której pobiegną szosa i linia kolejowa łączące najkrótszą trasą Szczecin ze Świnoujściem. Na pytanie
jaka to będzie tama, usłyszałem, że będzie to estakada poprowadzona równolegle do granicy państwowej na Zalewie Szczecińskim. Na pytanie jakiego rzędu
będą koszty tej inwestycji, usłyszałem: „A o to proszę spytać mojego asystenta,
J. Stankiewicz, B. Szermer, Gdańsk. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk–Sopot–Gdynia, ARKADY Warszawa 1959, s. 275.
29
A. Piskozub, Koncert na dwóch fortepianach, „Tygodnik Morski” 1961, nr 32 (213).
28
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on to wszystko policzył”. Nie podał mi nazwiska tego asystenta, ani sposobu
kontaktu z nim, ja zaś o to nie pytałem, zszokowany wielkopańską formą tej wypowiedzi, tak podobnej do odpowiedzi de Gaulle’a na pytanie o koszty pewnej
projektowanej przez niego inwestycji: „Intendenturą nie zajmuję się”. Doszedłem
do wniosku, że sfinansowania tej „tamy do Świnoujścia” nikt nie zatwierdzi, ale
napisałem o niej mój pierwszy w życiu esej publicystyczny30.
W Świnoujściu byłem raz tylko, z okazji zjazdu katedr transportowych latem 1976 roku. Idea „tamy do Świnoujścia” była już uśmiercona w lamusie pomysłów niedowarzonych, teraz zastąpił ją projekt tunelu pod Świną, łączącego
wyspę Wolin z Uznamem, stwarzającego lądowe połączenie ze Świnoujściem.
Krótko przed tym miałem okazję zwiedzić oddany do eksploatacji Port Północny
w Gdańsku i byłem pod wrażeniem technicznej strony tej nowoczesnej „maszyny
do przeładunków”. Oczekując na wyspie Wolin na prom, który miał mnie przewieźć przez Świnę, przyglądałem się budowie powstającego na tej wyspie Świnoportu. Ujście Świny otwierało widok na Zatokę Pomorską a bliżej po prawej stronie dźwigi pracowały na budowie nabrzeży nowego portu. Do czego to wszystko
zmierza? – myślałem. Czy to rozbudowa avant-portu w Świnoujściu, czy przenoszenie przeładunków portu szczecińskiego nad otwarte morze? Czy – odwrotnie
do wschodniego Wybrzeża – będą to dwa miasta (Szczecin i Świnoujście) a jeden
ich wspólny port? Nagle podszedł do mnie dr Andrzej Surowiec, pytając, o czym
tak rozmyślam? Odpowiedziałem: – Gdy patrzę na ten widok, przychodzi mi na
myśl wiersz Mickiewicza o budowie Sankt-Petersburga: „Skąd się zachciało słowiańskim tysiącom / Leźć w te ostatnie swoich dzierżaw kątki / Świeżo wydarte
morzu – i Czuchońcom?” – Dobre to – rzekł Surowiec – Zwłaszcza ci Czuchońcy.
Przypomniała mi się ta scena, kiedy zastanawiam się nad skutkami układu
z Schengen dla ujścia Odry. To dobrze, że nie powstała „tama do Świnoujścia”,
jeszcze jedna kosztowna zabawka z okresu zimnej wojny. A czy nie dobrze, że
nie zbudowano autostrady Szczecin–Gorzów–Zielona Góra–Jelenia Góra–Praga,
kiedy równolegle po drugiej stronie granicy na Odrze i Nysie powstawała autostrada Szczecin–Berlin–Drezno–Praga? Po co dublować równoległe autostrady,
skoro tyle regionów jest ich pozbawionych? A może dobrze, że nie zaczęto budowy tunelu pod Świną, skoro istnieje linia kolejowa Szczecin–Świnoujście, tylko
się od tak dawna jej nie wykorzystuje? Może wspólnie z Niemcami i przy dofinansowaniu z UE da się ją zmodernizować i zwiększyć znacznie częstotliwość
30

A. Piskozub, Problemy komunikacyjne Świnoujścia, „Tygodnik Morski” 1960, nr 12 (89).
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kursowania pociągów? To tylko garść przykładów, pierwszych z brzegu, wymagających rozważenia i wybrania najlepszych rozwiązań. Układ z Schengen obalił bariery w poruszaniu się po Europie. Teraz trzeba odpowiednio do tej nowej
sytuacji usprawnić ład przestrzenny. W skali całej integrującej się Europy a nie
tylko do własnych granicznych opłotków. Bo inaczej powrót do normalności będzie tylko sloganem bez pokrycia, sytuacją, jaką poeta Młodej Polski, dawno
temu i w innym kontekście określił słowami: „A ja myślę ze panowie / duza by
juz mogli mieć / ino oni nie chcom chcieć”.
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SCHENGEN TREATY IN CONFRONTATION WITH SPATIALLY DEZINTEGRATED EUROPE
Summary
The subject of the paper are twofold consequences of the Poland access to the
Schengen Treaty in 2009. The first result of opening the borders are inevitable in the
infrastructure of the areas adjacent to the borders in the treaty countries. They are discussed using the example of the Polish-German border. The second consequence is the
consolidation of historical regions which exist before being divided by the state borders.
This calls for a completely new approach to creating Euroregions. They should be, ex
definition, historical regions, divided now by political state frontiers. The administrative units, typical in the Europe of National States should be replaced by the historical
regions of the Europe of Homelands.
Keywords: Europe of Homelands, historical regions, Lausatia, New March, Pomerania
Translated by Andrzej Piskozub
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Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme

Multimodale Transportsysteme haben einen herausragenden gesamtwirts
chaftlichen Vorteil: Sie bieten der Wirtschaft eines Landes jene Flexibilität, die
die Unternehmen benötigen, um mit ihren Produkten und Dienstleistungen im
nationalen und internationalen Wettbewerb erfolgreich mithalten zu können.
Ebenso schätzen es die Verbraucher, wenn sie im Privatleben bei ihren Transportwünschen zwischen einer Mehrzahl von Verkehrsträgern situationsgerecht
1
wählen können.
Zur Darstellung eines multimodalen Transportsystems eignet sich besonders
Die wirtschaftliche Bedeutung
multimodaler
das Bild der Geschwindigkeitspyramide
der Verkehrsträger
(Abb. 1). Wir sehen
Transportsysteme
bei dieser Prinzipskizze in den Eckpositionen (oben und unten) je einen Ver-

Luftverkehr
Schiene
Straße

Multimodalität schafft
Flexibilität
durch die entstehenden
Wahlmöglichkeiten.

Schifffahrt
FALLER, ITL-WU Wien

Abb. 1. Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme
Quelle: eigene Darstellung.
Prof. Dr. Peter Faller – Wirtschaftsuniversität Wien, Vienna University of Economics
and Business, Austria.
*
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kehrsträger, der sich in punkto Antriebs- oder Vortriebsgeschwindigkeit deutlich
von allem übrigen absetzt (daher die waagrechte Trennlinie bei Luftverkehr und
Schifffahrt); und wir haben im Mittelbereich zwei Verkehrsträger, die teilweise
im selben Geschwindigkeitsbereich agieren (daher keine waagrechte Trennlinie
zwischen Schiene und Straße). Beim Rad-Schiene-System sind – wie immer wieder zu lesen und zu hören ist – theoretisch 500 Stundenkilometer möglich; beim
Verkehrsträger Straße wäre das eher eine Rennsportgeschwindigkeit.
Die Geschwindigkeitspyramide vermittelt zugleich auch schon eine erste Information über die unterschiedlich hohen Transportkosten: Je höher ein Transportauftrag in die Pyramide hineindisponiert wird, desto höher – tendenziell – die zu
erwartenden Transportkosten.
Nutznießer der Flexibilität multimodaler Transportsysteme2 sind die
Bedeutungund
multimodaler
TransportnachfragerDie
in wirtschaftliche
den Bereichen PersonenGüterverkehr (Abb. 2).
Transportsysteme

• Wer profitiert von der Flexibilität des multimodalen
Gesamtverkehrssystems ?

Luftverkehr
Schiene
Straße

Alle betrieblichen und
privaten
Transportnachfrager
- entsprechend der
jeweiligen Dringlichkeit
ihrer Transporte.

Schifffahrt
FALLER, ITL-WU Wien

Abb. 2. Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme
Quelle: eigene Darstellung.

Und warum ist ein solches multimodales Transportsystem flexibler als z.B.
ein unimodales?
Der erste und generelle Pluspunkt der Multimodalität sind die Wahlmöglichkeiten des Transportnachfragers. Die wirtschaftliche Bedeutung der Wahlmöglichkeiten wird verständlich, wenn man 2 Fundamentalsätze der Transportökonomie berücksichtigt:
Fundamentalsatz I: Kein Verkehrsträger kann von sich behaupten, dass er
für sämtliche Transportaufgaben bestgeeignet sei.
Fundamentalsatz II: Kein Transportobjekt kann mit Transportkosten in unbegrenzter Höhe belastet werden.
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Daher muss der Transportnachfrager immer abwägen, welche Transportgeschwindigkeit er wählen kann, ohne sein Budget zu überfordern.
Hohe Transportgeschwindigkeiten sind erforderlich bei Gütern, in denen relativ viel Kapital gebunden ist (weil die Zinsbelastung sich stets nach der Formel
„Betrag × Zeitdauer × Kapitalkostenzinssatz“ berechnet).
Hohe Transportgeschwindigkeiten können aber auch bei mittel- und geringwertigen Gütern erforderlich sein, wenn situationsbedingt am Zielort das Nichteintreffen dieser Transportobjekte einen größeren Schaden auslösen würde.
Es ist deshalb zweckmäßig, zwischen den beiden Situationen „Transportplanung im Normalfall“ und „Transportplanung bei Störfällen“ zu unterscheiden.
Im Normalfall wird der Transportwunsch des Nachfragers logistisch durchgeplant, kalkuliert und in die vorhandene Geschwindigkeitspyramide ‚hineindis3
poniert‘ (Abb. 3). Dabei kann jener Verkehrsträger gewählt werden, dessen
KosDie
wirtschaftliche
Bedeutung
multimodaler
ten die Wirtschaftlichkeitsvorstellungen des Nachfragers bestmöglich erfüllen.
Transportsysteme

• Wann kann der Flexibilitätsvorteil des multimodalen
Gesamtverkehrssystems genutzt werden?

Luftverkehr
Schiene
Straße

Erstens:
Bei der Transportplanung
im Normalfall
(„Hineindisponieren“)

Schifffahrt
FALLER, ITL-WU Wien

Abb. 3. Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme
Quelle: eigene Darstellung.

Der hohe Wert der Flexibilität multimodaler Transportsysteme zeigt sich
aber ganz besonders beim Auftreten von Störfällen, d.h. wenn Produktions- und
Lieferpläne aus irgendwelchen Gründen nicht mehr eingehalten werden können
(Maschinenausfall, Wintereinbruch, Hochwasser, Streik u.ä.m.) In solchen Fällen muss innerhalb der Geschwindigkeitspyramide umdisponiert werden können
(Abb. 4).
Unvorhergesehene Ereignisse zu managen, ist auch im modernen Wirtschaftsalltag eine ständige Herausforderung. In vielen Fällen bietet sich als Problemlösungsbereich die Logistik an:

4
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• Wann kann der Flexibilitätsvorteil des multimodalen
Gesamtverkehrssystems genutzt werden?

Luftverkehr

Zweitens:
Bei der Transportplanung in Störfällen:

Schiene
Straße

im Fall erhöhter Dringlichkeit
bei Preisverfall am Zielort

Schifffahrt
FALLER, ITL-WU Wien

Abb. 4. Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme
Quelle: eigene Darstellung.

Falls sich ein verspätetes Eintreffen der Sendung am Zielort konkret abzeichnet, muss das Transportobjekt so rasch wie möglich auf einen schnelleren
Verkehrsträger umdisponiert werden, oder es muss eine Ersatzlieferung mit einem schnelleren Verkehrsträger gestartet werden (= Höherstufung innerhalb der
Geschwindigkeitspyramide).
Der gegenteilige Fall kann ebenso eintreten: Ein unerwarteter Preisverfall
am Zielort, der die Verkaufschancen des Transportobjekts reduziert, kann die
5 das TransWirtschaftlichkeit des geplanten Transports in Frage stellen; hier muss
Dieauf
wirtschaftliche
Bedeutung
multimodaler
portgut unverzüglich
einen langsameren
Verkehrsträger
umdisponiert werden
Transportsysteme
(= Herabstufung innerhalb der Geschwindigkeitspyramide).
Fazit:
Durch seine Flexibilität sichert das multimodale Transportsystem
wie kein anderes
•

das hohe Versorgungsniveau der inländischen Verbraucher
und
• die Exportfähigkeit der heimischen Produkte.

Abb. 5. Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme
FALLER, ITL-WU Wien

Quelle: eigene Darstellung.

Für die Sicherung der industriellen und gewerblichen Arbeitsplätze eines
Landes ist diese Flexibilität des Gesamtverkehrssystems jedenfalls von zentraler
Bedeutung. Umso wichtiger ist es daher, dass auch die Verkehrspolitik erkennt,
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dass nur mit einem multimodalen Transportsystem das höchstmögliche Versorgungsniveau gewährleistet werden kann (Abb 5).
Exkurs: Transportbedarf versus Transportnachfrage
– die latente Gefahr der Verwechslung
Bei der Erörterung der multimodalen Transportsysteme tritt ein Phänomen
in Erscheinung, das leicht zu Missverständnissen führen kann: die synonyme
Verwendung des Begriffspaares „Bedarf“ und „Nachfrage“.
Multimodale Transportsysteme leben davon, dass der Transportnachfrager im Stadium der Planung seines Reisewunsches bzw. seines Güterversandwunsches Sondierungsgespräche mit mehreren Verkehrsträgern führt. Diese
Sondierungsgespräche sind etwas völlig Unverbindliches, aber sie führen oft
dazu, dass alle kontaktierten Verkehrsträger diese Anfragen als einen vorhandenen und auf sie zukommenden Transportbedarf registrieren, was in Summe
natürlich ein Mehrfaches an Transportvolumen ergibt, verglichen mit der später
sich de facto realisierenden Transportnachfrage.
Die Verwechslungsgefahr steigt besonders dann, wenn bei Infrastruktur
projekten dem zur Mitbestimmung aufgeforderten Bürger Bedarfsanalysen präsentiert werden, und er diese dann für Nachfrageanalysen hält. Faktum ist: Bedarfsanalysen sind in der Regel aufgebläht, weil Bedarfsmeldungen im Stadium
der Sondierungsgespräche abgegeben werden.
Erst dann, wenn der Verlader seine Wahl getroffen hat und das Transportsubstrat dem Verkehrsträger seiner Wahl übergibt, wird aus der Bedarfsmeldung
die Transportnachfrage; und erst ab diesem Zeitpunkt steht aber dann auch fest,
welche anderen Verkehrsträger sich zu früh gefreut haben.
Auch die amtlichen Verkehrsprognosen sind in dieser Hinsicht gefährdet,
wenn Sie den unverbindlichen Bedarfsmeldungen stärkeres Gewicht geben als
den aus der Nachfrageentwicklung erkennbaren Trends.
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Summary
Multimodal Transport Systems ensure flexibility by enabling transport users to select the most appropriate transport mode within the speed pyramide. The real advantage
of multimodality appears in situations of unattended disturbances (machine failure, onset
of winter, floodwater, strike or risk of penalty for late deliveries). No single transport
mode can pretend to have the optimal solution for all types of transport tasks. And no
transport object can bear transport costs to an unlimited height. The Annex deals with
a widespread misunderstanding: the interchangeable use of the terms ‘transport needs’
and ‘transport demand’.
Keywords: multimodal transport system, flexibility
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Prospects for transport and logistics in the European Union

The article deals with the changes in the transport and logistics sector. The author describes trends which have influenced the transport sector in recent decades. Text
also highlights the consequences of transport activity, such as environment aspects.
The author tackles the problem of logistics business and presents the strategies of modern
logistics. The challenges for future transport policy in the European Union are presented.
Keywords: mobility, transport policy, transport and logistics sector

Preliminary comments
The transport activities observed every day are the main symptom of the
mobility of people and goods in our society. The free and unhindered mobility of goods is a prerequisite for a highly developed economy in which work is
subdivided, and therefore continuously generates new advances in productivity
which boost our prosperity. The job of logistics is to optimise all of the goods
movements associated with this subdivision of work by maximising business economics and technology, and therefore also to ensure that the flow of information
required for this purpose is also maintained.
Transport policy in a society based on free liberal principles must ensure
that the necessary frameworks are in place to maintain the unhindered mobility
of people and goods. On the other hand, it also has the obligation of reducing the
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negative consequences of transport operations so that transport satisfies the needs
of environmental protection: known today as the “sustainability” of transport.
What are the foreseeable changes which influence transport and logistics
in the states in the European Union, and to what extent do our states satisfy the
demand for unhindered mobility? What are the demands of transport science, and
which demands on transport policy can be derived and formulated from this?
1. Transport development trends
The first part highlights which dominating development trends have influenced the transport sector in recent decades, and which transport-induced consequences this has engendered. The most important environment-relevant aspects
of transport are also presented, and the effects of environmental protection measures on the transport sector are also highlighted.
2. Regional development and transport
Transport development and regional development have a very strong mutual
influence on one another. The following lines of development can be identified
in this regard:
1. The political opening of borders has accelerated the development of globalisation, and led to a global expansion in the size of economic zones.
The subdivision of work extends over larger areas as a result, and increases the transport distances for all modes of transport.
2. The spatial concentration of economic activities becomes more intense
and more differentiated, and is associated with a greater concentration of
transport operations in conurbations.
3. In terms of shipping, this development boosts intercontinental maritime
transport on the one hand, but also European continental marine transport (short-sea-shipping) and transport on inland waterways on the other
hand.
4. The port hinterlands of European seaports have extended further eastwards, giving rise to increasing land transport and feeder shipping over
longer distances.
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5. With respect to the ports, they are becoming more specialised to satisfy
the demands of the market, in particular with regard to container transhipment, which has led to a radial alignment of the hinterland transport
and feeder shipping serving the port regions.
3. Transport development and economic growth
The globalisation of the markets, and the opening of borders in the direction
of eastern Europe, had a major impact on the European transport systems. The
central European countries have been particularly strongly affected by this.
1. According to the transport forecasts for the EU states, there will be a further growth in passenger and freight transport volumes for all modes of
transport. Over-proportional growth is expected in particular for seaportrelevant hinterland transport into and out of the North Sea and Baltic Sea
ports.
2. A consideration of the relationships between economic growth and transport capacity reveals that these continue to be very closely connected.
3. Passenger transport alone shows signs of reaching saturation point and
resistance to traffic, whilst freight transport enjoyed a new stimulus
through the expansion of economic zones associated with globalisation
and the eastern enlargement of the EU.
4. Freight transport and logistics
The job of logistics is to optimise the movement of goods at a business level.
The associated flows of transport which this generates are crucially influenced
by the production strategies of companies and the associated logistics concepts.
The modern logistics concepts give rise to the following demands on goods
transport:
1. The decentralised organisation principle behind just-in-time production
(JIT) places a demand on logistics to ensure the punctual control and
optimisation of the flow of materials. The demands on transport operations which result from this are high degrees of transport punctuality for
smaller sizes of deliveries, which in turn lead to an increase in the effort
required for bundling.
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2. The general trend to reduce manufacturing depth in production leads to
a rise in the number of deliveries. Instead of eliminating this effect, modular sourcing transfers it to the upstream production phase. The effect
this development has on inducing transport can, however, be reduced by
bundling the goods shipments.
3. The strategies of companies to intensify their internationalisation efforts
have had knock-on effects, including a European and/or global sourcing
policy. The general transport-inducing effects of these strategies are intensified further in this regard by an increase in the transport distances.
4. The internet-based e-commerce has initiated fundamental changes in the
economy, and created new challenges for the logistical handling of internet orders (e-fulfilment). This applies primarily to the end-user business
(B2C) with its numerous small and micro orders. The transport-inducing
effects of this development can be reduced by the logistics industry by
also bundling shipments in this case as well.
5. The objective of supply chain management (SCM) to optimise the logistics network as a whole does not give rise to any transport-inducing effects. Unlike the conventional organisation of the logistics chain, which is
associated with frictional losses and uncertainties at the interfaces, SCM
is a model for co-operation in logistics networks. From a transport point
of view, SCM therefore opens up an opportunity to enhance the transport
efficiency of intermodal transport, and therefore to play a part in reducing the impact of transport on the environment.
6. The efforts undertaken by logistics to move the rising volumes of road
haulage with high levels of efficiency has played a part in increasing the
capacity utilisation of vehicles, despite the growth in vehicle size, thanks
to the measures implemented for bundling shipments and optimising
routes. This means that fewer transport route capacities are utilised per
transported weight unit (t), as well as giving rise to a reduction in emissions of pollutants and noise.
7. A general conclusion for all of the strategies discussed above is that their
implementation reflects a rational economic calculation: comparing the
production and logistics unit costs (including transport costs). The optimum is achieved when the total of both costs has reached its minimum
level. If real logistics unit costs decrease as they have in recent decades,
the cost-reducing specialisation increases the size of the sales areas (and
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thus the transport distances), at the same time as giving rise to lower
product prices.
5. Transport and the environment
Road transport has given rise to an exorbitant increase in motorisation in
all EU countries in the last 50 years.
1. Because the overall distance driven and the fuel consumption of vehicles
in future will develop in an under-proportional way or continue to decline, there will also be a decline in the transport-specific impact on the
environment associated with exhaust gas emissions. These reached their
peaks towards the end of the 1980s, and have been in decline ever since.
2. This relative improvement in the environmental impact of the transport
sector was achieved by more stringent exhaust gas regulations (EURO
STANDARDS). From a technical point of view, these standards were
achieved by the development of new engine technologies and exhaust gas
cleaning technologies, as well as continuous improvements in fuels.
3. Transport emissions, including those associated with goods transport,
will therefore continue to decline overall. The implementation of the
Euro 6 standard and further enhancements in vehicle technology, will
slash the exhaust gas emissions for the total road vehicle fleet by 90% in
2020 compared to the peak reached at the end of the 1980s.
4. The noise generated by road traffic continues to be seen as the most serious impact on the environment of all modes of transport.
5. The environmental protection measures implemented in the transport
sector in recent decades was aimed, amongst other things, at reducing
noise emissions by improving vehicle technology. Some significant advances have already been made in this context.
6. Significant improvements in the noise situation are expected in the long
term by improving the interaction between road surfaces and tyre profiles. Notwithstanding this move, the environmental impact of traffic
noise will also be further reduced by an implementation of all passive
noise protection measures in transport, urban and regional planning.
Shipping over long distances is undoubtedly the most environmentallyfriendly form of transport, and boasts a high energy efficiency per tkm. The
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over-proportional growth in world trade as a consequence of globalisation is also
one of the factors which has expanded the global shipping fleet further.
However, with the aim of promoting sustainable transport, consideration
must be given to the fact that shipping is also associated with a considerable
amount of environmental pollution:
–– shipping is responsible for approximately 7% of the CO2-emissions from
the transport sector,
–– at a global level, approximately 2% of all CO2-emissions are derived from
shipping,
–– in addition, approximately 7% of all SO2-emissions and 12% of all
NOx-emissions are generated by shipping,
–– the amount of oil that enters the world’s oceans as a result of shipping is
estimated to be 555,000 t per year.
All of the seaports in EU countries have experienced a very strong rise in
the number of ships entering the ports, which means that the European countries
have a high level of interest in making shipping environmentally friendly. All
demands therefore need to be supported which incorporate shipping within the
international endeavours to reduce emissions and protect the climate.
From a technical point of view, the use of environmentally-friendly lowsulphur fuels can already make a contribution to considerably reduce the environmental impact of shipping – which led to the implementation of Sulphur Emission
Control Areas (SECAs) in the North Sea and the Baltic Sea.
To achieve sustainable shipping, the accompanying application of environmental-economic instruments via the following measures continues to be discussed:
–– charging an environmental tax (user pays) for shipping, which rewards
shipping operators with associated bonus regulations if they implement
high environmental standards,
–– incorporating shipping in the regulations for emission rights trading according to the stipulations being implemented as part of the Kyoto protocol.
In addition, it is also important to remember that the measures implemented
to improve maritime and inland waterways, to adapt them to nautical and economic requirements, always have an impact on the ecological situation of the waters involved. In the sense of the “sustainability” of transport, careful weighing up
is required to take into consideration the economic and environmental needs. And
this in turn also needs to take into consideration that every shift in transported
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goods from land or air to water already makes a significant contribution to reducing the effect on the environment.
6. Challenges for transport policy
The trends discussed above give rise to the following challenges for future
transport policy in the EU:
1. How can the capacity of the transport infrastructure (especially the road
transport infrastructure) be adjusted to the requirements of the infrastructure to prevent any negative impact on the economic situation and
economic growth in EU countries?
2. How can the existing reserves in the capacities of other modes of transport (rail, coastal and inland shipping) be used better to optimise the
overall system?
3. How can continuous financing in the long term be guaranteed for the
necessary capacity adjustments of all modes of transport, and optimisation of the interfaces between the various modes of transport?
4. How can the necessary adjustment to the capacities and the transport
routes, and the expected rise in the amount of traffic, be harmonised with
the environmental sustainability objectives?
7. Key future-oriented objectives
The job of transport policy is to control and configure transport activity in
such a way that it successfully tackles the challenges faced by transport in future. Transport problems will increase further if this fails or is only inadequately
achieved.
A future-oriented and sustainable transport policy must therefore be oriented to visions which can only be successfully implemented on the basis of a strategy, which in turn must be aligned to key objectives.
1. Merging the economic and environmental areas of action for transport
into an overall transport system via an integrated transport policy.
2. Harnessing the innovation potential, and promoting and further developing transport technologies aimed at energy savings – emissions reductions – safety – cost efficiency.
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3. Ensuring the long-term financing of the transport infrastructure by the
statutory binding of “user-pays” charging revenues (tolls) for the construction and maintenance of transport routes. This will also create additional financial flexibility for financing models on the basis of publicprivate-partnerships (PPP).
4. Creating fairer competitive conditions between the modes of transport at
a European level by creating a framework of identical taxation, and useroriented charging for the costs of transport routes.
8. The demands of transport science
The following requirements are identified by the transport science institutions against the background of the aforementioned key objectives for a needsoriented sustainable transport policy, with the aim of ensuring that the necessary
goods mobility is also available in future:
Development and enlargement of the capacity of the transport infrastructure.
The expansion and enlargement of the capacity of the transport infrastructure of road, rail and waterways, must be continued in a needs-oriented way in all
EU countries to safeguard the future mobility of passengers and goods.
Expanding European transport networks.
As transit countries, the key states of the EU have to bear the special transport burden associated with the eastern expansion of the EU. The expansion of the
Trans-European Networks (TEN) and transport corridors, therefore needs to be
pursued as a priority to increase the capacity of these transport routes.
Earmarking motorway toll charges to finance the transport infrastructure.
The necessary funding for the expansion and maintenance of the transport
infrastructure must be made available in the long term. The implementation of
mileage-dependent toll fees for road freight traffic creates an opportunity to use
the toll revenues for a specific purpose.
Goods mobility must be configured in an environmentally-compatible way.
The development in mobility must be harmonised with the environmentalcompatibility of transport to satisfy the demands of all of society’s stakeholders.
Aligning transport policy to sustainability criteria requires the objective weighing
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up of the measures to take into consideration their transport benefits and their
environmental-compatibility.
Intermodal networking of modes of transport.
Intermodal networking of transport systems, and the further development
of an integrated transport policy, must continue to be rigorously pursued. Transport policy should promote the implementation of these modes of transport by
implementing lower charges for the use of infrastructure by intermodal transport
(truck/rail/inland shipping).
Optimising the interfaces.
Interfaces between the modes of transport require technological and business-economic optimisation. Supply chain management is a means of controlling
efficiency and using new technologies to reduce costs in this context. The implementation of uniform standards in this regard supports the release of additional
rationalisation potential.
Maximising the use of spare capacities.
The maximisation of the use of the spare capacities of rail, inland shipping
and coastal shipping needs to be intensified. This involves an improvement in
the conditions for intermodal networking with road haulage, and to harness costsavings potential by optimising the interfaces.
Harmonising transport systems.
The competitiveness of cross-border rail cargo can be considerably boosted
by improving the interoperability of the European rail network, which will enable
the market potential to be opened up for longer transport distances. This applies
in particular to transport in the new eastern European countries.
Harmonising transport policy frameworks.
It is high time that the common transport policy with identical statutory
regulations as formulated in the EEC treaty in 1958 is finally realised without any
more delay. Establishing equal opportunities for the different modes of transport
can only be achieved by harmonising the competitive conditions in Europe.
Promoting innovative transport technologies.
Transport productivity is largely driven by innovation. Research and development into innovative transport technologies (transport systems, control technology/regulatory technology, IT and communications technology) must therefore be
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assigned a higher priority. The objectives of sustainability will only be achieved
in the long term by applying new drive systems.
Outlook
In conclusion, it should therefore be emphasised again here that there is
a widening gap between development in transport volumes and the expansion
of the transport infrastructures in the countries of the European Union. This is
a consequence of the failure to allocate public resources to the transport sector
over a period of many decades, which has therefore neglected the complementary
production factor “infrastructure”, and has therefore had a negative impact on the
economic growth and the competitiveness of European countries.
However, the associated call for transport policy to create a demand-oriented
infrastructure cannot be concentrated in a one-dimensional way on the roads.
What is required instead is that all endeavours are also aimed at the further development of integrated transport systems, and specifically, to prioritise multimodality and co-operation between all modes of transport. This is not a shortterm task. It requires a long-term strategy and the transport policy commitment
to implement it.
However, transport has a negative impact on the environment. Technical
progress and innovations have continuously improved its environmental compatibility. The objective must therefore be to make our transport systems even more
efficient, safe and cost-effective for the future, and also to ensure that this is done
in an environmentally-friendly way. This requires the utilisation of all resources,
and promoting research and development in the transport sector.
The changes in transport and logistics which are now on the cards require
clear transport policy objectives and the courage to implement them. Only then
will transport have good prospects in the future, also in terms of sustainability.
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PERSPEKTYWY TRANSPORTU I LOGISTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie
Artykuł przedstawia zmiany w sektorze transportu i logistyki. Autor opisuje trendy, które wpłynęły na transport w ostatnim czasie. Podkreśla również konsekwencje
działalności transportowej, takie jak np. aspekty środowiskowe. W artykule przedstawiono strategie współczesnej logistyki. Zaprezentowane zostały również wyzwania dla
przyszłej polityki transportowej Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: mobilność, polityka transportowa, sektor transportu i logistyki
Tłumaczenie Agnieszka Gozdek
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Konkurencja i kooperacja
w europejskim transporcie samochodowym
a niemiecka ustawa MiLoG

Badania nad zastosowaniem nowej niemieckiej ustawy w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia (MiLoG) dla kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorstwa
spoza Niemiec, którzy wykonują przewóz międzynarodowy lub kabotażowy na terytorium Niemiec wskazują, że przyjęcie zasady terytorialności jest sprzeczne z niektórymi
aktami prawa UE:
– artykułem 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
– artykułem 8 Rozporządzenia Rzym I,
– artykułem 1 Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,
– artykułem 9 Rozporządzenia (WE) nr 1072 dotyczący wspólnych zasad dostępu
do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.
Głównym wnioskiem z badań jest wskazanie, że kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe lub operacje kabotażowe na terytorium Niemiec na zasadzie tymczasowości nie są pracownikami delegowanymi do Niemiec. Kierowcy wciąż pozostają
zatrudnieni przez pracodawców oryginalnych a międzynarodowe podróże są ich podstawową pracą świadczoną dla ich pracodawców. Zatem, Dyrektywa 96/71/WE dotycząca
delegowania pracowników, nie ma tutaj zastosowania, a umowy o pracę tych kierowców
mogą być rozpatrywane tylko na gruncie Rozporządzenia Rzymskiego I. Akt ten określa
szczegółowe przepisy dotyczące swobody wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę,
ale także pewne ograniczenia tej wolności, stosując w szczególności tam, gdzie praca ma
być prowadzona w kilku państwach członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości zbadał
przypadki prawa właściwego dla umów o pracę kierowców ciężarówek (sprawa C-29/10
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Koelzsch v. Luksemburg) i personelu pływającego przedsiębiorstw marynarki handlowej
(sprawa C-384/10 Voogsgeerd).
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości ustanowiło wyrafinowane kryteria, które należy zbadać w każdym konkretnym przypadku w celu ustalenia prawa właściwego
umowy. Dlatego automatyczne zastosowanie ustawy MiLoG na zasadzie terytorialnej jest
sprzeczne z wymienionymi rozporządzeniami i dyrektywami. Jest to również sprzeczne z samym Traktatem, gdyż utrudnia konkurencję na rynku i nie jest proporcjonalne.
W rzeczywistości, zastosowanie MiLoG opartej na zasadzie terytorialnej, prawdopodobnie będzie miało bardzo poważne i negatywne oddziaływanie na sieć transportową
w UE. Wyższe koszty pracy w korytarzach transportowych przebiegających przez terytorium Niemiec mogą nawet wyprzeć transport międzynarodowy z tego obszaru. Takie
działanie nie tylko podniosłoby całkowite koszty transportu (w tym podwyższenie emisji
CO2), ale również oznaczałoby, że cała sieć TEN-T powinna być ponownie rozpatrzona.
Słowa kluczowe: międzynarodowy transport samochodowy, kierowcy, konkurencja, oddelegowanie, MiLog, Hubert Bronk, kabotaż

Wstęp
Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej wybitnego profesora, nauczyciela, organizatora życia naukowego jest dobrą okazją do spojrzenia w jakim
stopniu wiedza, zasady i wartości przekazywane studentom, praktykom transportu i młodym pokoleniom uczonych znajdują uznanie w praktyce.
Profesor doktor habilitowany Hubert Bronk należy do tych luminarzy polskiego i europejskiego transportu, zwłaszcza drogowego, którzy podkreślają znaczenie rynku, społecznej gospodarki rynkowej i uczciwej konkurencji. Uczciwa
konkurencja pozwala także na kooperację, są obszary i działania o charakterze
konkurencyjnym i komplementarnym, bowiem jest to jedna z podstaw tworzenia
systemu transportowego.
Polityka transportowa Unii deklaruje jako swój cel stworzenie jednolitej
przestrzeni transportowej, przedsiębiorcy mają te same reguły gry rynkowej niezależnie od państwa, w którym mają zarejestrowaną działalność. Sukces rynkowy lub porażka zależą od ich efektywności, jakości świadczonych usług, akceptowalności przez rynek przy przestrzeganiu reguł postępowania.
Unia Europejska ma kompetencje (i z nich korzysta) wydawania rozporządzeń i dyrektyw regulujących kompetencje państw członkowskich, powinności

Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym...

149

przedsiębiorców, warunków dostępu do rynku i sposobu zachowania się na rynku. Reguły wspólnotowe powinny być stosowane właściwie w prawie krajowym.
W tym artykule chcę zwrócić uwagę na skutki jednostronnego wprowadzenia w Niemczech minimalnej stawki płacy, zaawansowanych prac legislacyjnych
we Francji oraz zapowiedzi podobnych rozwiązań w co najmniej kilku następnych państwach.
Przywoływaną podstawą do wprowadzenia tych regulacji jest Dyrektywa
96/71/WE w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Ponadto używa się argumentu o tzw. dumpingu społecznym i zbyt niskich płacach polskich kierowców. Należy zgodzić się generalnie z poglądem, że place
w Polsce są radykalnie zbyt niskie. Ponosimy z tego tytułu dużą szkodę w postaci
licznej emigracji, uszczupla to zasoby ludzkie jako jeden z najważniejszych czynników wzrostu i rozwoju.
W rzeczywistości gra toczy się o coś znacznie większego, a mianowicie:
–– wyeliminowanie lub radykalne ograniczenie udziału polskich przewoźników w europejskim rynku międzynarodowych przewozów drogowych
w sposób niezgodny z zasadami fair konkurencji,
–– podważenie znaczenia prawa wspólnotowego, co może prowadzić do erozji Unii.
Poniżej zaprezentowano istotę problemu, syntetyczną analizę niezgodności
ustawy MiLoG z prawem europejskim i obszary naruszenia tego prawa. Materiał
ten powstał przy współpracy autora artykułu ze swoimi współpracownikami, był
w różnych fragmentach publikowany na stronie internetowej www.liberadzki.pl,
a także udostępniany zainteresowanym partnerom społecznym.
1. Podstawy prawne
1.1. 	Istota problemu
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena zgodności z prawem unijnym przepisu § 20 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz
– MiLoG)1, nakładającego na polskich przewoźników obowiązek stosowania
wobec pracowników świadczących pracę na terenie Niemiec minimalnej stawki

1

Mindestlohngesetz vom 11 August 2014 (BGBl I S 1348).
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wynagrodzenia w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę, określonej w przepisie
§ 1 ust. 2 MiLoG.
Wedle stanowiska wyrażanego przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw
Socjalny oraz Federalne Ministerstwo Finansów Republiki Federalnej Niemiec,
przepis ów ma ustanawiać zasadę terytorialności dla płacy minimalnej jako wynagrodzenia za każdy rodzaj świadczonej na terytorium Niemiec pracy, niezależnie od formuły (praca stała, oddelegowanie, użyczenie pracownika, podróż
służbowa). Zasada terytorialności obowiązywać ma również w przypadkach
przewozu towaru (w tym również przewozu tranzytowego) – wówczas niemiecka płaca minimalna obowiązywać ma za czas pracy wykonanej na terenie Niemiec2. Za dopuszczalnością takiej wykładni przepisu § 20 MiLoG w świetle prawa wspólnotowego przemawiać mają przepisy Dyrektywy 96/71/WE, dotyczącej
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wedle stanowiska strony polskiej, taka interpretacja przywołanego przepisu § 20 MiLoG prowadzi do
naruszenia prawa unijnego3.
1.2. Źródła prawa
W artykule zaprezentowano analizę następujących aktów prawa unijnego:
–– Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
–– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008
z 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań
umownych (Rzym I),
–– Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług,
–– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014
roku w sprawie egzekwowania Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024 w sprawie współpracy administracyjnej za
pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym
(„rozporządzenie w sprawie IMI),
–– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
z 21 października 2009 roku dotyczącego wspólnych zasad dostępu do
rynku międzynarodowych przewozów drogowych.
2
3

Informacje przekazywane przez Ambasadę RP w Berlinie, www.berlin.msz.gov.pl.
Pismo Minister Infrastruktury i Rozwoju RP z dnia 23 grudnia 2014 r.
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1.3. 	Rodzaje przewozów
Przedmiot analizy obejmuje następujące rodzaje przewozu:
1. Krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z przepisami Rozporządzenia nr
1072/2009, zdefiniowany w przepisie art. 2 pkt 6 Rozporządzenia nr
1072/2009 jako przewóz kabotażowy.
2. Przejazd pojazdu z ładunkiem, gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu
znajdują się w dwóch różnych państwach członkowskich (Polsce i Niemczech), bez tranzytu przez jedno lub więcej państw członkowskich lub
państw trzecich (lub przejazd pojazdu bez ładunku w związku z przewozem, o którym mowa powyżej4). W dalszej części artykułu przewóz taki
zwany będzie przewozem międzynarodowym docelowym.
3. Przejazd pojazdu z ładunkiem, gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu
znajdują się w dwóch różnych państwach członkowskich (Polsce i państwie członkowskim innym niż Niemcy) z tranzytem przez Niemcy lub
przez Niemcy i więcej państw członkowskich lub państw trzecich (lub
przejazd pojazdu bez ładunku w związku z przewozem, o którym mowa
powyżej5). W dalszej części artykułu przewóz taki zwany będzie przewozem międzynarodowym tranzytowym.
Opracowanie dotyczy ponadto zagadnienia spotykanej niekiedy praktyki
dowożenia (np. autobusem) kierowców do określonego miejsca, w którym rozpoczynają oni przewóz międzynarodowy. Nie jest zatem wykluczony również
scenariusz, w którym pracownik polskiego przewoźnika zostaje dowieziony na
teren Niemiec, gdzie rozpoczyna przewóz międzynarodowy docelowy lub przewóz międzynarodowy tranzytowy.
Generalnie opracowanie ograniczone jest do zagadnień towarowego przewozu drogowego, przez co inne rodzaje przewozu znajdują się poza zakresem
przedmiotu artykułu. Mimo to w podsumowaniu zasygnalizowano również konsekwencje obowiązywania przepisu § 20 MiLoG według zasady terytorialności
(a więc zgodnie ze stanowiskiem strony niemieckiej) dla transportu lotniczego,
kolejowego oraz autokarowego i autobusowego.

4
5

Por. przepis art. 2 pkt 2 lit. d) Rozporządzenia nr 1072/2009.
Por. przepis art. 2 pkt 2 lit. d) Rozporządzenia nr 1072/2009.
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2.	Przepis § 20 MiLoG a przepis art. 56 TFUE
2.1.	Ewolucja orzecznictwa ETS w zakresie terytorialnego stosowania krajowego
prawa pracy
W najogólniejszym ujęciu, przedsiębiorcy z „nowych” trzynastu państw
UE, świadczący swe usługi na terenie „starych” piętnastu państw UE, korzystają z przewagi konkurencyjnej w postaci niższych kosztów pracy zatrudnianych
pracowników. Wykonują bowiem usługi wykorzystując własnych pracowników,
zatrudnionych – zazwyczaj – zgodnie z przepisami prawa pracy właściwymi ze
względu na ich siedzibę6. Przedsiębiorcy ci korzystają w tym zakresie ze swobody przepływu usług (art. 56 TFUE) oraz swobody wyboru prawa właściwego
(art. 8 Rozporządzenia Rzym I). Zgodnie z przepisem art. 56 TFUE ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii są zakazane w odniesieniu
do obywateli państw członkowskich, mających swe przedsiębiorstwo w państwie
członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia. Przepis art. 8 Rozporządzenia Rzym I ustanawia natomiast generalną zasadę swobody stron co do
wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę (por. szerzej pkt 3.1.1 poniżej).
Reakcja ze strony „starych” państw członkowskich Unii polega na próbie
stosowania krajowego prawa pracy wobec wszystkich pracowników zatrudnionych na ich terytorium – a więc również pracowników przedsiębiorstw z „nowych” państw UE delegowanych do pracy w państwach „starych” – powołując
się przy tym na zasadę równego traktowania pracowników. Początkowo działania
takie zostały uznane za niepozostające w sprzeczności z przepisem art. 56 TFUE7.
Pozbawione szerszego uzasadnienia rozstrzygnięcie w sprawie Rush Portuguesa
otworzyło drogę sądom państw członkowskich do stosowania krajowego prawa
pracy na zasadzie terytorialnej. Działania te z jednej strony mają przeciwdziałać
„dumpingowi społecznemu”, zaś z drugiej – niwelują przewagę konkurencyjną
przedsiębiorców z „nowych” państw UE8. Tak liberalne podejście zostało jednak
szybko zmodyfikowane w wyroku w sprawie Säger9, który dał początek nowej
linii orzeczniczej, wyróżniającej kolejne kryteria niezbędne do oceny konkretnej
próby stosowania krajowego prawa pracy według zasady terytorialnej lub próby nakładania na przedsiębiorców z innych państw członkowskich obowiązków
6
7
8
9

C. Barnard, EU Employment Law, 4th eds, Oxford University Press 2012, s. 211.
Wyrok ETS z 27.03.1990 r. w sprawie C-113/89 Rush Portuguesa [1990] ECR I-1417.
C. Barnard, EU Employment..., s. 214.
Wyrok ETS z 25.07.1990 r. w sprawie C-76/90 Säger, ECR I-4221, pkt 12–15.
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w zakresie prawa pracy dodatkowych względem obowiązków nałożonych na
przedsiębiorców z danego rodzimego państwa członkowskiego10. W rezultacie
ustalono katalog takich czynników:
–– czy badany obowiązek nałożony przez państwo przyjmujące narusza lub
ogranicza swobodę świadczenia usług,
–– czy obowiązek ten może być uzasadnionym interesem innym niż ekonomiczny, np. ochroną pracowników (w tym w szczególności pracowników
delegowanych),
–– czy ten sam interes, którego ochrona ma stanowić uzasadnienie dla wprowadzenia badanego obowiązku przez państwo przyjmujące, nie jest już
chroniony prawem właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa,
–– czy podjęte środki są proporcjonalne.
Wskazane kryteria miały największe znaczenie do momentu wejścia w życie Dyrektywy 96/71/WE, która – korzystając oczywiście z acquis w tej materii
– szczegółowo uregulowała możliwość stosowania krajowego prawa pracy wobec pracowników delegowanych. Ponieważ jednak obowiązywanie Dyrektywy
96/71/WE wobec kierowców międzynarodowych, wykonujących przewozy kabotażowe i międzynarodowe jest kwestionowane (por. szerzej pkt 3.5. poniżej),
należy roboczo poddać obowiązek stosowania niemieckiej płacy minimalnej według zasady terytorialności takiej analizie, tak jakby Dyrektywa ta nie obowiązywała, a więc na podstawie wskazanych powyżej kryteriów, ustalonych wedle
linii orzeczniczej Säger.
2.2.	Zastosowanie kryteriów badania zgodności z przepisem art. 56 TFUE
wedle orzecznictwa Säger do przepisu § 20 MiLoG
2.2.1. Naruszenie lub ograniczenie swobody świadczenia usług na terenie UE
Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie Rüffert11, przewaga konkurencyjna,
wykonawców pochodzących z kraju o niższych stawkach wynagrodzenia, jest
dobrem, które zasługuje na ochronę ze względu na swobodę przepływu usług12.
Nałożenie na wszystkich przewoźników obowiązku stosowania niemieckiej stawki wynagrodzenia minimalnego ograniczy konkurencję na rynku, powodując
Szerzej C. Barnard, EU Employment..., s. 214–215 z licznymi odwołaniami do orzecznictwa ETS.
11
Wyrok ETS z 3.04.2008 r. w sprawie C-346/06 Rüffert, pkt 11–12.
12
C. Barnard, EU Employment..., s. 227.
10
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powstanie luki rynkowej pomiędzy jednoosobowymi przedsiębiorstwami przewozu międzynarodowego, a znaczącymi przewoźnikami z państw „starej” Unii,
dla których obowiązywanie ww. stawki nie będzie stanowić większego obciążenia, ze względu na i tak już zbliżone wynagrodzenia zatrudnianych przez
nich kierowców. Dla wszystkich przewoźników z obszaru rynkowego pomiędzy
wskazanymi rodzajami uczestników rynku, pochodzących z obszaru „nowej”
Unii, stosowanie niemieckiej stawki płacy minimalnej będzie stanowiło istotne
obciążenie finansowe, mogące nawet eliminować możliwość tychże przewoźników do dokonywania jakichkolwiek przewozów (międzynarodowych i kabotażowych) na terenie Niemiec. Ze względu na centralne położenie Niemiec w Europie, brak takiej możliwości może oznaczać poważne trudności w kontynuowaniu
prowadzenia działalności transportowej. Dla jednoosobowych przedsiębiorstw
przewozu międzynarodowego (do których MiLoG nie stosuje się), objęcie przepisami MiLoG w razie zatrudnienia kierowców w ramach umowy o pracę będzie
natomiast istotną barierą dalszego rozwoju.
2.2.2. Brak uzasadnienia interesem innym niż ekonomiczny
Przedmiotowy obowiązek nie ma uzasadnienia w sferze społecznej.
W szczególności uzasadnieniem takim nie jest „społeczny dumping”. Kierowcy
międzynarodowi zatrudnieni przez polskie przedsiębiorstwa w znakomitej większości zamieszkują w Polsce – w przeciwieństwie do pracowników rzeczywiście
delegowanych do pracy na terenie Niemiec – przez co stosowanie do nich polskich
stawek płacy minimalnej (pkt 2.2.3 poniżej) jest w pełni uzasadnione. Wprowadzenie analizowanego obowiązku mogłoby natomiast doprowadzić do pewnych
nierówności w samej grupie zawodowej – kierowcy wykonujący przewozy na
terenie Niemiec byliby – przy założeniu, że takie przewozy będą w ogóle nadal
wykonywane przez polskich przewoźników (por pkt 2.2.1 powyżej) – w lepszej
sytuacji materialnej niż kierowcy wykonujący przewozy np. do Włoch lub Szwecji, z pominięciem terytorium Niemiec. W istocie zatem nałożenie na polskich
przewoźników obowiązku stosowania niemieckich stawek minimalnego wynagrodzenia prowadzi do powstania pewnego „społecznego dumpingu” w Polsce.
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2.2.3. Dublowanie regulacji krajowej
O ile MiLoG jest pierwszą, w najnowszej historii Niemiec, ustawą przyznającą pracownikom prawo do minimalnego wynagrodzenia, w Polsce kwestię tę
reguluje ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U. 2002, nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Prawo kierowcy międzynarodowego zatrudnionego przez polskiego przewoźnika do otrzymania minimalnego wynagrodzenia jest już zatem chronione przepisami prawa krajowego.
2.2.4. Nieproporcjonalny charakter obowiązku
Jak wskazano powyżej, obowiązek stosowania niemieckiej minimalnej stawki wynagrodzenia ani nie realizuje celu innego niż ekonomiczny (społecznego),
ani nie jest konieczny ze względu na ochronę prawa pracowników (prawa te są już
chronione przepisami polskimi). Tymczasem koszty wprowadzenia wskazanego
obowiązku są ogromne, nie tylko w sferze ograniczenia konkurencji na rynku
przewozów międzynarodowych (por. pkt 2.2.1. powyżej). W konsekwencji może
dojść bowiem do istotnego zmniejszenia roli Niemiec jako państwa tranzytowego, co nie było brane pod uwagę w planach rozwoju trans-europejskiej
sieci transportowej (TEN-T). Wedle najbardziej aktualnych planów Komisji
Europejskiej, przez terytorium Niemiec ma przebiegać aż sześć z dziewięciu
korytarzy transportowych na terenie UE. Spodziewane zatem ograniczenie tranzytu przez terytorium Niemiec będzie zatem najprawdopodobniej
oznaczało konieczność rewizji tych założeń. Będzie to rozwiązanie wyjątkowo
nieefektywne ekonomicznie. Można również spodziewać się np. spadku znaczenia gospodarczego portów niemieckich (ale również i holenderskich) właśnie ze
względu na ograniczenie tranzytu przez terytorium Niemiec.
2.3. Wnioski
Powyższa analiza nie pozostawia wątpliwości, że na gruncie przepisu art. 64
TFUE badany obowiązek nie wytrzymuje krytyki, jako sprzeczny z zasadą swobody świadczenia usług, nieznajdujący uzasadnienia społecznego, dublujący regulację krajową oraz nieproporcjonalny. Tym samym, aby przepis § 20 MiLoG
pozostawał w zgodności z prawem unijnym, konieczne jest wskazanie przepisu bardziej szczegółowego niż przepis art. 64 TFUE, wykluczającego konieczność badania tego przepisu ze swobodą świadczenia usług. W dalszej kolejności
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analizie poddana zostanie zatem kwestia, czy przepis ten jest zgodny z przepisem
art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rzym I lub – jak wynika ze stanowiska strony niemieckiej – z przepisem art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 96/71/WE.
3.	Zgodność przepisu § 20 MiLoG z przepisem art. 8 ust. 1 Rozporządzenia
	Rzym I
3.1. 	Prawo właściwe według przepisu art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 593/2008
3.1.1. Swoboda stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla indywidualnej
umowy o pracę
Podstawowym aktem prawa unijnego, regulującym zagadnienie prawa właściwego dla zobowiązań cywilnych lub handlowych, które powiązane są z prawem
różnych państw członkowskich jest Rozporządzenie Rzym I. Generalną zasadą
przyjętą w Rozporządzeniu Rzym I jest swoboda stron umowy w zakresie wyboru prawa właściwego dla zawieranego kontraktu, wyrażona w przepisie art. 3
Rozporządzenia. Zgodnie natomiast z przepisem art. 8 ust. 1 zasada ta znajduje
zastosowanie również w przypadku indywidualnych umów o pracę, a więc również umów pomiędzy przewoźnikami drogowymi a kierowcami. Zasada ta nie
ma wymiaru absolutnego, gdyż ograniczona jest istotnym zastrzeżeniem – wybór
prawa właściwego nie może prowadzić do pozbawienia pracownika (kierowcy)
praw przysługujących mu bezwzględnie według prawa państw, o których mowa
w przepisie art. 8 ust. 2–4 Rozporządzenia. Przepisy te natomiast ustanawiają
normy domyślne (default provisions) obowiązujące w przypadku, w którym strony umowy o pracę nie dokonały wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę13.
W takim wypadku w pierwszej kolejności stosuje się prawo państwa, w którym
pracownik świadczy pracę, a jeżeli państwa takiego brak, wówczas stosuje się
prawo państwa, z którego pracownik świadczy pracę w wykonaniu umowy.
Równocześnie tymczasowe zatrudnienie w innym państwie nie jest uznawane
za zmianę państwa, w którym świadczona jest praca. Jeżeli wskazane metody
ustalenia prawa właściwego nie przynoszą rezultatu, wówczas stosuje się prawo
państwa siedziby przedsiębiorstwa, za pośrednictwem którego zatrudniony został pracownik. Jeżeli wreszcie wszystkie okoliczności sprawy wskazują, że dana
umowa wykazuje większy związek z innym państwem niż państwa wskazane
13

Tamże, s. 229.
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powyżej (tj. państwo zwyczajowego świadczenia pracy, państwo, z którego zazwyczaj świadczy się pracę i wreszcie państwo siedziby przedsiębiorstwa – pracodawcy), wówczas stosuje się prawo tego właśnie państwa.
Swoboda wyboru prawa właściwego w przypadku indywidualnej umowy
o pracę jest zatem w rzeczywistości znacznie ograniczona, gdyż jej ramy wyznaczają standardy praw pracowniczych jednego z kilku porządków prawnych:
państwa zwyczajowego świadczenia pracy, państwa z którego zazwyczaj świadczona jest praca, państwa siedziby pracodawcy oraz – ewentualnie – państwa,
z którym umowa wykazuje ściślejszy związek. Strony umowy o pracę nie mogą
dokonać wyboru prawa właściwego przewidującego niższy standard ochrony
praw pracownika niż standardy przyjęte w prawie tego z powyższych państw,
którego prawo byłoby właściwe według zasad określonych w przepisie art. 8 ust.
2–4 Rozporządzenia Rzym I. Dokonując zatem wyboru prawa właściwego dla
indywidualnej umowy o pracę, strony muszą w pierwszej kolejności ustalić, który porządek prawny byłby właściwy dla danej umowy według norm „domyślnych”. Dokonując takiej oceny, strony muszą kierować się hierarchią porządków
prawnych wskazanych w przepisie art. 8 ust. 2–4 Rozporządzenia Rzym I. Tym
samym należy zauważyć, że porządek prawny państwa, o którym mowa w art. 8
ust. 4 Rozporządzenia Rzym I, nie jest stosunkowo najmniej relewantny, gdyż
nie jest brany pod uwagę jako ostatni (jak mogłoby się wydawać prima facie).
Zastosowanie do konkretnej, indywidualnej umowy o pracę właśnie prawa państwa innego niż państwa określone w art. 8 ust. 2–3 Rozporządzenia Rzym I, ze
względu na „ściślejszy związek” umowy z takim państwem jest zatem możliwe,
o ile nakazuje tak „całokształt okoliczności”. Już w tym miejscu wymaga odnotowania, że nawet hierarchia przewidziana w przepisie art. 8 ust. 2–4 Rozporządzenia Rzym I zależy od oceny indywidualnego przypadku, przez co nie jest do
końca automatyczna.
W kontekście przedmiotu niniejszego opracowania należy rozważyć sytuację polskiego przewoźnika, zamierzającego zawrzeć umowę o pracę z kierowcą mającym wykonywać przewozy kabotażowe, międzynarodowe docelowe lub
międzynarodowe tranzytowe. Jeżeli strony zamierzają wybrać prawo polskie,
jako prawo właściwe, to powstaje pytanie na ile prawo pracownika do otrzymania
minimalnej stawki wynagrodzenia (§ 1 ust. 2 MiLoG) stanowi prawo przysługujące pracownikowi bezwzględnie w kraju, o którym mowa w przepisie art. 8
ust. 1 zd. 2 Rozporządzenia Rzym I. Innymi słowy, należy rozważyć, kiedy dojść
może do uznania Niemiec, za jedno z państw, o których mowa we wskazanym
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przepisie a w konsekwencji – do przyznania kierowcy prawa do otrzymania minimalnej stawki niemieckiej, pomimo wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.
W pierwszej kolejności konieczne jest zastrzeżenie, że kwestia prawa właściwego dla przewozów kabotażowych zostanie szczegółowo opisana w pkt 4 poniżej. Podejście to jest uzasadnione istnieniem szczególnej regulacji dotyczącej
prawa właściwego dla przewozów kabotażowych, zawartej w przepisie art. 9
Rozporządzenia nr 1072/2009. Po drugie, należy wykluczyć możliwość uznania Niemiec za państwo siedziby przedsiębiorstwa, za pośrednictwem którego
zatrudniony jest kierowca (art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rzym I). Przedmiotem
niniejszego opracowania jest bowiem analiza prawna sytuacji przewoźników polskich, a więc przedsiębiorstw (spółek) z siedzibą w Polsce.
Tym samym analizę należy ograniczyć do kwestii uznania Niemiec za państwo, w którym, lub z którego kierowca „zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy” (art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I) lub za państwo, z którym
umowa „wykazuje ściślejszy związek” (art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Rzym I).
3.1.2.		Pojęcie państwa, w którym (lub z którego) pracodawca zazwyczaj świadczy
pracę w wykonaniu umowy (art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I)
Pojęcie to występowało w poprzedzającej Rozporządzenie Rzym I Konwencji Rzymskiej (art. 6)14 a także w przepisie art. 5 Konwencji brukselskiej15.
Współcześnie analizowanym pojęciem posługuje się również przepis art. 19
Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/200116. Wszelkie rozstrzygnięcia zapadłe na
gruncie powyższych aktów prawnych mogą być pomocne dla ustalenia znaczenia pojęcia państwa, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę na gruncie Rozporządzenia Rzym I. Przede wszystkim należy wskazać na wyrok ETS
w sprawie Koelzsch v. Luxembourg17, zapadły na gruncie przepisu art. 6 ust. 2
Konwencji rzymskiej. Przepis ów stanowił, że: „w braku wyboru prawa zgodnie
z art. 3 do umów o pracę stosuje się:
14
Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych otwarta do podpisu w Rzymie 19.06.1980 r.
15
Konwencja brukselska z 27.09.1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych
w sprawach cywilnych i handlowych.
16
Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001,
L 12, s. 1).
17
Wyrok ETS z 15.03. w sprawie C-29/10 Koelzsch v. Luxembourg [2011] ECR I-000.
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a) prawo państwa, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy, i to nawet wówczas, gdy jest tymczasowo oddelegowany
do innego państwa; albo
b) prawo państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, w którym pracownik został zatrudniony, jeżeli zazwyczaj nie świadczy on pracy w jednym i tym samym państwie”.
Co szczególnie godne podkreślenia, sprawa Koelzsch v. Luxembourg dotyczyła właśnie roszczeń kierowcy międzynarodowego przeciwko pracodawcy
– przedsiębiorstwu transportu międzynarodowego Ove Ostergaard Luxembourg
SA18. Przedmiotem zapytania prejudycjalnego był sposób interpretacji przepisu
art. 6 ust. 2 lit. a) Konwencji rzymskiej: czy „w przypadku gdy pracownik świadczy pracę w kilku państwach, ale regularnie wraca do jednego z nich, należy
uznać do państwo za państwo, w którym zazwyczaj świadczy pracę?”19. Na pytanie to Trybunał odpowiedział twierdząco: „w przypadku gdy pracownik wykonuje działalność w więcej niż jednym umawiającym się państwie, państwem w którym zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy (…) jest państwo, w którym
lub z którego – przy uwzględnieniu ogółu elementów cechujących wspomnianą
działalność – pracownik wywiązuje się z zasadniczej części swoich obowiązków
wobec pracodawcy”20. Tym samym, dla określenia państwa, w którym kierowca
międzynarodowy zazwyczaj świadczy pracę, konieczne jest ustalenie „w którym
państwie członkowskim znajduje się miejsce, skąd pracownik wykonuje przewozy, otrzymuje polecenia dotyczące przewozów i organizuje swoją pracę, a także
miejsce, gdzie znajdują się narzędzia pracy”. Należy także określić, „w jakich
miejscach transport jest zasadniczo wykonywany, gdzie towary są rozładowywane oraz dokąd pracownik wraca po wykonaniu przewozów”21. Konieczność
ustalenia państwa, w którym pracownik – przy uwzględnieniu ogółu elementów
cechujących konkretną działalność – wywiązuje się z zasadniczej części swoich obowiązków wobec pracodawcy została następnie powtórzona w wyroku
w sprawie Voogsgeerd22, również dotyczącej roszczeń pracownika zatrudnionego
w transporcie międzynarodowym (w tym wypadku – morskim).

18
19
20
21
22

Tamże, pkt 2.
Tamże, pkt 29.
Tamże, pkt 50.
Tamże, pkt 49.
Wyrok ETS z 15.12.2011 r. w sprawie C-384/10 Voogsgeerd.
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Katalog czynników wskazanych w przywołanym orzeczeniu pozostaje aktualny na gruncie Rozporządzenia Rzym I, a dla ustalenia państwa, w którym
kierowca międzynarodowy „zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy”
konieczne będzie wzięcie pod uwagę co najmniej wszystkich wymienionych powyżej czynników. Co więcej, pod uwagę należy wówczas wziąć również fakt, że
zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rzym I, tymczasowego
zatrudnienia w innym państwie nie uważa się za zmianę państwa, w którym zazwyczaj świadczona jest praca oraz że zgodnie z pkt 36 Preambuły wskazanego
Rozporządzenia „świadczenie pracy w innym państwie należy uważać za czasowe, jeżeli pracownik po wykonaniu swoich zadań za granicą ma ponownie podjąć
pracę w państwie pochodzenia”.
Biorąc pod uwagę charakter pracy kierowców zatrudnianych przez polskich
przewoźników, należy wyrazić generalne przypuszczenie, że w znakomitej większości przypadków państwem, w którym kierowca zazwyczaj świadczy pracę
będzie Polska, co najmniej ze względu na umiejscowienie bazy transportowej
właśnie na terenie Polski. Ewentualne wykazanie, że krajem takim są Niemcy,
będzie możliwe jedynie po wzięciu pod uwagę wszelkich kryteriów wskazanych
powyżej.
3.1.3. 	Państwo, z którym umowa ma silniejszy związek (art. 8 ust. 4
Rozporządzenia Rzym I)
Ponieważ Konwencja rzymska posługiwała się wskazanym pojęciem (por.
pkt powyżej), również i w tym przypadku możliwe jest dokonanie wykładni
na podstawie dorobku orzecznictwa wydanego na gruncie poprzedniego stanu
prawnego. W sprawie Schlecker23 Trybunałowi postawiono pytanie, czy nawet
jeżeli pracownik świadczy pracę „zazwyczaj, długotrwale i nieprzerwanie w tym
samym państwie” to sąd może zastosować do umowy prawo innego państwa, jeżeli z całokształtu okoliczności wynika, że istnieje ściślejszy związek pomiędzy
tą umową i innym państwem?”24.
Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej, wskazując okoliczności, które
w danej sprawie przesądzały o właściwości prawa państwa innego niż państwo,
w którym pracownik świadczył pracę „zazwyczaj, długotrwale i nieprzerwanie”.
Będąca przedmiotem badania umowa wykazywała „ściślejszy związek” z innym
23
24

Wyrok ETS z 12.09.2013 r. w sprawie C-64/12 Schlecker.
Tamże, pkt 15.
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państwem (Niemcami) niż państwo, w którym pracownik zazwyczaj pracę (Holandia) ze względu na całokształt okoliczności, na które składały się następujące
fakty: 1) pracodawca był osobą prawną prawa niemieckiego; 2) wynagrodzenie
było wypłacane w markach niemieckich (przed wprowadzeniem wspólnej waluty); 3) ubezpieczenie emerytalne pracownika było realizowane w niemieckim zakładzie ubezpieczeń; 4) pracownik mieszkał w Niemczech, gdzie opłacał składki
emerytalne; 5) w umowie zawarte były odesłania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa niemieckiego oraz 5) pracodawca zwracał pracownikowi
koszty przejazdu z Niemiec do Holandii25. W wymiarze zaś ogólnym Trybunał nakazał, że sąd musi wziąć pod uwagę całokształt okoliczności charakteryzujących
stosunek pracy oraz określić, które z nich są najważniejsze, przy czym wszelki
automatyzm jest niedopuszczalny26. W dalszej kolejności Trybunał wskazał, że
spośród ważnych elementów wskazujących na powiązanie, o którym mowa obecnie w przepisie art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Rzym I, należy wziąć pod uwagę
w szczególności: 1) państwo, w którym pracownik płaci podatek dochodowy;
2) państwo, w którym pracownik należy do systemu zabezpieczenia społecznego
oraz do „rozmaitych systemów emerytalnych, ubezpieczenia zdrowotnego i na
wypadek inwalidztwa”; 3) elementy związane z określeniem wynagrodzenia i innych warunków pracy. Zawsze jednak konieczne jest uwzględnienie całokształtu
okoliczności danej sprawy27.
3.1.4. Wnioski
Celem niniejszego artykułu nie jest analiza wszystkich możliwych stanów
faktycznych związanych z międzynarodowym przewozem drogowym w Europie, chociażby ze względu na brak możliwości stworzenia zamkniętego katalogu możliwości w tym względzie. Nie jest możliwe stanowcze wykluczenie sytuacji, w której kierowca zatrudniony u polskiego przewoźnika w istocie będzie
„zazwyczaj” świadczył pracę w Niemczech lub z Niemiec (art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I). Co najmniej teoretycznie możliwe jest również, że właściwość prawa niemieckiego wynikać będzie z przepisu art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Rzym I. Należy jednak kategorycznie podkreślić, że na gruncie przepisu
art. 8 Rozporządzenia Rzym I nie jest możliwe przyjęcie a priori, że wobec
25
26
27

Tamże, pkt 29.
Tamże, pkt 40.
Tamże, pkt 41.
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każdego kierowcy świadczącego pracę według prawa polskiego dla polskiego przewoźnika na terenie Niemiec w ramach międzynarodowego przewozu
docelowego lub tranzytowego stosować trzeba niemieckie standardy ochrony pracownika. Przyjęcie terytorialnej zasady obowiązywania przepisu § 20
MiLoG prowadzi do jego sprzeczności z przepisem art. 8 Rozporządzenia
Rzym I. Choć przepis art. 8 ust. 1 zd. 2 analizowanego Rozporządzenia nakazuje stosowanie standardów ochrony praw pracownika państw innych niż prawo
właściwe wybrane przez strony umowy o pracę, to jednak nakaz ten znajduje
zastosowanie jedynie wówczas, gdy możliwe jest wcześniejsze ustalenie, że spełnione są przesłanki zastosowania prawa określonego państwa. Takie ustalenie
może mieć miejsce jedynie na podstawie przeprowadzonego badania, uwzględniającego „wszystkie okoliczności”. Przepis art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Rzym
I stanowi o tym expressis verbis: „Jeżeli z wszystkich okoliczności wynika”. Nie
ulega wątpliwości, że dokładne ustalenie, kiedy określony kierowca „zazwyczaj
świadczy pracę w wykonaniu umowy” na terenie Niemiec lub kiedy określona umowa „wykazuje ściślejszy związek” z państwem niemieckim, jest trudne
z praktycznego punktu widzenia. Nie może to jednak stanowić przyzwolenia dla
przyjęcia nieuprawnionego uproszczenia, jakoby każdy kierowca przekraczający
granice terytorialne Niemiec automatycznie wypełniał przesłanki objęcia go niemieckimi standardami ochrony pracownika, a więc niemiecką płacą minimalną.
3.2.	Prawo właściwe według przepisu art. 9 Rozporządzenia Rzym I
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I, akt ów nie narusza stosowania obowiązujących w państwie sądu orzekającego przepisów wymuszających swoje zastosowanie. Przepis art. 9 ust. 1 analizowanego Rozporządzenia stanowi natomiast, że takimi przepisami wymuszającymi swoje zastosowanie
są przepisy, których przestrzeganie uważane jest przez państwo za tak istotny
element ochrony jego interesów publicznych, takich jak organizacja polityczna,
społeczna lub gospodarcza, że znajdują one zastosowanie do stanów faktycznych
objętych ich zakresem bez względu na to, jakie prawo jest właściwe dla umowy
zgodnie z Rozporządzeniem Rzym I. W kontekście przedmiotu niniejszego opracowania konieczne jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie, na ile niemieckie przepisy ustanawiające minimalne wynagrodzenie mogą zostać uznane za
tak szczególnie istotny element ochrony interesów publicznych państwa niemieckiego.
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Kryteria, według których dany przepis może zostać uznany za wymuszający swoje zastosowanie uznawane są za niejasne, zaś próby przypisania im bardziej konkretnego wspólnego mianownika, jak do tej pory nie powiodły się28. Nie
oznacza to jednak pełnej dowolności po stronie sądów państw członkowskich
we wskazywaniu takich właśnie przepisów wymuszających swoje zastosowanie.
Wręcz przeciwnie, należy podkreślić, że kryteria użyte obecnie w przepisie art. 9
ust. 1 Rozporządzenia Rzym I są znacznie bardziej rygorystyczne niż w poprzednim stanie prawnym. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 Konwencji rzymskiej,
Konwencja nie naruszała stosowania przepisów państwa sądu orzekającego, które
w odniesieniu do danego stanu faktycznego wymuszają swoje zastosowanie, bez
względu na to, jakie prawo ma zastosowanie do umowy. Kryteria wymienione
obecnie w przepisie art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Rzym I stanowią powtórzenie
kryteriów wskazanych przez ETS w wyroku w sprawie Arblade29. Tym samym
dopiero Rozporządzenie Rzym I uzależnia wymuszenie zastosowania przepisu
od klauzuli porządku publicznego, co ogranicza możliwość zastosowania przepisu art. 9 ust. 2 analizowanego Rozporządzenia30.
Na gruncie prawa pracy za takie przepisy uznaje się normy dotyczące urlopów macierzyńskich, urlopów chorobowych i zwolnień grupowych31. Uznanie
minimalnych stawek wynagrodzenia za przepis wymuszający swoje zastosowanie w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 wydaje się wątpliwe. Zapewnienie jednakowych warunków pracy w zakresie płacy minimalnej dla pracowników rodzimych oraz pracowników delegowanych, określone jest wprost w przepisie art. 3
ust. 1 lit. c) Dyrektywy 96/71/WE. Dyrektywa ta znajduje zastosowanie jedynie
do pracowników delegowanych, zaś do pozostałych pracowników, wykonujących
pracę na terenie Niemiec, stosuje się przepisy Rozporządzenia Rzym I (por. pkt
3.4 poniżej). Gdyby zatem przepisy o płacy minimalnej uznawać za przepisy
wymuszające swoje zastosowanie, to wyróżnianie kategorii pracowników delegowanych traci uzasadnienie. Z całą pewnością nie jest zaś możliwe przyjęcie,
że wszystkie warunki zatrudnienia wymienione w przepisie art. 3 ust. 1 lit a)
– g) Dyrektywy 96/71/WE automatycznie wymuszają swoje zastosowanie na
podstawie przepisu art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I. Ostrożnie rozważająca
28

s. 182.
29
30
31

K. Riesenhuber. European Employment Law. A Systematic Exposition, Intersentia 2012,
Wyrok ETS w połączonych sprawach C-369/96 i C-376/96 Arblade [1999] ECR I-8453.
C. Barnard, EU Employment..., s. 230.
K. Riesenhuber, European Employment…, s. 183.
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taką możliwość C. Barnard sama wskazuje, że warunki zatrudnienia określone
w przepisie art. 3 ust. 1 lit a) – b) Dyrektywy 96/71/WE (tj. maksymalne okresy
pracy, minimalne okresy wypoczynku oraz minimalny wymiar płatnych urlopów
rocznych) nie mogą zostać uznane za kluczowe dla porządku publicznego32. Jest
tak tym bardziej dlatego, że analizowany katalog warunków zatrudnienia nie zawiera pewnych ważnych elementów: stawki chorobowej czy zasad ochrony przez
niesłusznym zwolnieniem z pracy33. K. Riesenhuben przyjmuje natomiast, że zagadnienie minimalnej płacy należy do materii Dyrektywy 96/71/WE, ograniczając je tym samym jedynie do pracowników delegowanych34. Co więcej, autor ten
również przyjmuje, że większość warunków zatrudnienia określonych w przepisie art. 3 ust. 1 lit a) – g) Dyrektywy 96/71/WE będzie równocześnie przepisami
wymuszającymi swoje zastosowanie na podstawie przepisu art. 9 Rozporządzenia Rzym I. Jako najważniejszy wyjątek w tej kwestii autor ten wskazuje jednak
właśnie minimalne stawki płacy (przez co zresztą największe znaczenie praktyczne Dyrektywy 96/71/WE wyrażać ma się w zapewnieniu pracownikom delegowanym minimalnej płacy w państwie przyjmującym)35. Na gruncie wyrażonej
w przepisie art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I klauzuli porządku publicznego
aktualność tracą bowiem częściowo orzeczenia ETS wydane na gruncie przepisu
art. 7 Konwencji rzymskiej, który takiej klauzuli nie zawierał36. Poza tym sam
obowiązek zapłaty pracownikom minimalnego wynagrodzenia nie ma wymiaru
bezwzględnego, gdyż sama ustawa MiLoG zawiera wyłączenia tego obowiązku
w stosunku do określonych pracowników, np.: nieletnich, stażystów odbywających praktyki czy wreszcie więźniów pracujących w zakładach karnych. Skoro
zatem obowiązek ten nie ma wymiaru bezwzględnego, to tym trudniej uznać
przepis § 1 ust. 2 MiLoG za odpowiadający klauzuli porządku publicznego, a tym
32
C. Barnard, EU Employment..., s. 233. Przyjęcie takiego uproszczenia mogło być ewentualnie możliwe na gruncie przepisu art. 7 Konwencji rzymskiej, który nie zawierał klauzuli porządku publicznego wedle formuły zaproponowanej po raz pierwszy w wyroku w sprawie Arblade.
33
K. Riesenhuber, European Employment…, s. 204.
34
Taki wniosek płynie z pominięcia w analizie przepisów wymuszających swoje zastosowanie zagadnienia płacy minimalnej oraz wskazanie, że zagadnienie to zostanie poddane analizie
w rozdziale dotyczącym delegowania pracowników, por. Tamże, s. 183.
35
Tamże, s. 205.
36
Por. Wyrok ETS z 19.01.2006 r. w sprawie C-244 Komisja v. Niemcy [2005] ECR I-2733,
pkt 61, gdzie odwołano się wprost do wyroku Arblade, pkt 41, a pośrednio – do wyroków w sprawach Seco (pkt 12), Rush Portugesa (pkt 18), Guiot (pkt 12). Rozstrzygnięcia te nie są już aktualne
na gruncie przepisu art. 9 Rozporządzenia Rzym I. W wyroku w sprawie C-60/03 Wolf & Müller
[2004] ECR-9553, pkt 28 ETS rozpatruje natomiast możliwość nakładania obowiązku zapłaty płacy minimalnej jedynie na podstawie przepisu art. 3 Dyrektywy 96/71/WE.
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samym – jako przepis wymuszający swoje zastosowanie na podstawie przepisu
art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I.
3.3. 	Prawo właściwe według przepisu art. 3 Dyrektywy 96/71/WE
Z dotychczasowego stanowiska władz niemieckich wynika, że wyrażona
w § 20 MiLoG zasada terytorialności stosowania przepisów o niemieckiej płacy
minimalnej wynikać ma z przepisów Dyrektywy 96/71/WE. Zgodnie z przepisem art. 3 wskazanej Dyrektywy, państwa członkowskie mają zapewnić pracownikom zatrudnionym u pracodawców z innych państw członkowskich, którzy
zostali delegowani na ich terytorium, określone warunki zatrudnienia ustalone
w przepisach prawnych lub umowy zbiorowe. Katalog „gwarantowanych” dla
pracowników delegowanych warunków zatrudnienia obejmuje m.in. minimalne
stawki pracy, wraz ze stawką za nadgodziny (art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 96/71/
WE). Oznacza to, że kwestia wyboru prawa właściwego dokonana w umowie
o pracę traci na znaczeniu, właśnie ze względu na obowiązywanie zasady terytorialności względem pracowników delegowanych. Jak zatem wynika ze stanowiska strony niemieckiej, zasada terytorialności wyrażona w przepisach Dyrektywy 96/71/WE ma stanowić bezpośrednie uzasadnienie dla przyjęcia zasady
terytorialności również w przepisie 20 MiLoG.
3.4.	Relacja pomiędzy przepisami Rozporządzenia 593/2008
a przepisami Dyrektywy 96/71/WE
Jak wykazano powyżej, zasada terytorialności przy ustalaniu standardu
ochrony pracownika może zostać zastosowana na gruncie Dyrektywy 96/71/WE
(a więc w stosunku do pracowników delegowanych, których wskazana Dyrektywa dotyczy), natomiast jej stosowanie na gruncie przepisu art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rzym I jest w praktyce bardzo utrudnione, a wszelki automatyzm jest
wykluczony. Tym samym powstaje pytanie co do wzajemnej relacji (hierarchii)
przepisów przywołanych aktów prawnych.
Preambuła Rozporządzenia Rzym I stanowi w pkt 34, że: „Reguła dotycząca indywidualnych umów o pracę nie powinna wykluczać stosowania przepisów
wymuszających swoje zastosowanie państwa, do którego oddelegowany jest pracownik zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia
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usług”. Oznacza to, że Dyrektywa 96/71/WE jest hierarchicznie wyższa, a jej
przepisy mają pierwszeństwo względem przepisów Rozporządzenia Rzym I.
Co jednak szczególnie ważne, jest tak jedynie w przypadku tej materii regulacyjnej, do której stosuje się Dyrektywę 96/71/WE. Oznacza to, że w kwestiach
nieobjętych Dyrektywą 96/71/WE nadal stosuje się przepisy Rozporządzenia
Rzym I37. Dla ustalenia, czy do przedmiotowych przewozów drogowych stosuje
się przepisy Rozporządzenia Rzym I, czy też Dyrektywy 96/71/WE niezbędna
jest szczegółowa analiza zakresu stosowania wskazanej Dyrektywy.
3.5.	Zakres stosowania Dyrektywy 96/71/WE
3.5.1.	Zakres przedmiotowy Dyrektywy
Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 Dyrektywy 96/71/WE, akt ten stosuje się
do przedsiębiorstw, które w ramach świadczenia usług poza granicami państwa
członkowskiego, w którym prowadzą działalność, delegują pracowników na terytorium innego państwa członkowskiego, zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 Dyrektywy. Przepis ten wymienia z kolei trzy środki, wybiegające poza granice państwowe, których stosowanie przez przedsiębiorstwo – pracodawcę ma stanowić
o delegowaniu pracownika do innego państwa członkowskiego:
–– delegowanie pracowników w ramach umowy zawartej między przedsiębiorcą delegującym a odbiorcą usług działającym w danym państwie
przyjmującym,
–– delegowanie pracowników w ramach grupy,
–– wynajem pracownika przez przedsiębiorstwo pracy tymczasowej lub
agencję wynajmującą personel.
Analizę powyższych przypadków należy rozpocząć od stwierdzenia, że sytuacja określona w ust. c) nie znajduje zastosowania w międzynarodowym przewozie drogowym i jako taka zostanie pominięta w dalszej części opracowania.
3.5.2.	Delegowanie pracowników w związku z podwykonawstwem
Przypadek delegowania określony w przepisie art. 1 ust. 3 lit. a) Dyrektywy 96/71/WE słusznie określany w jest w literaturze przedmiotu jako podwykonawstwo38. Tym samym już w tym miejscu można stwierdzić, że przewozy
37
38

R. Blanpain, European Labour Law, 13th rev. ed., Kluwer Law International 2012, s. 453.
Tamże, s. 454.
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międzynarodowe (docelowe lub tranzytowe) realizowane przez polskich
przewoźników na terenie Niemiec na zlecenie dostawcy lub odbiorcy towaru,
wyłączone są spod reżimu Dyrektywy 96/71/WE. W takich sytuacjach nie
mamy do czynienia z podwykonawstwem (np. w zakresie produkcji maszyn)
lecz przewozem (maszyn) z miejsca nadania (fabryka maszyn) do miejsca odbioru (np. hurtowni). Do rozważenia pozostają natomiast przypadki międzynarodowego przewozu (zarówno docelowego, jak i tranzytowego) wykonywanych
na terenie Niemiec przez polskich przewoźników, jako podwykonawców niemieckich operatorów logistycznych.
W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy kierowcy zatrudnieni przez polskich przewoźników w ramach wskazanych powyżej przypadków mogą w ogóle być uznawani za podwykonawców operatorów logistycznych
– a w konsekwencji za pracowników delegowanych w rozumieniu przepisu art.
1 ust. 3 lit. a) Dyrektywy 96/71/WE. W tej kwestii przywołania wymaga wyrok
ETS w sprawie Vicoplus, w którym trafnie wskazano, że w przypadku takiego
delegowania pracownika na podstawie art. 1 ust. 3 lit. a) Dyrektywy 96/71/WE
„delegowanie pracowników przez ich pracodawcę do innego państwa członkowskiego stanowi element akcesoryjny usługi, której świadczenia podejmuje się ten
pracodawca w tym państwie”39. Wyrok ten dotyczył obywateli polskich zatrudnionych przez polskie spółki (w tym Vicoplus), a pracujących jako pracownicy
warsztatu samochodowego, pracownicy dokonujący przeglądu pomp oraz wreszcie jako pracownicy usuwający odpady. Praca podobnego rodzaju ma charakter
stacjonarny, przez co delegowanie faktycznie stanowi „element akcesoryjny usługi”. Podobnie rzecz ma się w wypadku wielu orzeczeń, które zapadły na gruncie
podwykonawstwa budowlanego, kładąc podwaliny pod uchwalenie Dyrektywy
96/71/WE. Aby zatem doszło do samego oddelegowania pracownika do innego państwa, musi dojść do przemieszczenia pracownika pomiędzy państwami
członkowskimi, a dopiero następnie do rozpoczęcia pracy w przyjmującym państwie członkowskim. W przypadku pracowników oddelegowywanych do czasowego wykonywania pracy w innym państwie dojdzie również do wskazania im
przez pracodawcę miejsca pracy i noclegu, a także dokładnego okresu trwania
takiej delegacji. W rozważanym przypadku międzynarodowego transportu drogowego, taka okoliczność nie zachodzi. Przemieszczanie się kierowców zatrudnionych u międzynarodowych przewoźników mieści się w ramach pracy w takim
39

Wyrok ETS w połączonych sprawach od C-307/09 do C-309/09 Vicoplus, pkt 46.
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przedsiębiorstwie, gdyż takie przemieszczanie się wynika z samej istoty pracy
kierowcy.
Jest to fundamentalna różnica pomiędzy pracą kierowcy międzynarodowego, a pracą np. robotnika budowlanego, który musi zostać przemieszczony do
innego państwa członkowskiego, aby dopiero rozpocząć pracę. W przypadku
kierowcy międzynarodowego, przemieszczenie się nie jest elementem akcesoryjnym usługi świadczonej przez jego pracodawcę, lecz kluczowym elementem tejże usługi. Dokonawszy wskazanego przemieszczenia, kierowca nie
podejmuje – jak czyni to robotnik budowlany – właściwej pracy w określonym
miejscu (terenie budowy), lecz rusza w dalszą podróż (powrotną lub nie). Co znamienne, jako przykłady sytuacji, w których Dyrektywy 96/71/WE nie stosuje
się, wskazuje się właśnie zagraniczne wyjazdy przedstawicieli handlowych
oraz kierowców ciężarówek40.
Skoro bowiem kierowca dokonuje przewozu kabotażowego, międzynarodowego docelowego lub międzynarodowego tranzytowego, to wówczas nieustająco
wykonuje pracę dla polskiego przewoźnika. W takim wypadku kierowca nie
jest oddelegowany do świadczenia usług w innym państwie (art. 1 ust. 1 Dyrektywy 96/71/WE), lecz znajduje się w podróży służbowej poza granicami
państwa, w którym siedzibę ma pracodawca. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego (sygn. II UK 204/13), podróż służbowa ma charakter krótkotrwały i incydentalny i nie powoduje zmiany umówionego miejsca pracy. Skoro tak,
to nie sposób twierdzić, że powstaje zagadnienie państwa przyjmującego. Przypadek podróży służbowych tym wyraźniej nie mieści się w podstawowej siatce
pojęciowej Dyrektywy 96/71/WE, co potwierdza wniosek o braku możliwości
stosowania wskazanej Dyrektywy do pracowników znajdujących się w podróży służbowej. Jako podróż służbową należy również zakwalifikować przypadek,
gdy kierowca prowadzi pojazd (np. ciągnik siodłowy) z terytorium Polski na terytorium Niemiec, gdzie do pojazdu zostaje podpięta naczepa, a następnie realizowany jest właściwy przewóz międzynarodowy (tj. za pomocą zestawu ciągnik
+ naczepa).
Co więcej, brzmienie przepisu art. 1 ust. 3 lit. a) Dyrektywy 96/71/WE
nie pozostawia wątpliwości, że o delegowaniu pracownika można mówić jedynie wtedy, gdy istnieje umowa pomiędzy delegującym kierowcę przewoźnikiem
a odbiorcą usług, działającym w państwie członkowskim, na którego terytorium
40
K. Riesenhuber, European Employment…, s. 201; P. Davies, Posted Workers – Single
Market or Protection of National Labour Law Systems?, CMLR 34 (1997), s. 571, 576.
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ma być świadczona usługa. Tym samym przypadki przewozu międzynarodowego na terenie Niemiec (zarówno docelowego, jak i tranzytowego) realizowanego
na zlecenie podmiotu zarejestrowanego w kraju innym niż Niemcy należy uznać
za przypadki wyłączone z możliwości uznania ich jako delegowanie kierowcy na
terytorium Niemiec.
3.5.3.	Delegowanie pracowników w ramach grupy
Międzynarodowi operatorzy logistyczni często dokonują międzynarodowych przewozów wewnątrz grupy, tj. pomiędzy spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, znajdujących się w różnych państwach członkowskich.
W kontekście przedmiotu niniejszego opracowania konieczne jest rozważenie
przypadku polskiego przewoźnika wykonującego takie właśnie międzynarodowe przewozy pomiędzy spółkami określonego operatora logistycznego, które
to przewozy chociażby tranzytowo przebiegają przez terytorium Niemiec. Należy zauważyć, że przepis art. 1 ust. 3 lit. b) Dyrektywy 96/71/WE odnosi się do
pracowników spółek należących do grupy, nie zaś do pracowników podmiotów
trzecich, świadczących usługi na rzecz spółek należących do grupy. Tym samym
przepis ten nie może znaleźć zastosowania do kierowców zatrudnionych przez
polskich przewoźników.
3.5.4. Wyłączenia zastosowania Dyrektywy 96/71/WE
Należy również podkreślić, że postanowień Dyrektywy 96/71/WE nie stosuje się do personelu pływającego przedsiębiorstw marynarki handlowej (art. 1
ust. 2)41. Nie zachodzą żadne powody, dla których dla potrzeb Dyrektywy 96/71/
WE (a co za tym idzie, również MiLoG) międzynarodowy przewoźnik drogowy miałby być traktowany inaczej niż międzynarodowy przewoźnik morski.
Wydaje się bowiem, że odbywanie podróży służbowych jest tak samo wpisane
w charakter pracy personelu pływającego przedsiębiorstw marynarki handlowej, jak w charakter pracy odpowiedniego personelu przedsiębiorstw transportu
międzynarodowego – tj. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.
Zarówno taki personel pływający, jak i międzynarodowi kierowcy transportowi nie są przypisani do jednego określonego państwa, w którym „zwyczajowo”
41
Pozostałe wyłączenia określone są w przepisach art. 3 ust. 1, 3, 4 i 5 Dyrektywy, por. C.
Barnard, EU Employment..., s. 234.
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wykonywaliby oni swoją pracę, ani „państwa przyjmującego”. Po raz kolejny
należy podkreślić, że międzynarodowe podróże są wpisane w charakter pracy
w obu wskazanych zawodach.
3.5.5.	Definicja pracownika delegowanego
Przepis art. 2 ust. 1 Dyrektywy 96/71/WE definiuje pracownika delegowanego jako tego, który przez ograniczony okres czasu wykonują swoją pracę na
terytorium innego państwa członkowskiego niż państwa, w którym zwyczajowo
pracuje. Ta autonomiczna definicja jest centralnym pojęciem Dyrektywy, którym
posługuje się w szczególności przepis art. 3 Dyrektywy, gwarantujący warunki zatrudnienia właśnie pracownikom delegowanym. Tym samym Dyrektywa ta
znajduje zastosowanie dla pracowników, którzy „zwyczajowo” pracują w określonym państwie, zaś w innym państwie pracują jedynie w jakimś okresie. W przypadku kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach międzynarodowego
transportu drogowego nie sposób przyjąć, że „zwyczajowo” kierowcy ci pracują
w określonym państwie (np. w Polsce), a w innych państwach (np. w Niemczech)
wykonują swoją pracę jedynie okresowo. Charakter pracy takich kierowców jest
międzynarodowy, a próby przypisywania im państwa siedziby przedsiębiorstwa
jako państwa „zwyczajowego” wykonywania pracy pozbawione są uzasadnienia
faktycznego. W przypadku takich kierowców nie sposób wyróżnić ani jednego
państwa „zwyczajowego” wykonywania pracy, ani jednego „państwa przyjmującego”.
3.5.6.	Egzekwowanie Dyrektywy 96/71/WE
Kolejnych argumentów przeciwko możliwości stosowania Dyrektywy 96/71/
WE wobec kierowców międzynarodowych dostarcza analiza aktów prawnych,
mających na celu egzekwowanie przepisów wskazanej Dyrektywy. Pierwotny
projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania
Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług42, zakładał wprowadzenie niewyczerpującego katalogu elementów,
które miałyby zostać wzięte po uwagę podczas oceny czy pracownik tymczasowo
wykonuje swoją pracę w państwie członkowskim innym niż to, w którym pracuje
zazwyczaj. Początkowo katalog (art. 3 ust. 2 projektu) ów miał w szczególności
42

COM (2012) 131.
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uwzględniać m.in.: „fakt, że pracodawca delegujący pracownika zapewnia mu
transport, zakwaterowanie z wyżywieniem lub samo zakwaterowanie lub zapewnia zwrot odnośnych kosztów, a jeżeli tak – to w jaki sposób” (art. 3 ust. 2 lit. d)
projektu). W tej kwestii należy podkreślić, że w przypadku międzynarodowego
kierowcy nie sposób mówić o „zapewnieniu transportu”, skoro to właśnie pracownik-kierowca ów transport wykonuje.
Opisany pokrótce projekt stał się podstawą Dyrektywy 2014/67/UE,
uchwalonej 15 maja 2014 roku. Państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić w życie niezbędne przepisy celem implementacji wskazanej Dyrektywy
do 18 czerwca 2016 roku. Choć zatem Dyrektywa 2014/67/UE nie obowiązuje
jeszcze w systemach prawnych państw członkowskich, to jej przepisy zawierają
cenne normy interpretacyjne w procesie wykładni przepisów samej Dyrektywy
96/71/WE.
Dyrektywa 2014/67/UE tworzy wspólne ramy prawne dla mechanizmów
kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej jednolitego wdrażania, stosowania oraz egzekwowania dyrektywy 96/71/WE w praktyce, celem zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom delegowanym. Dyrektywa – podobnie
jak jej pierwotny projekt – nakazuje badanie, czy delegowany pracownik wykonuje tymczasowo pracę w innym państwie członkowskim niż to, w którym
zwyczajowo pracuje na podstawie m.in. „charakteru działalności” (art. 4 ust. 3
lit. e) Dyrektywy) oraz przy uwzględnieniu okoliczności „zapewnienia transportu”, o której mowa powyżej (art. 4 ust. 3 lit. f) Dyrektywy). W przedmiotowej
materii międzynarodowego przewozu towarów nie sposób mówić o delegowaniu
pracownika do pracy w innym państwie członkowskim, właśnie ze względu na
specyficzny charakter działalności transportowej, w którą wpisane jest odbywanie podróży międzynarodowych.
Wymaga odnotowania, że zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 Dyrektywy
2014/67/UE, brak spełnienia jednego lub większej liczby przykładowych elementów faktycznych nie oznacza automatycznie, że dana sytuacja nie stanowi
delegowania, a ocenę tych elementów dostosowuje się do każdego konkretnego
przypadku oraz uwzględnia się specyfikę danej sytuacji. Oznacza to, że każdy
przypadek musi być badany indywidualnie i nie sposób przyjąć jako bezwzględnej zasady terytorialności. Interpretacja przepisu § 20 MiLoG dokonywana przez
władze niemieckie jest zatem nieuzasadniona.
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3.6. Wnioski
Jak wykazano powyżej, Dyrektywa 96/71/WE nie znajduje zastosowania
wobec kierowców zatrudnionych przez polskich przewoźników w ramach przewozu międzynarodowego docelowego oraz przewozu międzynarodowego tranzytowego. Tym samym w zakresie tym – nieobjętym przedmiotem Dyrektywy
96/71/WE – stosuje się przepisy Rozporządzenia Rzym I. Dokonana powyżej
analiza ukazuje, że określone w przepisie art. 8 wskazanego Rozporządzenia reguły ochrony praw pracowników mogą ewentualnie znaleźć zastosowanie wobec
kierowców międzynarodowych, zatrudnianych przez polskich przewoźników jedynie w ograniczonej liczbie przypadków oraz – co szczególnie ważne – jedynie
po przeprowadzeniu indywidualnej oceny każdego przypadku. Automatyczne
obowiązywanie zasady terytorialności w tym względzie jest całkowicie pozbawione podstaw. W szczególności podstawą taką nie może być – obok nieznajdującego zastosowania przepisu art. 3 Dyrektywy 96/71/WE – przepis art. 9 Rozporządzenia Rzym I. Jak wykazano powyżej, minimalne stawki wynagrodzenia nie
mogą zostać uznane za przepisy wymuszające swoje zastosowanie, ze względu
na brak spełnienia klauzuli porządku publicznego.
Powyższe wnioski dotyczą przewozu międzynarodowego (docelowego i tranzytowego), zaś analiza w przedmiocie przewozu kabotażowego zostanie dokonana w pkt 4 poniżej.
4. 	Zgodność przepisu § 20 MiLoG z Rozporządzeniem 1072/2009
4.1.	Cel Rozporządzenia nr 1072/2009
Zgodnie z pkt 15 Preambuły Rozporządzenia nr 1072/2009: „przewozy kabotażowe stanowią świadczenie usług przez przewoźników w państwie członkowskim, w którym nie mają siedziby, i nie powinny być zabronione, jeżeli nie
są wykonywane w sposób oznaczający prowadzenie stałej i ciągłej działalności
w tym państwie członkowskim. Aby łatwiej wyegzekwować ten wymóg, należy
jaśniej zdefiniować częstotliwość przewozów kabotażowych i okres, w którym
mogą być wykonywane. W przeszłości takie krajowe przewozy były tymczasowo dozwolone. W praktyce było trudno stwierdzić, na które przewozy wydano
zezwolenie. Niezbędne są zatem jasne i łatwe do wyegzekwowania przepisy”.
Przewozy kabotażowe zostały zatem zidentyfikowane jako usługa realizowana
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w praktyce na terytorium innego państwa członkowskiego niż siedziba usługodawcy. Potwierdzeniem tej tezy jest osobne zdefiniowanie przewozu kabotażowego (art. 2 pkt 6 Rozporządzenia nr 1072/2009) i przewozu międzynarodowe
(art. 2 pkt 2 wskazanego Rozporządzenia). Wymaga też odnotowania, że jedynie
na potrzeby definicji przewozu kabotażowego wprowadzono również definicję
państwa przyjmującego (art. 2 pkt 3 Rozporządzenia nr 1072/2009). Potwierdza
to wyrażany konsekwentnie powyżej pogląd, że w przypadku przewozu międzynarodowego (docelowego oraz tranzytowego) nie sposób twierdzić o istnieniu
określonego państwa przyjmującego, a w konsekwencji – również pracownika
delegowanego.
O ile zatem w wypadku przewozu międzynarodowego kierowca nie może
być uznany za pracownika delegowanego, przypadek kierowcy realizującego
przewóz kabotażowy wymaga osobnej analizy. Niewątpliwie dochodzi bowiem
do tymczasowego wykonywania krajowego zarobkowego przewozu w przyjmującym państwie członkowskim. Siatka pojęciowa przepisów Rozporządzenia nr
1072 odpowiada zatem w zakresie przewozu kabotażowego terminologii stosowanej w Dyrektywie 96/71/WE.
4.2.	Prawo właściwe według przepisu art. 9 Rozporządzenia nr 1072/2009
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 analizowanego Rozporządzenia, wykonywania przewozów kabotażowych – o ile przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej – podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym państwa przyjmującego, w szczegółowo i enumeratywnie wymienionych kwestiach:
–– zasad dotyczących umowy przewozu,
–– masy i wymiarów pojazdów drogowych,
–– wymogów związanych z przewozem określonych kategorii rzeczy,
w szczególności rzeczy niebezpiecznych, szybko psujących się artykułów
żywnościowych oraz żywych zwierząt,
–– czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowcy,
–– podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że zamknięty charakter przywołanego katalogu oznacza, iż wszelkie pozostałe kwestie związane z wykonywaniem
przewozów kabotażowych podlegać będą prawu wynikającemu z zasad ogólnych, tj. Rozporządzenia Rzym I. Ponieważ katalog ten nie zawiera odpowiednika przepisu art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 96/71/WE można dojść do wniosku, że
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zagadnienie minimalnej płacy kierowcy, realizującego przewozy kabotażowe na
terenie Niemiec, również należy rozpatrywać w kategoriach prawa właściwego
na podstawie przepisu art. 8 Rozporządzenia Rzym I. Przepis art. 9 ust. 1 Rozporządzenia nr 1072/2009 ma jednak charakter normy dyspozytywnej, tj. obowiązującej jedynie wówczas, gdy inny przepis prawa wspólnotowego nie stanowi
inaczej. Tym samym konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przepis art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 96/71/WE jest przepisem hierarchicznie wyższym niż przepis art. 9 Rozporządzenia nr 1072/2009 gdyż jest innym przepisem
wspólnotowym, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu?
4.3.	Relacja pomiędzy przepisami Rozporządzenia nr 1072/2009
a przepisami Dyrektywy 96/71/WE
Przepis art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 96/71/WE niewątpliwie jest „przepisem wspólnotowym”, co jednak nie musi bezwzględnie oznaczać jego prymatu
nad przepisem art. 9 Rozporządzenia nr 1072/2009. Należy bowiem wziąć pod
uwagę, że katalog zawarty w przepisie art. 9 analizowanego Rozporządzenia zawiera elementy specyficzne dla przewozu towarów, w przeciwieństwie do katalogu zawartego w przepisie art. 3 ust. 1 lit. a) – g), który zawiera warunki zatrudnienia uniwersalne dla wszystkich (czy też dla większości) rodzajów działalności
zarobkowej. W tym świetle to przepis art. 9 Rozporządzenia nr 1072/2009 jawi się
jako lex specialis wobec przepisu art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 96/71/WE. Tezę tę
potwierdza analiza pozostałych warunków zatrudnienia określonych w przepisie
art. 3 ust. 1 lit. a) – g) Dyrektywy 96/71/WE w kontekście przewozu kabotażowego, a więc wykonywanego na terenie państwa przyjmującego jedynie w określonym, krótkim terminie (por. przepis art. 8 ust. 2 Rozporządzenia nr 1072/2009).
Nie sposób bowiem stwierdzić, jakie zastosowanie dla kierowców wykonujących
takie stosunkowo krótkie przewozy miałyby znaleźć warunki zatrudnienia, których rozliczanie ma z definicji wymiar znacznie dłuższy, tj. minimalny wymiar
płatnych urlopów rocznych, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 1 lit. b) Dyrektywy 96/71/WE. Ponadto przepisy przyjmującego państwa członkowskiego, regulujące czas prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowcy (art. 9 ust. 1
lit. d) Rozporządzenia nr 1072/2009) są przepisami znacznie bardziej szczegółowymi niż ogólne normy w zakresie maksymalnych okresów pracy i minimalnych
okresów wypoczynku, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 96/71/WE. Normy te będą zazwyczaj określone w różnych aktach prawnych.
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Podobnie rzecz ma się ze szczegółowymi normami w zakresie przewozu rzeczy
niebezpiecznych (art. 9 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia nr 1072/2009), a ogólnymi
normami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy (art. 3
ust. 1 lit. a) Dyrektywy 96/71/WE).
Uzasadniony jest zatem wniosek, że na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia nr 1072/2009 nie jest możliwe stosowanie do przewozu kabotażowego innych przepisów przyjmującego państwa członkowskiego niż regulujących
wyłącznie kwestie określone w lit. a) – e) wskazanego przepisu. Dyspozytywny charakter analizowanego przepisu wyraża się raczej w tym, że w przypadku,
gdyby osobny przepis wspólnotowy regulował kwestie wymienione w lit. a) –
e), to wówczas przepis ten winien zostać zastosowany z pierwszeństwem wobec
przepisów przyjmującego państwa członkowskiego w tej materii.
Nawet gdyby – czysto hipotetycznie – przyjąć wniosek odmienny, to wobec
kierowcy realizującego przewóz kabotażowy nadal aktualne pozostają spostrzeżenia poczynione w pkt 3.5. powyżej – przemieszczanie się takiego kierowcy nie
jest akcesoryjnym elementem usługi świadczonej przez jego pracodawcę na rzecz
podmiotu trzeciego w innym państwie członkowskim, lecz jest immanentnym
elementem tej usługi. Tym samym, mimo występowania w przypadku przewozu
kabotażowego elementu państwa przyjmującego, w istocie nie dochodzi do delegowania kierowcy realizującego taki przewóz do państwa przyjmującego. Kierowca taki nie jest zatem pracownikiem delegowanym w rozumieniu przepisu
art. 2 ust.1 Dyrektywy 96/71/WE i nie można wobec niego stosować minimalnej
płacy przyjętej w art. 3 ust. 1 lit. c) tejże Dyrektywy.
4.4.	Wnioski
Jak wykazano powyżej, również i w wypadku przewozu kabotażowego Dyrektywa o delegowaniu pracowników nie znajdzie zastosowania. W jej miejsce
należy konsekwentnie stosować przepisy Rozporządzenia Rzym I. Całkowitą aktualność zachowują zatem wnioski poczynione w pkt 3.1 powyżej, a ich ponowne
formułowanie jest w tym miejscu zbędne. W przypadku kierowcy wykonującego
przewóz kabotażowy na terenie Niemiec prawdopodobieństwo uznania prawa
niemieckiego (a więc również przepisów MiLoG) za prawo właściwe będzie wyższe niż w przypadku rozważanych powyżej przypadków przewozu międzynarodowego docelowego i – w szczególności – przewozu międzynarodowego tranzytowego. Zgodnie jednak ze spójnym i konsekwentnym orzecznictwem ETS na
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gruncie przepisów art. 8 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rzym I, ewentualne ustalenie
właściwości prawa niemieckiego będzie możliwe jedynie na podstawie indywidualnej oceny całokształtu okoliczności każdego przypadku. Daleko posunięty
automatyzm, oparty na zasadzie terytorialności wyrażonej w przepisie § 20 MiLoG, jest całkowicie niedopuszczalny. Okoliczność ta przesądza o niezgodności
przepisu § 20 MiLoG z przepisem art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rzym I również
w aspekcie przewozów kabotażowych.
Podsumowanie
Dokonana powyżej analiza ukazuje sprzeczność stosowania obowiązku zapłaty kierowcom międzynarodowym niemieckiej stawki wynagrodzenie minimalnego (§ 1 ust. 2 MiLoG) wedle zasady terytorialności z następującymi przepisami prawa wspólnotowego:
a) w stosunku do przewozów międzynarodowych i kabotażowych – przepisu art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rzym I, poprzez jego niezastosowanie
w zakresie konieczności badania całokształtu okoliczności każdej sprawy i przyjęcie automatycznej zasady terytorialności stosowania prawa
pracy;
b) w stosunku do przewozów międzynarodowych i kabotażowych – przepisu art. 1 ust. 1 w zw. z przepisem art. 1 ust. 3 Dyrektywy 96/71/WE,
poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że kierowcy międzynarodowi wykonujący przewozy międzynarodowe (w tym
przewozy tranzytowe) i kabotażowe na terenie Niemiec są pracownikami
delegowanymi w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 Dyrektywy 96/71/WE;
c) w stosunku do przewozów międzynarodowych i kabotażowych – przepisu art. 64 TFUE poprzez nałożenie na przewoźników spoza Niemiec
obowiązku naruszającego lub ograniczającego swobodę świadczenia
usług na terenie UE, nieznajdującego uzasadnienia w sferze społecznej,
dublującego regulację polską w tej samej materii oraz rażąco nieproporcjonalnego;
d) w stosunku do przewozów kabotażowych – przepisu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia nr 1072/2009 poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że przepis art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 96/71/
WE jest przepisem szczególnym, do którego odsyła przepis art. 9 ust. 1
Rozporządzenia nr 1072/2009.
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Jak sygnalizowano powyżej, wprowadzenie przedmiotowego obowiązku
może mieć dalece niekorzystny wpływ na stan transportu drogowego na terenie
UE nie tylko w sferze konkurencyjności, lecz również w kwestii użyteczności
istniejącej, budowanej i planowanej infrastruktury transportowej. Problem ten
odnosi się również do rynku transportu kolejowego, autobusowego, a nawet lotniczego. Podtrzymywana przez władze niemieckie teza o bezwzględnie terytorialnym zakresie niemieckiego prawa pracy nakazywałaby bowiem stosowanie
minimalnej stawki wynagrodzenia określonej w przepisie § 1 ust. 2 MiLoG również do personelu latającego samolotów pasażerskich wchodzących w niemiecką
przestrzeń powietrzną (np.: w ramach pozbawionego międzylądowania na terenie
Niemiec lotu z Londynu do Moskwy czy Pekinu). Brak uzasadnienia dla takiego
podejścia jest ewidentny i nie wymaga szerszego komentarza.
Na zakończenie należy odnotować również fakt, że wyprowadzana z przepisów Dyrektywy 96/71/WE zasada terytorialności stosowania przepisów MiLoG
prowadzi do sprzeczności § 20 MiLoG z samą Dyrektywą 96/71/WE. Konsekwentnie podtrzymywana przez niemieckie władze teza o obowiązywaniu zasady terytorialności prowadzi do konieczności stosowania jej również wobec wód
terytorialnych Niemiec. Oznaczałoby to, że personel pływający wszystkich statków wpływających (chociażby „tranzytowo”) na terytorialne wody niemieckie,
objęty jest niemiecką minimalną stawką płacy, określoną w MiLoG. Tymczasem,
jak sygnalizowano powyżej, przepis art. 1 ust. 2 Dyrektywy 96/71/WE expressis
verbis wyłącza jej zastosowanie wobec personelu pływającego przedsiębiorstw
marynarki handlowej. Teza o bezwzględnym obowiązywaniu zasady terytorialności jest zatem wewnętrznie sprzeczna i jako taka nie przekonuje. Należy jednak podkreślić, że uwzględnienie wyjątku od zasady terytorialności w postaci
personelu pływającego przewoźników morskich musiałoby prowadzić w konsekwencji również do uznania kierowców międzynarodowych za wyłączonych
spod obowiązywania tejże zasady na drodze analogii. Jak bowiem wielokrotnie
podkreślano powyżej, w kwestii prawa właściwego dla umów o pracę, sytuacja
międzynarodowych kierowców jest taka sama jak i załóg statków handlowych.
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Competition and cooperation in the European road transport
in the context of German act of MiLoG
Summary
The study on application of new German act on minimum rates of pay (‘MiLoG’) to
drivers employed by undertakings from outside of Germany, who perform international
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carriage or cabotage on the German territory (‘Study’) brings conclusions that such territorial application of MiLoG is contrary to certain acts of EU law:
– Article 56 of Treaty on the Functioning of the European Union,
– Article 8 of Rome I Regulation,
– Article 1 of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services,
– Article 9 of Regulation (EC) No 1072 on common access to the international road
haulage market.
The key finding of the Study is that said drivers perform international carriage
or cabotage operations on the German territory only on a temporary basis, so they are
not workers posted to Germany. These drivers still remain employed by their original
employers, and international travels are core feature of the work they conduct for their
employers.
Thus, Directive 96/71/EC concerning posting of workers does not apply and contracts of employment of these drivers may be examined only on the grounds of Rome
I Regulation.
This act lays down specific provisions regarding the freedom of choice of law governing the contract of employment but also certain limits of such freedom, applying in
particularly where the work is to be conducted in several member states. Court of Justice
examined cases of law applicable to employment contracts of lorry drivers (Case C-29/10
Koelzsch v. Luxembourg) and seagoing personnel of merchant navy undertakings (Case
C-384/10 Voogsgeerd). Jurisprudence of Court of Justice establishes a sophisticated criteria that has to be examined in each individual case in order to determine the law governing the contract.
Therefore, automatic application of MiLoG on territorial basis is contrary to said
Regulations and Directive. It is also contrary to the Treaty itself, as it impedes competition on the market and is not proportional. In fact, application of MiLoG on a territorial
basis is very likely to have very serious and negative impact on the transport network in
EU. Higher costs of labour on the transport corridors running through the German territory may even force out the international carriage from this territory. That would not only
raise the overall costs of transport (including raising of CO2 emission) but it would also
mean that whole TEN-T network should be reconsidered.
Keywords: international trucking, truck drivers, competition, delegated employees, MiLog, cabotage, transit, Hubert Bronk
Translated by Bogusław Liberadzki
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Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr

Einleitung
Wettbewerb ist das Grundelement einer Marktwirtschaft. Ziel des Wettbewerbs ist das Auffinden des optimalen, bestmöglichen Wirtschaftsergebnisses.
Allerdings ist die Auffindung des bestmöglichen Wirtschaftsergebnisses in der
Praxis nicht so einfach. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass das theoretisch
optimale Modell „die vollkommene Konkurrenz (vollkommener Wettbewerb)“1
sehr rigide ist, weil es unter praxisfernen Bedingungen abgeleitet wurde. Das Modell ist folglich nicht umsetzbar. In der Praxis wird daher mit den Modellen der
unvollkommenen Konkurrenz (unvollkommenen Wettbewerb) gearbeitet. Diese Modelle sind bisher aber nicht geschlossen und führen nicht zum bestmöglichen Wirtschaftsergebnis wie die Wirtschaftssituation in der Praxis verdeutlicht.
Es wird immer noch nach dem Modell gesucht, das das Ziel unter praxisrelevanten Bedingungen verwirklicht. Eine erfolgversprechende Alternative könnte das
Modell der nachhaltigen Marktwirtschaft2 sein. Das Modell erfüllt die von den
Vereinten Nationen gesetzten Bedingungen für die Verwirklichung eines weltweiten nachhaltigen Entwicklungsprozesses.
*
Dr. Hermann Witte, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Hochschule Osnabrück, Campus Lingen, Institut für Management und Technik
1

S. 51–93.

Vgl. zu den Bedingungen F. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, New York 1921,

2
Vgl. H. Witte, Die nachhaltige Marktwirtschaft. Wohlstand ohne self-made Krisen?,
Berlin 2013.
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Damit gibt es drei ökonomische Welten bzw. Umfelder für die ökonomische
Analyse: 1) die Marktwirtschaft mit vollkommener Konkurrenz; 2) die Marktwirtschaft mit unvollkommener Konkurrenz und 3) die nachhaltige Marktwirtschaft.
Die Wettbewerbsdiskussion gibt für die Analyse drei Untersuchungsgegenstände vor. Dies ist zunächst der Preiswettbewerb, der in der Literatur dominiert.
Die Dominanz ist so stark, dass in der Regel nur von Wettbewerb gesprochen
wird, obwohl der Preiswettbewerb gemeint ist. Der Aktionsparameter ist ausschließlich der Preis. Ein Schattendasein führt der Qualitätswettbewerb. Er zeichnet sich durch eine Vielzahl von Wettbewerbsparametern aus, da sich die Qualität3
u.a. aus den Eigenschaften und den möglichen Ausprägungen der Eigenschaften
eines Gutes ergibt. Der dritte Untersuchungsgegenstand ist die Kooperation, die
als Einschränkung des Wettbewerbs gilt und gemäß Wettbewerbsrecht nur in
Ausnahmefällen zugelassen ist.
Im Rahmen dieses Beitrags sind die Untersuchungsgegenstände bzw. Instrumente Preiswettbewerb, Qualitätswettbewerb und Kooperation in den drei
Umfeldern Marktwirtschaft mit vollkommener Konkurrenz, Marktwirtschaft mit
unvollkommener Konkurrenz und nachhaltige Marktwirtschaft, hinsichtlich ihrer Fähigkeit das bestmögliche Wirtschaftsergebnis herzustellen, zu untersuchen
(vgl. Abb. 1). Da das bestmögliche Wirtschaftsergebnis im Gleichgewicht hergestellt wird, ist neben den drei Instrumenten als viertes der Zielerreichungsgrad
hinsichtlich der Verwirklichung von Gleichgewichten zu prüfen.
Abb. 1
Matrix der Untersuchungsbereiche
Analyse Umfeld/
Analyse
Gegenstand
Marktwirtschaft
mit vollkommener
Konkurrenz
Marktwirtschaft
mit unvollkommener Konkurrenz
Nachhaltige
Marktwirtschaft

Preiswettbewerb

Qualitätswettbewerb

Kooperation

Gleichgewicht

Quelle: eigene Darstellung.

3
Vgl. H. Bronk, H. Witte, An Integrated Price and Quality Approach for Modelling Passenger Transport Demand, „Folia Oeconomica Stetinensia“ 2003, Nr. 2 (10), S. 319–335
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Als Untersuchungsbereich wird der Straßenverkehr bzw. der Straßenverkehrsmarkt ausgewählt. In diesem Bereich ist die wissenschaftliche Diskussion
um das Beziehungsverhältnis von Wettbewerb und Kooperation seit langer Zeit
virulent.
1. Analyse der Wettbewerbsmodelle für die traditionelle Marktwirtschaft
Wettbewerb ist zwar das Kernelement einer Marktwirtschaft, dennoch gibt
es keine einheitliche Meinung zum Wettbewerb und auch mehr als ein Wettbewerbsmodell. Die Meinungen hinsichtlich der Einschätzung des Wettbewerbs
gehen sehr weit auseinander. Eine extreme Ansicht ist die Unmöglichkeitsthese
von Robinson.4 Es wird schlicht die Unmöglichkeit von Wettbewerb propagiert.
Schumpeter beschreibt den Wettbewerb als Prozess der schöpferischen Zerstörung. Der Wettbewerb zerstört einerseits Unternehmen und sorgt aber andererseits dafür, dass neue Unternehmen entstehen.5 Hayek wiederum bezeichnet den
Wettbewerb als Entdeckungsverfahren.6
Mit diesen drei Meinungen ist der Wettbewerb nur global beschrieben. Auf
alle Meinungen und Modelle kann im Rahmen eines kurzen Beitrags nicht ausführlich Bezug genommen werden.
Im Folgenden sollen nur die wichtigsten Wettbewerbsmodelle kurz beschrieben und auf ihre Anwendbarkeit im Straßenverkehr geprüft werden. Es wird auf
die vollkommene Konkurrenz (den vollkommenen Wettbewerb) und die unvollkommene Konkurrenz (unvollkommener Wettbewerb) eingegangen. Diese beiden
Modelle sind als Modelle für die traditionelle Marktwirtschaft anzusehen. Zudem
ist zu analysieren, wie sich der Wettbewerb in der nachhaltigen Marktwirtschaft,
einer modernen Form der Marktwirtschaft, gestaltet.
1.1. 	Analyse des Modells des vollkommenen Wettbewerbs
Das Modell des vollkommenen Wettbewerbs (der vollkommenen bzw. vollständigen Konkurrenz) wird als das Idealmodell des Wettbewerbs angesehen.
4
Vgl. J. Robinson, The Impossibility of Competition, in: Monopoly and Competition and
their Regulation, Hrsg. E.H. Chamberlin, London 1954, S. 245–254
5
Vgl. J.A. Schumpeter, Der Prozess der schöpferischen Zerstörung, in: ders., Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 2. Aufl., Bern 1950, S. 134–142.
6
Vgl. F.A. v. Hayek, Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, Kiel 1968.
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Das Modell kann keinem Autor zugeschrieben werden. Es hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Stigler7 beginnt seinen historischen Rückblick bei Adam Smith8,
während McNulty9 bis Becher10 zurückgeht. Nach McNulty ist Becher der erste
Ökonom, der sich mit dem Wettbewerb befasst hat. Am Ende eines langen Entwicklungsprozesses der Wettbewerbstheorie steht nach Stigler11 Knight,12 der die
erste umfassende Formulierung des vollkommenen Wettbewerbs lieferte.
Nach Knight ist vollkommener Wettbewerb ein stationärer Gleichgewichtszustand, in dem sowohl die Einzel- als auch die Gesamtinteressen der Bürger
einer Volkswirtschaft gesichert sind. Der Gleichgewichtszustand ist gegeben,
wenn zwei Gruppen von Bedingungen erfüllt sind. Dies sind erstens die Bedingungen hinsichtlich des stationären Zustands der Volkswirtschaft und zweitens
die Bedingungen hinsichtlich des vollkommenen Wettbewerbs. In der modernen
Formulierung von Schmidt13 lauten diese Bedingungen wie folgt:
(1) Bedingungen für den stationären Zustand einer Volkswirtschaft:
(1.1) Es muss eine Technik mit Produktions- und Kostenfunktion geben,
(1.2) es muss eine Bevölkerung sowie Produktionsfaktoren geben und
(1.3) es muss eine Güterpalette sowie eine Bedürfnisstruktur geben.
Die Bedingungen hinsichtlich des vollkommenen Wettbewerbs unterteilen
sich in drei Subgruppen: (1) die Bedingungen hinsichtlich der Marktstruktur,
(2) Bedingungen hinsichtlich des Marktverhaltens und (2) Bedingungen hinsichtlich des Marktergebnisses.
(1) Die Marktstrukturbedingungen lauten:
(1.1) Die Marktteilnehmer verhalten sich rational; sie maximieren Gewinne
und Nutzen.
(1.2) Die Marktteilnehmer haben keine sachlichen, persönlichen, räumlichen und zeitlichen Präferenzen. Es liegen somit homogene Güter, d.h.
Güter gleicher Qualität, vor.
7
Vgl. G.J. Stigler, Perfect Competition, Historically Contemplated, „Journal of Political
Economy“ 1967, Vol. 65, S. 1–17.
8
Vgl. A. Smith, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker, 1.
Bd. (aus dem Englischen übersetzt von M. Streissler, hrsg. v. E.W. Streissler), Düsseldorf 1999,
S. 133, 192, passim.
9
Vgl. P.J. McNulty, A Note on the History of Perfect Competition, „Journal of Political
Economy“ 1967, Vol. 75, S. 395–399, hier S. 395.
10
Vgl. J.J. Becher, Politischer Discurs, 2. Aufl., Franckfurt 1673, S. 205–208, passim
11
Vgl. G.J. Stigler, Perfect Competition…, S. 11.
12
Vgl. F. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, S. 51–93.
13
Vgl. I. Schmidt, Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, 7. Aufl., Stuttgart 2001, S. 5–6.
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(1.3) Es treten keine Marktfriktionen auf, weil es völlige Markttransparenz
gibt, die Marktteilnehmer völlige Voraussicht haben, die Produktionsfaktoren und Güter voll beweglich und voll teilbar sind.
(1.4) Es gibt weder rechtliche noch faktische Marktzutrittsbeschränkungen
für die Marktteilnehmer.
(1.5) Es gibt eine unendlich hohe Anpassungsgeschwindigkeit an Marktveränderungen.
(1.6) Es gibt freie Preisbildung, die weder vom Staat noch von einzelnen
Marktteilnehmern (Kartellen) eingeschränkt wird.
(1.7) Es gibt keine externen Effekte bzw. sie werden internalisiert.
(1.8) Es gibt unendlich viele Marktteilnehmer (Anbieter, Nachfrager); es
liegt somit ein atomistischer Markt vor.
(2) Die einzige Marktverhaltensbedingung lautet:
Jeder Marktteilnehmer hat einen geringen Marktanteil und kann folglich den
Marktpreis nicht beeinflussen; die Marktteilnehmer müssen daher den Marktpreis akzeptieren und können sich nur als Mengenanpasser verhalten.
(3) Die Marktergebnisbedingungen lauten:
(3.1) Die Haushalte realisieren ihr Nutzenmaximum; die Verteilung der Güter ist daher pareto-optimal.
(3.2) Die Unternehmen produzieren zu minimalen Kosten; die Faktorallokation ist daher pareto-optimal.
(3.3) Die Angebotssteuerung auf der Basis der Käuferpräferenzen sichert
ein Marktgleichgewicht.
Da das Marktergebnis pareto-optimal ist, gilt für Ökonomen das Modell des
vollkommenen Wettbewerbs als Idealmodell. Es wird daher – trotz heftiger Kritik
– häufig als Leitbild für die Wettbewerbspolitik benutzt. Die Kritik am Idealmodell führte zum Modell des unvollkommenen Wettbewerbs.
Den Ausgangspunkt für das neue Modell bildet ein Aufsatz von Sraffa14
(1926), in dem gezeigt wird, dass der vollkommene Wettbewerb nicht mit steigenden Skalenerträgen vereinbar ist, nicht zur Wohlfahrtsmaximierung (Dilemmathese) führt und eine Monopolisierung bewirkt.15
Das Modell der vollkommenen Konkurrenz ist für den Straßenverkehr nicht
angemessen. Die Marktstruktur kann nicht als stationär bezeichnet werden. Die
Vgl. P. Sraffa, The Laws of Returns under Competitive Conditions, „Economic Journal“
1926, Vol. 36, S. 535–550.
15
Vgl. P. Sraffa, The Laws…, S. 545 ff.
14
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Mehrzahl der Marktstrukturbedingungen wie auch einige Marktergebnisbedingungen sind nicht erfüllt. Gemäß dem Modell der vollkommenen Konkurrenz
gäbe es im Straßenverkehr Preiswettbewerb aber keinen Qualitätswettbewerb.
Kooperation wäre nicht möglich. Ein Marktgleichgewicht wäre zwar theoretisch
aber nicht in der Praxis herzustellen.
1.2. 	Analyse des Modells unvollkommenen Wettbewerbs
Das Modell des unvollkommenen Wettbewerbs geht auf grundlegende Arbeiten von Chamberlin16 (1933) und Robinson17 (1933) zurück. Man spricht von
unvollkommenem Wettbewerb, wenn eine der dargestellten Bedingungen für das
Vorliegen von vollkommenem Wettbewerb nicht gegeben ist.
Eine konkretere Formulierung des unvollkommenen Wettbewerbs erfolgte
erst bei Clark18 mit der Entwicklung des Modells des funktionsfähigen (effektiven
oder wirksamen) Wettbewerbs.
Für den Straßenverkehr kann aufgrund der oben genannten Abweichungen
von den Bedingungen der vollkommenen Konkurrenz unvollkommener Wettbewerb als realistisch unterstellt werden.
1.3. 	Analyse der Formen des unvollkommenen Wettbewerbs
Die dargestellten Bedingungen für das Vorliegen von vollkommenem Wettbewerb können in vieler Hinsicht und unterschiedlichem Ausmaß verletzt sein.
Damit gibt es sehr viele Formen des unvollkommenen Wettbewerbs. Auf alle diese Formen kann in diesem Rahmen nicht eingegangen werden. Es wird daher
nur auf das Modell des funktionsfähigen Wettbewerbs (workable competition)
von J.M. Clark (1940) Bezug genommen. Das Modell von Clark wurde von vielen Autoren aufgegriffen und in unterschiedlichen Interpretationen dargestellt.
Die Konsequenz ist, dass es für den Begriff funktionsfähig mehrere alternative
Begriffe gibt. Geläufig sind u.a. die Begriffe effektiver, wirksamer und arbeitsfähiger Wettbewerb.
Vgl. E.H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, 8th Ed., 3rd Printing,
Cambridge (Mass.) 1969 (1st Ed. 1933).
17
Vgl. J. Robinson, The Economics of Imperfect Competition, 2nd Ed. (Reprint), London,
Basingstoke 1976 (1st Ed., London 1933).
18
Vgl. J.M. Clark, Towards a Concept of Workable Competition, „American Economic
Review“ 1940, Vol. 30, S. 241–256.
16
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In diesem Rahmen wird auf zwei Gruppen von funktionsfähigem Wettbewerb eingegangen, den regulierten und den freiheitlichen funktionsfähigen Wettbewerb. Zudem ist ein spezielles Wettbewerbsmodell für den Verkehrsbereich zu
behandeln. Es wird als kontrollierter Wettbewerb19 bezeichnet.
1.3.1. Analyse des regulierten funktionsfähigen Wettbewerbs
Ein in Deutschland bekanntes Konzept des regulierten funktionsfähigen
Wettbewerbs wurde von Kantzenbach20 vertreten. Nach Kantzenbach ist der
Wettbewerb funktionsfähig, wenn folgende fünf Funktionen gewährleistet sind:21
(1) Einkommensverteilung nach der Marktleistung,
(2) Angebotszusammensetzung und –verteilung nach den Präferenzen der
Nachfrager,
(3) optimale Faktorallokation,
(4) Anpassungsflexibilität der Produktion und der Produktionskapazitäten
an die außenwirt schaftliche Situation sowie
(5) Realisierung von technischem Fortschritt bei Produkten und Produktionsverfahren.
Die fünf Funktionen des Wettbewerbs sind durch staatlich regulierte Wettbewerbspolitik durchzusetzen.
Der Einstellung zum Wettbewerb von Kantzenbach entspricht in den USA die
Lehrmeinung der Harvard School. Hauptvertreter dieser Schule sind u.a. Clark,22
Bain23 und Scherer.24 Bis zur Einrichtung des „Gemeinsamen Marktes“ (1993) in
der Europäischen Union kann für die Mitgliedstaaten von reguliertem funktionsfähigem Wettbewerb im Straßenverkehr ausgegangen werden. Es bestanden mindestens Preis- und Mengenregulierungen. Mit der im Rahmen der Einrichtung
des „Gemeinsamen Marktes“ durchgesetzten Liberalisierung wurden diese Regulierungen abgeschafft. Die „neue“ Wettbewerbspolitik der Europäischen Union
im (Straßen-)Verkehr kann als freiheitlich funktionsfähig bezeichnet werden.
Vgl. Europäische Kommission, Weißbuch. Die europäische Verkehrspolitik bis 2010:
Weichenstellungen für die Zukunft, Luxemburg 2001, S. 26.
20
Vgl. E. Kantzenbach, Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, 2. Aufl., Göttingen 1967.
21
Ebenda, S. 16–19.
22
Vgl. J.M. Clark, Towards a Concept of Workable Competition…, S. 241–256.
23
Vgl. J. S. Bain, Industrial Organization, 2nd Ed., New York 1968.
24
Vgl. F.M. Scherer, Competition Policies for an Integrated world Economy, Washington
(D.C.) 1994.
19
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1.3.2. Analyse des freiheitlichen funktionsfähigen Wettbewerbs
Ein Konzept des freiheitlichen funktionsfähigen Wettbewerbs wurde in
Deutschland vor allem von Hoppmann25 vertreten. Er wird als Gegenspieler von
Kantzenbach eingestuft. Es kam seinerzeit zur Hoppmann-Kantzenbach-Kontroverse. Hoppmann formulierte für das Vorliegen von freiheitlichem funktionsfähigem Wettbewerb die folgenden Ziele bzw. Funktionen:26
(1) Wettbewerbsfreiheit und
(2) ökonomische Vorteilhaftigkeit.
Beide Ziele bzw. Funktionen werden durch eine liberale Wettbewerbspolitik
des Staates gesichert. Hoppmann entspricht mit seiner wettbewerbstheoretischen
und wettbewerbspolitischen Auffassung der der Austrian School. Zu den bekanntesten Vertretern der Austrian School zählen u.a. v. Hayek27 und Kirzner.28 Die
freiheitliche Wettbewerbsauffassung wird in den USA von der Chicago School
vertreten. Dieser Schule gehören u.a. Demsetz29 und Posner30 an.
Nach der Durchsetzung der Liberalisierung im Rahmen der Einrichtung des
„Gemeinsamen Marktes“ kann für den Straßenverkehr in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union vom Vorliegen von freiheitlichem funktionsfähigem Wettbewerb ausgegangen werden.
1.4. 	Analyse des Modells kontrollierter Wettbewerb
Nachdem im Verkehrssektor der Europäischen Union bzw. den vorhergehenden Gemeinschaften von 1957 bis 1993 ein regulierter funktionsfähiger
Wettbewerb mit Preis- und Mengenregulierungen sowie Kabotagevorbehalt zum
Tragen kam, beherrscht seit 2001 das Modell des kontrollierten Wettbewerbs31
die wettbewerbspolitische Diskussion. Zwischenzeitlich wurde in der Europäischen Union seit Einführung des gemeinsamen Verkehrsmarkts im Jahre 1993

25
Vgl. E. Hoppmann, Wettbewerb als Norm der Wettbewerbspolitik, „Ordo“, 18. Bd.
(1967), S. 77–94.
26
Ebenda, S. 79–82.
27
Vgl. F.v. Hayek, Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, Kiel 1968.
28
Vgl. I.M. Kirzner, Wettbewerb und Unternehmertum, Tübingen 1978.
29
Vgl. H. Demsetz, Efficiency, Competition, and Policy, Oxford u.a. 1989.
30
Vgl. R.A. Posner, Economic Analysis of Law, 2nd Ed., 3rd Printing, Boston, Toronto 1977.
31
Vgl. Europäische Kommission, Weißbuch. Die europäische Verkehrspolitik bis 2010,
S. 26.
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ein freiheitlicher funktionsfähiger Wettbewerb propagiert. Die Preis- und Mengenregulierungen sowie der Kabotagevorbehalt wurden abgeschafft.
Mit dem kontrollierten Wettbewerb kehrt die Europäische Union die 1993
verwirklichte Liberalisierung zum Teil wieder um und wendet sich dem regulierten funktionsfähigen Wettbewerb zu. Diese Kehrtwende kann mit der nicht
erfolgten Harmonisierung begründet werden. Die Liberalisierung bei der Einführung des gemeinsamen Verkehrsmarktes hätte einen Harmonisierungsdruck
auslösen können. Das ist anscheinend nicht geschehen. Die für die Funktionsfähigkeit einer liberalen Wettbewerbspolitik notwendigen Harmonisierungen
im fiskalischen (steuerlichen) und sozialen Bereich erfolgten nicht. Es bestehen
weiterhin Wettbewerbsverzerrungen. Um diese Wettbewerbsverzerrungen nicht
zu massiv werden zulassen, kann man sich eine Kontrolle des Wettbewerbs vorstellen.
Leider bleibt die Idee des kontrollierten Wettbewerbs zu offen, um analysiert zu werden. Die wettbewerbspolitische Kehrtwende in der Verkehrspolitik
der Europäischen Union allerdings wirft einige Fragen auf. Unter anderem ist zu
hinterfragen, ob Wettbewerb überhaupt notwendig ist. Eine zweite Frage ist, gibt
es ein praxisrelevantes Optimalmodell für den Wettbewerb, das im Straßenverkehr angewandt werden kann?
1.5. Die Bedeutung eines praxisrelevanten Wettbewerbsmodells
für den Straßenverkehr
Die fehlende Praxisrelevanz des Modells des vollkommenen Wettbewerbs
und die Offenheit des Modells des unvollkommenen Wettbewerbs sowie die wettbewerbspolitische Kehrtwende in der Wettbewerbspolitik der Europäischen Union führen in der (straßenverkehrswirtschaftlichen) Praxis zu Verwirrungen. Es
entstehen die oben genannten Fragen, ist Wettbewerb überhaupt notwendig und
gibt es ein praxisrelevantes Modell für den Straßenverkehr?
Mit keinem praxisrelevanten Wettbewerbsmodell konnte bisher ein Wohlfahrtoptimum gesichert werden. Folglich ist zu prüfen, ob alternative Instrumente
zur Wohlfahrtoptimierung bekannt sind. Wenn es ein solches Instrument gibt,
könnte eventuell auf das Instrument Wettbewerb verzichtet werden.
Als alternatives Instrument zur Wohlfahrtsoptimierung wird die Kooperation eingeschätzt. Kooperation bezeichnet das Gegenteil von Wettbewerb. Anders
als beim Wettbewerb wird bei Kooperation zusammen und nicht gegeneinander
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gearbeitet. Praxisbeispiele zeigen, dass Kooperation durchaus zu größerem Erfolg führen kann als Wettbewerb.32 Die Kooperation ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Kooperation muss gemäß dem Prinzip der Arbeitsteilung erfolgen.
Die Arbeitsteilung führt zu höherem Wohlstand als die Summe von isolierten
Einzelleistungen. Eine Erkenntnis, die in der ökonomischen Literatur unumstritten ist. Bereits Adam Smith erkannte die Vorteile der Arbeitsteilung.33
Die Kooperation ist u.a. im bundesdeutschen Wettbewerbsrecht als Instrument zur Wohlstandssteigerung verankert. Es gilt das generelle Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen (Kartell- bzw. Kooperationsverbot) (§ 1
GWB)34. Im Ausnahmefall sind Kartelle bzw. Kooperationen erlaubt. In § 2 GWB
werden die Bedingungen aufgelistet unter denen wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen trotz des generellen Verbots zugelassen sind. Nach § 3 GWB sind
Mittelstandskartelle erlaubt. Der Gesetzgeber sieht in diesen Ausnahmefällen
eine Steigerung des Wohlstandes als gegeben an. Die Voraussetzungen für die
Funktionsfähigkeit und die durch Kooperation zu verwirklichende Arbeitsteilung
wurden im Gesetz nicht festgelegt. Es ist festzustellen, dass im bundesdeutschen
Wettbewerbsrecht der Wettbewerb als Instrument zur Wohlstandssteigerung
durch das Instrument Kooperation ergänzt wird.
In Japan ist es umgekehrt. Traditionell wird auf das Instrument Kooperation
vertraut. Der Wettbewerb hat eine ergänzende Funktion. Diese Einstellung zur
Kooperation kommt auch in den japanischen Logistikkonzepten zum Ausdruck.
Die Unternehmen in der Logistikkette kooperieren. Kleine und mittlere Zulieferunternehmen sind an einen Abnehmer, ein Großunternehmen, gebunden.35 Die
Zulieferunternehmen dürfen keine anderen Abnehmer beliefern. Wettbewerb mit
den Zulieferern anderer Abnehmer wird nicht geduldet.
Wohlstandssteigerungen werden in Japan durch Kooperation in der Logistikkette verwirklicht. Zudem vertraut man auf weitere Instrumente.36 An erster
32
Zu dieser Auffassung kommen auch spieltheoretische Studien. Vgl. R. Axelrod, Die
Evolution der Kooperation, 7. Aufl., München 2009.
33
Vgl. A. Smith, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums..., S. 89–104.
34
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Juli 2005 (BGBL. I S. 2114; 2009 I S. 3850), das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 21 des
Gesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) geändert worden ist.
35
Vgl. H. Kubota, H. Witte, Strukturvergleich des Zulieferwesens in Japan und der Bundesrepublik Deutschland, „Zeitschrift für Betriebswirtschaft“ 1990, Nr. 60. Jg., S. 383–406, hier
S. 402 f.
36
Vgl. H. Kubota, H. Witte, Shukko und andere japanische Personalmanagementstrategien zur Verwirklichung schlanker, wettbewerbsfähiger Unternehmen, „Zeitschrift für Betriebswirtschaft-Ergänzungsheft“ 2001, Nr. 1, S. 51–74, hier S. 52.
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Stelle steht die Arbeitsteilung. Die Zulieferunternehmen sind nach dem Prinzip
der Arbeitsteilung angeordnet. Es bestehen zwischen den Abnehmer- und den
Zulieferunternehmen Kooperationsverträge mit Rationalisierungsvereinbarungen. Ferner werden zur Wohlstandssteigerung u.a. die Instrumente Benchmarking, kontinuierlicher Verbesserungsprozess „kaizen“ (KVP) und Motivation der
Mitarbeiter durch materielle Leistungsanreize eingesetzt.
Die oben gestellte Frage, ob Wettbewerb notwendig ist oder nicht, kann bisher nicht beantwortet werden. Das traditionelle Vertrauen in Japan auf die Kooperation spricht dafür, dass Wettbewerb nicht unbedingt notwendig ist. Andererseits
wird Wettbewerb gemäß dem bundesdeutschen Wettbewerbsrecht in der Praxis
durch Kooperation unterstützt. Das führt zur Schlussfolgerung, Wettbewerb in
Form des funktionsfähigen Wettbewerbs ist nicht voll funktionsfähig und muss
durch Kooperation unterstützt werden. Die Unterstützung des Wettbewerbs durch
Kooperation lässt sich im Straßenverkehr anhand der vielen praktizierten Kooperationen (meist als Interessengemeinschaften bezeichnet) belegen.
Da auch eine Mischung von Wettbewerb und Kooperation bisher nicht zum
Wohlfahrtoptimum geführt hat, kommt einem praxisrelevanten Modell, das nur
auf Wettbewerb, nur auf Kooperation oder auf eine Mischung von Wettbewerb
und Kooperation baut, große Bedeutung nicht nur für den Straßenverkehr zu. Es
könnte mit einem solchen Modell endlich die von der Ökonomie anstrebte Wohlfahrtmaximierung erreicht werden.
2. 	Analyse von Wettbewerb und Kooperation in der nachhaltigen Marktwirtschaft
Ein neuer marktwirtschaftlicher Ansatz, der noch nicht in die Wettbewerbstheorie und –politik integriert wurde, ist die nachhaltige Marktwirtschaft. Die
nachhaltige Marktwirtschaft verwirklicht die Bedingungen, die die Vereinten
Nationen für die Durchsetzung eines weltweiten nachhaltigen Entwicklungsprozesses vorgegeben haben.37 Für die ökonomische Theorie und Praxis ist vor allem
der Abbau von „Arm“ und „Reich“ von Bedeutung. Es wird von der ökonomischen Nachhaltigkeit gesprochen. Die beiden anderen Aspekte der Nachhaltigkeit, die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit, sind in diesem Rahmen von
untergeordneter Bedeutung.
37
Vgl. Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht, Hrsg. V. Hauff, Greven
1987, insbes. S. XI, XV f., XXII, XXIV, 1 f., 9 f., 41–45, 46–69.
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Die ökonomische Nachhaltigkeit ist dann gegeben, wenn die Wirtschaftseinheiten keine Wertschöpfung erzielen.38 Das ist im „break-even-point“ der Fall,
wenn Kosten und Erlöse gleich sind. Wettbewerb kann und darf es nicht geben, da
Wettbewerb die „break-even-point“-Situation verhindern bzw. wieder zerstören
würde. Der „break-even-point“ ist ein Gleichgewichtspunkt. Es besteht ein wertbezogenes Gleichgewicht. Ausgangspunkt für die Verwirklichung des wertbezogenen Gleichgewichts ist die Existenz eines mengenbezogenen Gleichgewichts.
Die nachhaltige Marktwirtschaft ist ein Konzept, das keine rigiden bzw.
praxisfernen Bedingungen unterstellt wie zum Beispiel die vollkommene Konkurrenz. Das Konzept ist daher praxisrelevant und umsetzbar. Es führt zur Wohlfahrtsoptimierung, wenn die Qualität der Güter den Anforderungen der Bürger
angepasst wird (Qualitätsoptimierung). In dem Konzept gibt es nur Kooperation, da Wettbewerb die Gleichgewichtssituation zerstören würde. Damit wird die
oben gestellte Frage nach der Notwendigkeit des Wettbewerbs beantwortet: Wettbewerb ist nicht notwendig, wenn es gelingt, eine nachhaltige Marktwirtschaft zu
installieren.
Das Konzept der nachhaltigen Marktwirtschaft kann auch im Straßenverkehr zum Tragen kommen. Das Konzept kommt den Bedingungen im Straßenverkehr entgegen. Der Straßenverkehr zeichnet sich durch starkes Kooperationsverhalten aus. U.a. um Leerfahrten und Umweltschäden zu vermeiden, bestehen
im Straßenverkehr viele Arbeits- bzw. Interessengemeinschaften. Kooperation
hat im Straßenverkehr und im Konzept der nachhaltigen Marktwirtschaft große
Bedeutung. Diese Gemeinsamkeit spricht für die Anwendung des Konzepts der
nachhaltigen Marktwirtschaft im Straßenverkehr.
3. Auswirkungen von Wettbewerb und Kooperation im Straßenverkehr
Die Auswirkungen des Wettbewerbs lassen sich anhand der „break-evenpoint“-Analyse darstellen. Auf Basis der Auswirkungen ist eine Einschätzung
möglich, ob Wettbewerb, Kooperation oder ein Mix von beiden Instrumenten für
den Straßenverkehr sinnvoll ist.
Die in Abb. 2 dargestellte Situation zeigt, dass im „break-even-point“ für
ein Straßenverkehrsunternehmen ein Gleichgewicht von Erlösen und Kosten erreicht wird. Das Unternehmen macht weder Gewinn noch Verlust. Um Gewinn
38

Vgl. H. Witte, Die nachhaltige Marktwirtschaft, S. 124–144.
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zu erzielen, muss das Unternehmen eine größere Menge als x1 produzieren und
absetzen. Dies sei zunächst die Menge x2. Um die Menge x2 abzusetzen, muss das
Unternehmen die entsprechende Produktionskapazität haben. Zudem muss der
Markt bzw. der Marktanteil entsprechend groß sein.
Aus Abb. 2 geht aber auch hervor, dass ein Unternehmen mit noch größerer
Produktionskapazität und noch größerem Markt bzw. Marktanteil mehr Gewinn
erzielen kann. Wenn die Absatzmenge x3 statt x2 realisiert werden kann, steigt
der Gewinn deutlich an. Da die Erlös- und die Kostenkurve wie eine Schere auseinanderlaufen, endet die Gewinnsteigerung theoretisch im Unendlichen. In der
Praxis geht die Gewinnsteigerung so weit, wie es die Produktionskapazität des
Unternehmens und der erschließbare Markt bzw. Marktanteil zulässt.
K, E, p

Erlöse (E)

p2
Kosten (K)

p1

bep

x1

x2

x3

x

Abb. 2. Veranschaulichung der Auswirkungen des Wettbewerbs im Straßenverkehr anhand der „break-even-point“ – Analyse
Quelle: eigene Darstellung.

Die Möglichkeiten zur Steigerung des Gewinns der (Straßenverkehrs-)Unternehmen werden einerseits durch das Gesetz der Massenproduktion39 und andererseits durch den technischen Fortschritt unterstützt. Das Gesetz der Massen39
Vgl. K. Bücher, Das Gesetz der Massenproduktion, „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft“ 1910, Bd. 66, S. 429–444.
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produktion bewirkt, dass mit steigender Produktionsmenge die Kosten sinken.
Die Konsequenz ist, dass der Gewinn noch mehr gesteigert wird. Die Effekte der
gestiegenen Absatzmenge und der Kostensenkung ergänzen sich. Der technische
Fortschritt, in Form von Innovationen, führt zur Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit, zur Kostensenkung und damit wiederum zur Gewinnsteigerung.
Um die Absatzmenge zu steigern, muss das Unternehmen seinen Absatzmarkt
vergrößern. Dies erfolgt u.a. durch Globalisierung und Verdrängung von anderen,
kleinen und mittleren Unternehmen vom Markt.
Die Auswirkungen des Wettbewerbs auf der Basis der Gewinnmaximierung
sind im Straßenverkehr nicht zu übersehen. Der Wirtschaftsbereich zeichnet sich
bekanntlich durch zwei Merkmale aus. Einerseits scheiden viele kleine und auch
mittlere Unternehmen aus dem Markt aus, andererseits ist eine geringe Anzahl
von Großunternehmen entstanden, die weltweit tätig sind.
Aus dieser Sicht erscheint es sinnvoll, im Straßenverkehr keinen Wettbewerb zu praktizieren, sondern Kooperation als einziges Instrument zur Auffindung der Optimalsituation auf diesem Markt einzusetzen.

horizontale

Kooperation im Straßenverkehr
 Verlader

 Verlader

 Speditionen

 Speditionen

 Transporteure

 Transporteure

vertikale

Abb. 3. Darstellung der Kooperationsbeziehungen im Straßenverkehr
Quelle: eigene Darstellung.
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Spedition

Spedition

Transporteur

Transporteur

 Hersteller

 Hersteller

Spedition

Spedition

Transporteur

Transporteur

 Zulieferer

 Zulieferer

Abb. 4. Darstellung der Kooperationsbeziehungen in der Makrologistikkette horizontale
Kooperation in der Makrologistikkette
Quelle: eigene Darstellung

Die Kooperationsmöglichkeiten der horizontalen und vertikalen Kooperation im Straßenverkehr und in der Makrologistikkette sind in den Abbildungen 3
und 4 dargestellt.
In Abb. 3 sind zunächst die Kooperationsmöglichkeiten im Straßenverkehr
veranschaulicht. Die vertikale Kooperation kann zwischen einem Verlader, einer Spedition und einem Transporteur aufgebaut werden. Der Verlader kooperiert
langfristig und per Vertrag mit einer Spedition. Die Spedition wiederum tut dies
mit einem Transporteur. Auf diese Weise kann eine Spedition u.a. zum Ausgleich
von Nachfragespitzen auf den Transporteur zurückgreifen.
Die horizontale Kooperation im Straßenverkehr kann zwischen Verladern,
zwischen Spediteuren und zwischen Transporteuren bestehen. Dabei müssen
nicht nur – wie in Abb. 3 dargestellt – jeweils zwei Unternehmen auf einer Ebene
kooperieren. Die Zahl der kooperierenden Unternehmen ist nicht begrenzt. Sie
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hängt u.a. von der Marktstruktur und der Willigkeit bzw. der Einsicht zur Notwendigkeit/Zweckmäßigkeit der Unternehmen zur Kooperation ab.
In Abb. 4 sind die möglichen Kooperationsbeziehungen in der Makrologistikkette, die früher als Wertschöpfungskette bezeichnet wurde, veranschaulicht.
Die vertikale Kooperation in der Makrologistikkette beginnt beim Zulieferer. Ein Zulieferer eines oder mehrerer Zulieferteile kooperiert langfristig und per
Vertrag mit einem Abnehmer bzw. Hersteller eines Endproduktes. Der Hersteller
kooperiert wiederum mit einem Händler, der mit einem Endverbraucher kooperiert. Die letzte Stufe der Kooperation besteht eigentlich nur, wenn der Endverbraucher ein Unternehmen ist. Mit Haushalten funktioniert die Kooperation in
der Regel nicht. Um die Transporte zwischen den kooperierenden Parteien in der
Makrologistikkette abzuwickeln, können Kooperationen mit einer Spedition und/
oder einem Transporteur bestehen.
die horizontale Kooperation in der Makrologistikkette kann zwischen zwei
oder mehreren Zulieferern, Herstellern, Händlern oder Endverbrauchern bestehen. Zudem kann es die aus dem Straßenverkehr bekannten Kooperationen zwischen Spediteuren und Transporteuren geben. Auch in der Makrologistikkette
gibt es für die auf den einzelnen Stufen der Kette bestehenden horizontalen Kooperationen keine Begrenzung der Anzahl der Kooperationsparteien. In Abb. 4
sind jeweils nur zwei Parteien dargestellt.
Schlussbemerkungen
Die Diskussion um das optimale Wettbewerbsmodell hat gezeigt, dass das
ökonomische Idealmodell des vollkommenen Wettbewerbs wenig praxisrelevant
ist und als ein seltener Ausnahmefall gilt. Der unvollkommene Wettbewerb hat
viele mögliche Varianten. Der funktionsfähige Wettbewerb ist eine mögliche Variante, die als regulierte oder liberale Ausrichtung angewandt wird. Die aktuelle
Wettbewerbspolitik tendiert zur liberalen Ausrichtung, die durch das Instrument
Kooperation ergänzt wird. Lediglich in der Verkehrspolitik der Europäischen
Union gibt es wieder eine Rückbesinnung auf die regulierte Variante.
Ferner hat sich gezeigt, dass eine Wohlstandssteigerung nicht allein mit dem
Instrument unvollkommener Wettbewerb verwirklicht werden kann. Es muss ein
Instrumentenmix eingesetzt werden. Wettbewerb, Kooperation, Arbeitsteilung
und aus japanischen Logistikkonzepten bekannte Instrumente werden in der Praxis zu einem Instrumentenmix koordiniert.

Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr

197

Offen bleibt das Mischungsverhältnis der Instrumente. Insbesondere die
bundesdeutsche Mischung von Wettbewerb und Kooperation gemäß dem Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) gibt dem Wettbewerb mehr Bedeutung (ein höheres Gewicht) als der Kooperation. In Japan scheint hingegen die
Kooperation mehr Bedeutung (ein höheres Gewicht) zu haben als der Wettbewerb. Zudem vertraut man in Japan auf die Ergänzung durch eine Reihe weiterer Instrumente. Diese Instrumente kommen im Rahmen der Anwendung von
ursprünglich in Japan entwickelten Logistikkonzepten mittlerweile auch in der
Bundesrepublik Deutschland zum Einsatz. Allerdings ist der Einsatz dieser Instrumente nicht im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verankert.
Offen bleibt auch, ob sich durch die Steigerung der Bedeutung des Wettbewerbs für japanische Unternehmen und die Steigerung der Bedeutung der Kooperation für nordamerikanische und europäische Unternehmen durch die Einführung von Logistikkonzepten ein neues Mischungsverhältnis von Wettbewerb
und Kooperation herauskristallisiert. Es deutet sich ein möglicher Wandel an, der
dann auch seinen Niederschlag in den Wettbewerbsgesetzen und in der praktischen Wettbewerbspolitik finden wird. Allerdings gibt es bei der Mischung von
unvollkommenem, funktionsfähigem Wettbewerb und Kooperation einen Nachteil. Es ist bisher weder theoretisch noch in der Praxis eine Optimalsituation, ein
Gleichgewicht, aufgezeigt worden (vgl. Abb. 5).
Abb. 5
Matrix der Ergebnisse der Untersuchung
Analyse Umfeld/
Analyse
Preiswettbewerb Qualitätswettbewerb
Gegenstand
Marktwirtschaft
mit vollkommener
ja
nein
Konkurrenz
Marktwirtschaft
mit unvollkommeja
ja
ner Konkurrenz
Nachhaltige Marktnein
nein
wirtschaft

Kooperation

Gleichgewicht

nein

theoretisch ja;
praktisch nein

ja

theoretisch nein;
praktisch nein

ja

theoretisch ja;
praktisch ja

Quelle: eigene Darstellung.

Lediglich die nachhaltige Marktwirtschaft kann diese Optimalsituation theoretisch und auch praktisch herstellen. Allerdings hat trotz der mit der
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Unterzeichnung der Agenda 21 getätigten Absichtserklärung, die Nachhaltigkeit
durchzusetzen, noch kein Staat die nachhaltige Marktwirtschaft durchgesetzt.
Die Ergebnisse der Untersuchung sind zusammenfassend in Abb. 5 dargestellt. Sie zeigen die Vorteile der nachhaltigen Marktwirtschaft, die sich ohne
Wettbewerb aber mit Kooperation als Modell für den Straßenverkehr anbietet.
Dies gilt insbesondere, da mit anderen Wettbewerbsmodellen bisher weder für
die gesamte Wirtschaft noch für den Straßenverkehr die optimale Wirtschaftssituation mit einem mengen- und wertbezogenen Gleichgewicht hergestellt werden
konnte.
Abschließend sind in den Abbildungen 3 und 4 die möglichen Kooperationsbeziehungen für den Straßenverkehr und die Makrologistikkette dargestellt.
Dabei wird zwischen horizontaler und vertikaler Kooperation unterschieden.
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COMPETITION AND COOPERATION IN ROAD TRANSPORT
Summary

The discussion about competition and cooperation, especially for road transport, in
the fields of pure competition, incomplete competition and sustainable market economy
has the following results: In pure competition there is only price competition. There is no
quality competition and no co-operation. Theoretical pure competition leads to equilibrium, but the conditions of pure competition have no relevance for practice. So it is clear,
pure competition has no evidence for practice and cannot be used to ensure equilibrium
in practice.
In incomplete competition there is price, and quality competition as well as cooperation. But incomplete competition is not able to realize equilibrium neither in theory
nor in practice.
In sustainable market economy there is no price and no quality competition, but
co-operation. It is possible to establish equilibria in theory and practice. But no state has
realized sustainable market economy until now.
Sustainable market economy without competition but with co-operation is a concept for road transport, because in this field we have already a lot of co-operation. It could
be possible to ensure optimal market situations with equilibrium and optimal welfare.
Keywords: competition, cooperation, road transport, sustainable market economy, logistics
Translated by Hermann Witte

KONKURENCJA I KOOPERACJA W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
Streszczenie
W przypadku transportu samochodowego porusza się tematy czystej konkurencji,
niepełnej konkurencji i zrównoważonej gospodarki rynkowej. W wyniku dyskusji na
temat konkurencji i współpracy formułowane są następujące wnioski. W czystej konkurencji jest tylko konkurencja cenowa. Nie ma konkurencji pod względem jakości i współpracy. Teoretycznie czysta konkurencja prowadzi do równowagi, ale warunki czystej
konkurencji nie mają odniesienia do praktyki. W niepełnej konkurencji występuje cenowa i jakościowa konkurencja oraz współpraca. Niekompletna konkurencja nie jest jednak
w stanie stworzyć równowagi w teorii oraz w praktyce.
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W zrównoważonej gospodarce rynkowej nie występuje cenowa i jakościowa konkurencja, ale jest współpraca. Istnieje możliwość uzyskania równowagi w teorii i w praktyce. Żadne państwo dotychczas nie zrealizowało zrównoważonej gospodarki rynkowej.
Zrównoważona gospodarka rynkowa bez konkurencji, ale ze współpracą jest koncepcją dla transportu samochodowego, ponieważ w tej dziedzinie mamy już sporo przykładów współpracy. Istnieje możliwość zapewnienia optymalnej sytuacji rynkowej z zachowaniem równowagi i optymalną opieką.
Słowa kluczowe: konkurencja, kooperacja, transport samochodowy, zrównoważona
gospodarka rynkowa, logistyka
Tłumacznenie Agnieszka Gozdek
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Raúl Oscar Dichiara, María A. Viceconte, Nicolás Castro*

Sustainability in the logistics chain of the foreign trade
at the example of argentina’s beef exports

It is estimated that damages in the quality of the meat because of the applications
of the not sustainable behaviours like hit of the animals and the so-called “dark cut” or
DFD (Dry proficient Dark) cause losses at least comparably with the nutrition of half
a million people.
Keywords: Logistics chain, Sustainable meat Exports, Argentina

Introduction
The food industry is more complicated and interweaves become, so that
more coordination efforts in the area of the quality and amount of meat exports
are necessary. The trade success depends on the as strongly interweaving between the links of the logistics chain are. In the case of the organic meat means
to understand the logistic exports process in order to suggest improvements in
certain rings of the logistics chain.
The cattle is under thrown during the load, traffic, unloading and slaughter
in stress factors, so that the animal prosperity and the meat quality are more
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concerned. As economic consequences one counts important losses on macroeconomic as well as microeconomic levels (plain) (i.e. the cattle breeder).
This work presents an overhaul about the animal prosperity during the traffic and the slaughter as well as its connection with amount and quality of the
manufactured meat what concern the decision about its exports.
The conquest other markets is possible only if the industrial procedure is
seen of the point of view of the consumer: what is searched for product; which are
the attraction factors and why becomes (or the decision is not met) to ask organic
meat from Argentina. The result depends on the production capacity others sectors within de value chain in order to supply products with lasting application of
limited resources.
1. Theoretical framework
The economic sustainability models show that economic sustainability is
realized when all active on a market economy units are in the balance.
Then is also the market in balance. Are all submarkets of an economy in
balance, is the overall market in the balance. The condition for the production
of balances is that no value creation takes place. The value of the output must be
equal to the value of the input. The models show the economic sustainability that
the both countries are better, than if they would manufacture both goods and operate no foreign trade. The advantage to both countries can be represented with the
help of opportunity cost. The opportunity costs are expressed in units of measure
of a good that a country must renounce, if it wants to produce the other goods.
The work aims to concentrate itself in the first two links of the logistics chain for meat exports, namely the cattle traffic of the land to slaughter and then the
meat exports themselves. The traffic, load and slaughter process are all steps that
trade losses (meat quality and income) cause. This article is busy with all stress
factors during the load, traffic, unloading and slaughter of animals as well as their
connections with the quality (creation of value) and amount of the implemented
organic cattle meat.
The general aim of this paper is to prove that the suitable traffic and consideration of animals the loss decrease within a short time make possible. This work
intends to outline a logistic consequence of the organic beef exports and each
links chain to describe.
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The specific aims of this work are:
–– description of the logistic consequences of the cattle meat exports,
–– performance of the lasting uses in the traffic and slaughter place, and
–– estimation of the income losses with regard to this trade activity.
2. Logistic sequence of the organic beef exports
The export of cattle is considered as a DTD (door to door) activity. Most meat
exports contacts are executed under the FOB (Free on Board) or FOT (Free on
Truck) conditions. The logistics of the export process includes the following step:
1. Land traffic of the animals within the country is from SENASA (National Health Bulls Service of Argentina) supervised.
2. Export slaughter procedures. It is executed in production line and with
same rooms as for the domestic market. As an exception certain rituals (e.g., the

Fig. 1. Logistic sequence of the organic beef exports
Source: IPCVA.
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kosher slaughter) are considered. The controls before and later of the slaughter are
executed in the factory under marking by inspectors SENASA.
3. Fulfillment, packaging and inscription. These works are executed in meat
processing factory. The labels are different according to the products. In the case
of half a bovine animal it is fired and in the case to meat cuts and by- products
it is stuck a label. According to the requirement in the place of destination it is
stuck a colored necessary label and/or a voluntary label with information about
the product. All boxes must bring one compulsory label on the official language
of the place of destination.
4. Load consolidation. All boxes are packed up to maximally eleven unities by cooled products. The load is stowed away in a container ace “floor loaded”. In certain cases (e.g., broadcastings of processing meat for specific places of
destination) it is used European pallets (1.20 ms × 0.80 m). Other possibility is
brought together the box consolidation with the help of synthetic materials. Both
packaging procedures are considered as a creation of value in the export process.
All consolidated load is brought in container.
5. Containers (8 × 8 × 20 feet or 8 × 8 × 40 feet) can be used as a part of
a modal traffic system. This means the division of the load as well as the rebusiness to avoid smaller unities. In this way the way of acting DTD is promoted in

Fig. 2. Containers and cargo weights
Source: IPCVA.
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connection with the application by truck. Both containers (from 20 and 40 feet)
are compatible with a supporter of 40 feet. The cooled cuts are usually sent in
container by 20 feet (and in certain cases of 40 feet).
The load is stowed away ace FLC (Full Load Container). The cases of socalled LCL (Less than Container Load) are rare. If a container is not completely
loaded, there are then two possibilities.
–– if the load is small (3 to 5 metric tons) it is sent as a flight freight; the
higher expenses are soaked up by quality,
–– in cases bigger loads, anyway enough are not to be loaded around a container completely, it is paid the so-called “Phanton Freight”.
All fresh or frozen products (with the exception of box products) are pernicious goods and, therefore, are used of “reefer” container under controlled temperatures. These temperatures are –18°C for frozen load (maximum border –10°C /
–9°C) and 0 °C for cooled goods
6. Customs house in origin. For intermodal country sea and air traffic it
is done to duty (customs) in harbour or airport. The most important harbour of
Argentina for meat exports is Buenos Aires. The harbour of Zarate is used only
for broadcastings in storage room ships with place of destination Russia. The air
traffic usually uses the Ezeiza airport if equally other airports are available like
Pajas Blancas (in Cordoba province) or Plumerillo (in Mendoza province) also.
7. Traffic. The meat trade uses three different traffic means (land, sea and
air traffic) even if in most cases an intermodal land and sea traffic is applied. The
air traffic is expensive and the sea traffic is approved. How many expensive one
means of transport is has with the so-called “Transit Time” as well as with the
storage rooms. The “Transit Time” (or delivery time) means how many time on
average it is used around a load by origin place to place of destination to move.
It is considered that same distances and even same distance different “Transit
Time” have because of different climate conditions; hold place and administration
demands.
8. Country traffic in the origin (pick up). Trucks are used for container
by 20 or 40 feet. The maximum load of a container of 40 feet is 27,500 kg. Net
although in inner land the tolls only 25,500 kg. Net allow. However, a loss of
approx. 10% means this for such meat processing plant, which are outside from
province of Buenos Aires. This austerity has no means if the container in place of
destination is consolidated.
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9. International freight. The meaning of the international freight and with
the goods traffic coupled risk is high. Her size is by the kind of goods; her packaging; the urgency of the broadcasting; the treatment and the availability of
the means of transport definitely. The choice of the means of transport is decided
on the basis of the “Affinity Value”, i.e. how the suitable is to be advanced of the
means of transport concerning the goods. The draft “Traffic Value” includes an
amount of qualities of the means of transport, like speed; load capacity; security
of the load; ease and economic value, among other things.
Both drafts (“Affinity Value” and “Traffic Value”) decide what within the
framework of the international meat of foreign trade the traffic of cattle meat,
first of all, from the sea traffic and because from the air traffic dominated is. The
air traffic is used only to do pressing broadcastings around with an export quota
in the case. The air broadcastings are to be belonged only in the case brute meat
during them are zero in the case processing meat.
10. Country traffic in place of destination (delivery). Some Importers sell
the meat as completed to container and other use own distribution system. In both
cases it is applied to a la traffic in inner one of the country.
11. Necessary documents. If between the trading partner a trade connection
already exists, because she (it) Lays under it is sent by means of post office. If the
customer, because of administration reasons it requires an earlier sending of the
document, because she (it) is sent before electronically. As an alternative there is
the possibility to undertake a negotiation about the bank system. The delivery of
the original documents means the transmission of the goods property and, therefore, advances of 20% to 30% are required as a rule.
12. Customs house in place of destination. The application of warehouses
for meat cuts is very rare.
13. Negotiations. There are different “doors”, e.g., the meat processing
plant; the Supermarket; hotels and restaurants. The offer must fulfill different
requirements with it to be able to supply such markets.
3. Economic relevance of the lasting logistics chain
The superiority of the RWV (Reasonable meadow Way Voisin) – nutritional
system1 lies on the following results to be able to reach:
1

In Memoriam of Professor Dr. André Marcel Voison, France 1960.
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1. Big cattle feed per surface unity.
2. Low expenses unity.
3. Enlargement of the productivity of the ground.
4. Protection of the environment.
5. The reaching of a positive energy balance.
6. The production of organic nutritional products.
7. Lasting agriculture.
The traffic is a rare event in the life of the animal what requires a certain adaptation of the same. It is the traffic time which runs of the land to the slaughter-house a limited however important time interval for the quality of the meat. This
time is estimated after the following representation:
TT
24 Std
24
=
= = 0.011 ,
LE 8,670Std / Jhr × 2.5 Jhr 21,675
where:
TT – Traffic Time,
LE – Life Expectancy.

Although all members of the logistics chain are concerned in the course
of the production sound export process, cattle breeders and meat consumers are
which under the economic consequences mostly suffer. The losses are estimated
as follows:
a) cattle damages: one estimates the losses bovine animal USD 2.81 (USD
37.85 Mil.) what the consumption of approx. 300 thousand buyers means;
b) bad quality of the meat: the losses is estimated so high as USD 13.4 (USD
30.25 Mil.) what corresponds to the consumption of approx. 290 thousand consumers.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM HANDLU ZAGRANICZNEGO
NA PRZYKŁADZIE EKSPORTU WOŁOWINY W ARGENTYNIE
Streszczenie
Szacuje się, że ilością mięsa, którego jakość jest tracona poprzez niezrównoważone
zachowania, można by nakarmić pół miliona ludzi. Sytuacje te wywoływane są biciem
zwierząt czy wywoływaniem stresu podczas uboju. „Dark cut” określane jest również
jako DFD (dry proficient dark).
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Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism
An address to the Faculty of Management and Economics of Service
University of Szczecin – on the occasion of Professor H. Bronk’s Golden Jubilee

The paper constitutes a tribute to Professor Hubert Bronk’s golden jubilee as an
academic who throughout his whole career has been attached to the higher education
institutions in Szczecin, and in particular to the University of Szczecin and its predecessors.
The article focuses on one specific scientific discipline Professor Bronk was
involved in, i.e. transport economics. It briefly reviews the evolution of transport
economics and its principle field of analysis, with emphasis on its transformation in the
era of globalization and technological change.
Keywords: transport economics, cost, pricing, competition, globalization

Introduction
It is the greatest honour for me to speak to this Faculty which, incidentally,
was also mine in the not-so-distant past. Professor Bronk is not only a good friend
of mine but also one of these few remaining academics who witnessed the coming
of a new era in the science of economics in Poland, and in transport economics in
particular. In fact, Professor Bronk not only witnessed this new era; he actually
helped to shape it.
Perhaps somewhat perversely I titled this address Transport Economics –
from Orthodoxy to Pragmatism. The main rationale behind this approach has
*
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been the will to emphasize the enormity of the effort put by the Polish academia
and business alike to develop a new approach to this extremely important sector
of the nation’s economy and to turn it into a vibrant business which has greatly
contributed to the modernization of Poland’s economic life. From this perspective
it has undoubtedly been a success.
A Golden Jubilee of research work, like the one Professor Bronk is
celebrating today, is a great opportunity to look back at some of the main issues
of this scientific discipline, viz. transport economics of which Professor Bronk
is one of the most prominent representatives. Let me use this opportunity to
share with this distinguished forum some of my experience of many years of
direct involvement in this sector, both at the national and international level. By
some strange twist of fate I have had a chance to be involved in transport-related
matters for 47 years which makes me a youngster compared to the Professor.
This comparison I would not dare anyway. Most of this time I spent overseas so
perhaps I might appear somewhat biased in my views in the eyes of this forum.
Nonetheless I believe that controversy is one of the prerequisites of progress in
any field of scientific research. However, for any errors and/or distortions I am the
only one to put a blame upon.
1. Transport economics – a “distinct” science that was not
When both of us, Professor Bronk and myself, with 3 years apart, started our
transport-related careers at this Faculty’s predecessor which was the Transport
Engineering and Economics Faculty of the Technical University of Szczecin,
the “distinctiveness” of the discipline of transport economics as a science was in
a full swing. Some academics, whose names I will purposely withhold, had even
gone so far as to declare that transport was this sector of the national economy
that was governed by its own “economic laws”.1

1
When I first took my curriculum course in transport economics at the Sopot School
of Economics ( now part of the University of Gdansk) in the early 1960s, my lecturer – the late
Professor B. Kasprowicz – required us to know in detail the 5 “transport laws” introduced into
the literature by the German theorist – O. Sax. These “laws”, supported by some other prominent
economists in Poland, were subsequently dealt a heavy and destructive blow by one of the most
brilliant transport theorist in this country – Professor A. Piskozub. For more on that controversy
please refer to: A. Piskozub, Szczecińskie spotkania i przyjaznie, in: 65-lecie szczecińskiej szkoły
ekonomiki transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego No. 628, Szczecin 2010, p. 122. K. Piotrowski, another prominent Polish economist,
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However, nobody should be fooled by the name of the Faculty. In fact it was
a classical faculty of economics, with one very small “engineering” component
which was the chair of road vehicles. It dealt almost exclusively with motor
vehicles. The strength of the Faculty was for the large part due to its classical
structure of an economics faculty, similar to those existing at many universities or
business schools. True, the particular departments at this faculty strongly leaned
towards transport-related studies. The Faculty’s structure, apart from the classical
chairs of economics, finance, accounting, etc., included the chairs dealing with
particular modes of transport. Thus, there was a road transport department,
railways department, sea transport department, etc. In-as-much as I remember
there had been no aviation department.
Jealously watching over their “distinctiveness” these units pushed hard
towards a strong departmentalisation, cutting themselves off a closer routine
collaboration with their sister departments. For example there had been little, if
any at all, interaction between, for example, sea transport department and the
department of road or rail transport, as far as transport to/from major ports was
concerned. There was, however, a closer link between seaports and inland water
transport as those two sub-sectors were housed in one single unit and managed
by the same chair- person.
Such a structure was considered quite a normal order of things. These
sectorial “sciences” (referred to as “branch” transport economics”) were so distinct
in their curricula that no one would ever dare questioning their de facto status.
Well, almost no one, because the late director of the Institute of Economic Theory
and Social Sciences2 did so and even dared stepping into the” forbidden city” of
transport economics by supervising a series of projects completed on order of
the then Ministry of Foreign Trade who, worried by the high transportation costs
charged to the Polish exporters and importers, wanted to know how these costs
were calculated.
No wonder that the reaction of the modal departments was swift and
the professor in question was quickly declared ignorant in transport matters.
Foreseeably, he promptly countered by declaring that “transport economists”
were in turn ignorant in the field of the economic theory.

also broke up with such orthodox views on transport economics in his book: Czynnik przestrzeni
w zarzadzaniu gospodarka socjalistyczna, PWN, Warszawa 1978.
2
Formerly the Department of Economics.
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By no means would I like to be forced into taking a firm position on who was
right and who was wrong in this dispute. Rather I would ask a simple but rather
a provocative question: could a pure economic theory suffice to deal with specific
issues of the transport business, and conversely, could a narrowly specialized
transport expert be a good transport economist taking crucial economic decisions
in the field of transportation? To my mind the answers to both questions are
categorical “no”.
My somewhat orthodox faith in the “distinctiveness” of transport economics
as a separate field of economics took a severe blow in the mid-1970s when I was
asked to review a Polish translation of an excellent book by a British transport
specialist – Ian Heggie – titled: The Economics of Transport Engineering. Already,
the title itself of the Polish version of this book proved that the “transport forum”
of Poland’s academia seemed oblivious to the fact that transport economics was
something more than just a simple passage from general economic theory to its
role of an applied science. In fact it bore a heavy imprint of the “engineering”
aspects.3
Years later I understood somewhat better why the “classical”, or shall I say
“orthodox” definition of transport economics, was to a large extent an exercise
in futility. When I was asked to head a team of experts charged with outlining
the national transport plan for Malaysia I promptly realized that modal approach
was greatly insufficient and practically impossible to implement. The Malaysian
transport sector was nothing more but a part of a larger entity, i.e. Malaysia’s
national economy, subject to the very same economic laws regardless the sector
of this economy.
Nonetheless it would be wrong to claim that a general economist, micro- or
macro- for that matter, would be able to manage the sector with due expertise.
He would need a fair amount of a highly specialized knowledge, particularly in
technological matters. Thus, he would need to be involved in transport-related
engineering matters. Yet, despite the names of certain centres for transport studies,
few of them offer programmes that would cover both economics and transport
engineering, let alone presenting them in a close relationship to each other.

3
I. Heggie, Transport Engineering Economics, McGraw-Hill 1972. It was published
under the Polish title of: Ekonomika inwestycji transportowych by Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 1977.
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2. A tentative definition of transport economics in the post-industrial world
Most scholars would agree that transport economics, similarly to the
general economic theory, needs some overhaul at this time of globalization and
the changing rules of the game. Not that it is unnecessary but mainly because
the conditions carriers, shippers and intermediaries are confronted with have
substantially changed over the past few decades. This need is also felt in Poland
where the transport business managers complain that graduates of transport
schools and institutes do not possess a sufficient background in how the sector
operates in real life.
In the traditional market economies this field of economic knowledge is
hardly seen as a mere application of the economic theory to the specific sector of
the national economy. It is rather seen as something that finds itself at the crosssection of economics and transport engineering. This set-up is shown in Figures
1 and 2.

Fig. 1. Transport economics as an interplay between economic theory and transport
engineering – traditional approach
Source: Wikibooks, Transportation Economics. Introduction, last modified on 28 October 2012.

In a somewhat modified version transport economics is seen as a field that
covers both the economic theory and transport engineering.
The scope of coverage is the main difference between the two versions of
Figures 1 and 2. While in the first instance transport economics is perceived as an
amalgamation of what is common for both domains, in the second one it embraces
both fields.
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Fig. 2. Transport economics as an interplay between economic theory and transport
engineering – modified approach
Source: Wikibooks, Transportation Economics. Introduction, last modified on 28 October 2012.

Such an approach can be the cause of disagreement. Does transport
economics as defined in case b include all the issues covered by the economic
theory, and principally microeconomics, and engineering or only those aspects
which are strictly relative to transportation? If the latter option is accepted then
another question inevitably arises: what are these issues?
In my opinion the latter question cannot be answered with due precision.
While the scientific rigour would require that what is true for general economic
theory must also be true for its applied version, it would be impractical to consider
all the aspects of this general theory in the case of a particular applied economics,
i.e. transport economics for that matter. There would always be some specificity,
shall one say distinctiveness, of a particular segment of the economy that would
differentiate it from all the other segments. For example, labour cost structure
would be different in agriculture as opposed to construction industry and the
latter one would differ from, let us say, shipping or aviation. However, in each and
every field of economic activity the concept of marginal or opportunity cost for
example would remain similar.
What has been stated earlier would be an argument for the transport
economics to be considered a distinct and independent field of the economic
theory. But that could be regarded as’ a somewhat demagogical argument because
the economic theory is a synthesis of what is observed in real life; millions or
billions of particular cases that are synthesized into something referred to as
a general economic theory.

Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism

217

This discussion seems to have solely an academic credit. It means little
in practical terms.4 It is symptomatic that some leading centres that deal with
transportation have gone as far as to deny transport economics its decades-long
significance and simply removed this discipline from their curricula. This is the
case of the Canadian Institute of Traffic and Transportation (CITT) which for
more than half a century belonged to the leaders in transport related studies and
research.5
In its recent initiative CITT has moved away from its classical certification
practice based on a traditional perception of transport economics and replaced
it with a new course that is titled: Economic Influences on Logistics. The main
purpose of this new course is to help students relate economic forces to costing,
pricing and operating logistics within a business enterprise. Learners are
expected to gain a deeper understanding of macroeconomic trends, government
intervention, and how to capitalize on microeconomic levers. And they will know
how to use that knowledge to make seemingly uncontrollable influences on supply
chain profitability much more predictable—and survivable.
Economic Influences on Logistics is an updated version of the CITT
course Transportation Economics, and is recommended for buyers or suppliers
of transportation services or anyone involved in pricing decisions, planning of
supply, demand or supply-chain capacity management.6
A brief look at the previous fragment indicates a new trend in the very
concept of transport economics of which it is nothing more than its modern,
pragmatic version. It picks up the very same issues transport economics has been
dealing with up to now; costing, pricing, state intervention, and the like, but with
the objective to use them in a changed external environment of today’s transport
industry, i.e. to render it profitable and survivable.

There had been a curious discussion among Polish port experts whether a seaport
is a “transport link” or a “transport knot”. The proponents of “distinctiveness” of seaports as
independent economic entities went so far as to claim that port economics should be treated as
a separate segment of transport economics.
5
More on CITT see: www.citt.ca/cclp/index.
6
There.
4
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Another reputable institution in transportation studies is the University of
California – Irvine, and specifically its Institute of Transportation Studies (ITS).7
The ITS’s curriculum covers the following subjects:8
–– Intelligent transportation systems (ITS),
–– Planning and analysis of transportation systems,
–– Transportation systems operation and control,
–– Traffic flow modelling and network simulation,
–– Network operations research,
–– Public and private transit systems analysis,
–– Artificial intelligence applications,
–– Travel behavior analysis,
–– Transportation engineering and safety,
–– Transport economics, particularly congestion pricing and toll roads,
–– Applications of information technologies in public, private, personal and
freight transportation,
–– Dynamic and stochastic freight and fleet management,
–– Design and operation of logistics systems,
–– Intermodal freight transportation,
–– Third party logistics.
It is not clear at this juncture whether the ITS’s curriculum covers a course on
“pure” transport economics. Regardless, the curriculum focuses on what seems to
be the essence of a modern programme in transportation studies.
Some among this forum and beyond may believe that any contemporary
course on transport economics, regardless of its formal denomination, should be
cleared of issues that have only indirect relationship to economics, such as for
instance all the regulatory and legal aspects. This is the opinion of one of the
recognized experts on transportation business – Kenneth D. Boyer.9 He states
that legal issues and concerns of regulatory process are no longer a central part
of transportation economics (emph. I.Ch.) and his book is organized around this
paradigm. The analysis of the book covers the modern developments of subsidyfree pricing and stand-alone costing.
7
This acronym can leave room for confusion as it can also stand for: Intelligent Transport
Systems (ITS). Incidentally the latter field is also covered by the Irvine centre in its curriculum.
8
UC Irvine Institute of Transportation Studies.www.its.uci.edu. Last modified on
22 February 2015.
9
K.D. Boyer, Principles of Transportation Economics, Addison–Wesley 1998.
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The shift in focus from the traditional approach in transport economics
to economic influences on logistics as promoted by CITT may serve as
a good example of what the transportation industry expects from graduates of
transportation courses.10 While it focuses on the Canadian economy it has a more
universal reach and is worth quoting in more detail. According to the curriculum
the graduates of this course will be able to:
–– Adapt operations to the unique influences of Canadian infrastructure,
transportation, trade agreements and logistics technology, and understand
how they affect Canada’s ability to compete globally.
–– Perform cost/benefit analyses, identifying all costs (direct, indirect,
internal and external).
–– Adjust logistics strategies to changes in the health of the Canadian
economy, economic cycles and governmental regulation.
–– Capitalize on economic concepts such as supply and demand, diminishing
returns and economies of scale.
–– Decide between modes of transportation based on economic
characteristics and internal and external factors.
–– Develop pricing strategies considering inputs such as marginal
and average costing, peak load, front haul / back haul pricing, price
discrimination, and congestion cost pricing.
–– Adjust to early signs of changes in supply and demand across modes and
adjust modes to avoid cost increases and delays.
These research objectives to a large extent resemble those included in
any course of transport economics. However, a shift towards a more pragmatic
approach should be duly noted. This is understandable. As far as the industry’s
needs are concerned nowadays it is not a perfect knowledge of the transport
sector’s characteristics or description of its components but the knowledge of
how the industry should operate to achieve its goals. The latter are not attainable
exclusively with the focus on the theoretical aspects of the business but on its
market activities.
Thus transport economics should evolve towards practicality rather than
formal rigour. This does not mean, however, that a transport specialist could be
ignorant of the economic theory, the same way a dentist could be ignorant of
the basics of human anatomy. On the contrary, he must be familiar with these
10
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basics. However, the knowledge of economic theory should be commensurate
with the principle objective which is efficiency and effectiveness of the business
of transportation, and not turn into a discipline of knowledge that will serve but
its own purpose.
3. So what should transport economics be about?
Transport economics has traditionally dealt with the allocation of resources
within the transport sector.11 This primary goal of this scientific discipline
still stands because a proper allocation of resources, irrespective of the field of
economic activity, is a necessity with scarcity of economic resources. But unlike
any other economic activity, the transport industry has to deal with some additional
challenges, amongst which distance and time are of crucial significance.
Despite the unquestionable progress in transportation technology, the cost of
transport for the user is on the increase. The business world all too easily forgets
that less than a decade ago oil prices reached almost a triple of what a barrel of
crude costs today but no one could predict what it will be a decade from now.12
Transport economists often speak of the rising transportation costs in
absolute terms and how these costs impact on the economy as a whole. Much more
rarely do they determine these costs in relative terms, i.e. how much it costs to
generate one dollar of GDP (transport intensity). As the world economy becomes
increasingly global these costs tend to increase.
The (transport) industry copes with these constraints with the introduction
of larger carriers (ships and aircrafts), more efficient technologies, better
management of operations, etc. However, there are barriers to that increase as
11
There have been many schools of thought relating to transport economics. Apart from
O. Sachs quoted earlier in this paper, J. Meyer thought to be the founder of transport economics in
America introduced new approaches to transportation studies. Meyer’s classical work: Techniques
of Transportation Planning. Vol. 1 & 2. The Brooking Institution. Washington 1971 deserves
special mention in this context.
12
Rising fuel costs and inevitably higher transportation costs for producers and consumer
of practically all goods could change the course of globalization. For more on the relationship
between transport and globalization see inter alia: D.G. Janelle, M. Beuthe, Globalization and
Research Issues in Transport, “Journal of Transport Geography” 1997, Vol. 5, No. 3; D. Hummels,
Transportation Costs and International Trade in the Second Era of Globalization, “Journal of
Economic Perspective” 2007, Vol. 21, No. 3; L. Baier, J.N. Bergstrand, The Growth of World
Trade: Transport Costs and Income Similarity, “Journal of International Economics” 2001, No. 53
(1); D.S. Jacks, K. Pendakour, Global Trade and the Maritime Transport Revolution, Simon Fraser
University. Vancouver 2007, to quote just a few.
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these huge ships can enter a limited number of ports and fewer airports can serve
the largest planes in operation. Consequently, at some point of time in the future,
transportation costs may become prohibitively high and the world trade patterns
may change as a result.
In the light of the above trends, transport economics as we know it now
needs to change its focus. No matter how we define it, transport economics will
evolve into a discipline that will have to deal with challenges of a rapidly changing
world; increasing competition not only between carriers and modes of transport
but between whole transport systems, both nationally and internationally. This is
already evident within the European Union’s economic space but also elsewhere.
What matters today in business activity, and the transport sector is no
exception to this rule, is the fact that research, education and training should be
more attentive to the needs of the industry in question, viz. transport industry
in our case. Multiplication of programmes and courses will not solve the real
issues the business environment is confronted with. That objective has yet to be
achieved.
On the other hand, business world has always been open to innovative
solutions; technological, administrative and managerial, that the academia could
propose. And this bi-directional relationship should be the focus of a modern
transport economics regardless the name it will be labelled with.
Concluding remarks
This short essay is hardly a basis for far-reaching conclusions. It was not
meant as such but as a modest contribution to the discussion on the future of
transport economics in the era of globalization and technological change. This
Conference is an excellent occasion for such a discussion.
Transport economics is no longer what it was half a century ago when
Professor Bronk and his peers were just starting their careers. For Professor Bronk
and many others it has been a period of intellectual challenge, a passage from an
orthodox approach13 to practicality. He should be commended for his resilience
and courage to have faced this challenge.
13
An entry in the Soviet Encyclopaedia defines transport economics the following way…
“the branch of economic science that studies patterns in the development and in the operations of
transportation, which is regarded as a distinct sphere of material production”; The Great Soviet
Encyclopedia, Moscow 1979.
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Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego ładunków wynika ze stosunkowo istotnej decentralizacji zarządzania potencjałem przewozowym oraz rynkowo
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transportu ładunków.
Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego pasażerów to przede
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Wstęp
Rola transportu samochodowego w rozwoju współczesnej gospodarki europejskiej oraz nowoczesnych mechanizmów rynkowych nie budzi wątpliwości,
ani ze strony dominującej pozycji usługowej jaką pełni, ani też z punktu widzenia
mocnych cech, którymi się charakteryzuje1. Sam sektor transportu samochodowego również doskonali swoje instrumenty działania, przede wszystkim w sferze ekonomiki, organizacji i zarządzania. Dokonują się tutaj wyraziste procesy
dywersyfikacji jego funkcji usługowych2, jak i sposobów integrowania, których
doskonaleniem żywotnie zainteresowane są kadry kierownicze samych przedsiębiorstw transportowych3.
Z punktu widzenia sprawności funkcjonowania rynków i podmiotów
transportu samochodowego dochodzi także do wyraźnego zróżnicowania form
i sposobów działania. Ich zaprezentowanie wymaga jednak przypomnienia
i stwierdzenia, że systematyka znakomitej większości charakterystyk transportu
samochodowego przedstawiana może i powinna być w wyniku jego strukturalizacji na 4 :
–– przewozy ładunków,
–– przewozy pasażerów.
1. Przesłanki sprawności funkcjonowania transportu samochodowego ładunków
Transport samochodowy ładunków należy w Polsce do najbardziej zdekoncentrowanych form prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia produkcji usług materiałowych5. Wynika to zarówno z wymogów
formalno-prawnych, towarzyszących prowadzeniu tego rodzaju działalności gos
podarczej6, jak i z możliwości decentralizacji zarządzania majątkiem trwałym tej
1
J. Burnewicz, Sektor transportowy Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2005, s. 19–20;
E. Załoga, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, WNUS, Szczecin 2013, s. 90–93.
2
G. Rosa, Konkurencja na rynku usług transportowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 177–195.
3
Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010, s. 69.
4
G. Rosa, Konkurencja na rynku…, s. 175.
5
Z. Kordel, Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw, WUG, Gdańsk 2002,
s. 92–95.
6
K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, Polski transport samochodowy ładunków, „Kodeks”, Bydgoszcz 2007, s. 13–16.
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gałęzi transportu, co bezpośrednio wynika z jego cech techniczno-eksploatacyjnych7.
Sprawne funkcjonowanie techniczno-eksploatacyjnej realnej sfery usług
transportu samochodowego ładunków w formach zdekoncentrowanych i zdecentralizowanych wymaga jednak silnie rynkowo rozwiniętych struktur działalności organizatorskiej8. Stanowią je przedsiębiorstwa spedycyjne, których zakres
typologiczny usług oraz operacjonalizacja zadań przez podmioty od lat stanowią
kompendium ściśle zaawansowanej zawodowo wiedzy9.
Struktury podmiotowe przewozów samochodowych ładunków oraz adekwatne do nich jednostki gospodarcze spedycji oceniane są ustawicznie przez popytodawców tego sektora transportu. Spośród licznych kryteriów oceny sprawności funkcjonowania transportu samochodowego ładunków10, w rozwiniętych
stosunkach rynkowych wiodącą rolę pełnią:
–– skuteczność działania zorganizowanych struktur transportu samochodowego ładunków,
–– efektywność działania jednostek wykonawczych transportu samochodowego ładunków.
Skuteczność funkcjonowania transportu samochodowego ładunków wynika
przede wszystkim z kompleksowości i pewności zaspakajania potrzeb przewozowych, dystrybucyjnych czy magazynowych zleceniodawców. Usługi te świadczone są w warunkach realizacji własnych celów przedsiębiorstw transportowych, co w efekcie doprowadza do nadpodaży potencjału taboru ciężarowego
transportu samochodowego oraz zachowań promarketingowych samych przedsiębiorstw transportu samochodowego11.
Efektywność funkcjonowania transportu samochodowego ładunków wynika z kolei z konieczności osiągania przez wszystkie poszczególne podmioty tego
sektora dodatniego wyniku finansowego. Z uwagi na to, że odpowiedni poziom
zysku netto zapewni oczekiwaną dochodowość właścicielom poszczególnych
7
H. Bronk, J. Gracz, B. Szałek, Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym, wyd. III. WKŁ, Warszawa 1988, s. 44–46.
8
J. Rześny-Cieplińska, Organizatorzy transportu. Rynki – operacje – strategie, WUG,
Gdańsk 2011, s. 60.
9
H. Bronk, Spedycja w międzynarodowym transporcie samochodowym, WNUS, Szczecin 1992, s. 40–43.
10
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, wyd. II, red.
H. Bronk, WKŁ, Warszawa 1987, rozdz. XI.
11
A. Letkiewicz, Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia,
WUG Gdańsk 2006, s. 109–113.
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jednostek gospodarujących, jak i środki finansowe niezbędne dla rozwoju każdego z przedsiębiorstw łańcucha transportu ładunków, kryteriami szczegółowymi oceny tych podmiotów będą: rentowność działalności operacyjnej, płynność
finansowa, zadłużenie, wypłacalność oraz syntetycznie ujmowania sprawność
działania12 .
2. Przesłanki sprawności funkcjonowania pasażerskiego transportu
samochodowego
Rynek transportu samochodowego pasażerów w Polsce należy obecnie postrzegać przez pryzmat tzw. transportu zorganizowanego. Należy do niego zaliczyć zorganizowane przewozy międzymiastowe i regionalne oraz cały sektor
publicznego transportu zbiorowego w miastach13.
Z punktu widzenia funkcjonowania podażowej strony rynku transportu samochodowego pasażerów wyróżnić można trzy zasadnicze formy jego zorganizowania:
–– podmioty wykonujące zarówno funkcje organizatorów, jak i wykonawców usług przemieszczania,
–– podmioty wykonujące wyłącznie funkcje organizatorów – zarządców
układów transportowych osób,
–– podmioty wykonujące wyłącznie przewozy pasażerskie na podstawie stosownych umów z organizatorami transportu osób albo też na mocy odpowiednich regulacji prawnych.
Funkcjonowanie realnej sfery usług transportu samochodowego pasażerów
zależy więc od stopnia jego zorganizowania14. Poszczególne modele organizacji
i zarządzania tej sfery transportu wskazują, że wystąpić tutaj muszą specjalizacje pracy w kierunku organizatoryki przewozów oraz w kierunku realizatorów
przewozów – operatorów taboru autobusowego, trolejbusowego, tramwajowego,
kolejowego, wodnego, powietrznego bądź specjalnego15.

12
J. Engelhardt, Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 172.
13
Transport…, s. 53.
14
J. Rześny-Cieplińska, Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego
gospodarki, WUG, Gdańsk 2013, s. 119.
15
G. Dydkowski, Integracja transportu miejskiego, WAE, Katowice 2009, s. 140–144.
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Sprawność funkcjonowania pasażerskiego transportu samochodowego należy więc rozdzielać na dwa – komplementarne względem siebie – kompleksy
gospodarcze16:
a) podmioty odpowiedzialne za organizację przewozów osób, reprezentujące z reguły władze publiczne danego obszaru państwa, których kryteriami oceny sprawności działania będą:
–– formalizm działania podporządkowanych form organizacyjnych
transportu samochodowego pasażerów,
–– racjonalność działania podporządkowanych form organizacyjnych
transportu samochodowego pasażerów,
–– ekonomiczność działania samego organizatora danego układu transportowego osób;
b) podmioty odpowiedzialne za wykonywanie procesów przewozowych
osób, reprezentujące kapitał publiczny bądź też kapitał prywatny17, występujące z reguły w formie spółek prawa handlowego albo jednostek
rejestrowych przedsiębiorców, których kryteriami oceny sprawności
działania będą z kolei:
–– skuteczność działania samych jednostek gospodarczych wykonujących transport samochodowy osób,
–– efektywność działania tych jednostek gospodarczych wykonujących
transport samochodowy osób.
Formalizm działania organizatorów pasażerskiego transportu samochodowego wynika z faktu konieczności przestrzegania wszelkich – obowiązujących
w sposób normatywny albo fakultatywny – zasad prowadzenia określonych przewozów. Efektem formalizmu działania organizatorów przewozów osób są ciąg
łości prowadzenia tej działalności oraz poziom konkurencyjności uczestników
rynku tych usług.
Racjonalność działania organizatorów pasażerskiego transportu samochodowego to przede wszystkim utrzymanie ciągłości i intensywności prowadzonej obsługi rynku przemieszczania osób oraz zapewnienie źródeł finansowania tej aktywności. Ostateczną miarą poziomów racjonalności działania
organizatorów przewozów osób są relacje pomiędzy przychodami ze sprzedaży
usług a kwotami dotacji przedmiotowych na obsługę ruchu pasażerskiego.
Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, WUG, Gdańsk 2002,
s. 12, 143.
17
R. Tomanek, Konkurencyjność transportu miejskiego, WAE, Katowice 2002, s. 88.
16

228

Krzysztof Szałucki

Ekonomiczność działania organizatorów poszczególnych rodzajów transportu samochodowego sprowadza się do ciągłego planowania i kontrolowania realizacji relacji pomiędzy wpływami a wydatkami finansowymi na tę działalność.
Stąd też szczegółowymi miernikami ekonomicznymi działania organizatorów
przewozów osób są wskaźniki odpłatności i wskaźniki poziomu kosztów własnych18.
Skuteczność i efektywność działania jednostek gospodarczych wykonujących pasażerski transport samochodowy mają tę samą morfologię, jak w przypadku przedsiębiorstw transportu samochodowego ładunków. Preferowane są
zatem zachowania polegające na utrzymaniu i dywersyfikowaniu rynku usług
przemieszczania osób oraz maksymalizowaniu rentowności, płynności i wypłacalności finansowej. Jednak na regulowanych rynkach pasażerskiego transportu samochodowego dochodzi obecnie do specjalizacji operacyjnej działalności
przewoźników. Wyłoniły się bowiem funkcje wykonawcze usług przemieszczania – przede wszystkim osób, lecz także i ładunków – w których skuteczność
i efektywność działania różnicują się. Należą do nich:
–– funkcjonowanie jednostek transportu samochodowego w warunkach pełnienia funkcji operatora,
–– funkcjonowanie jednostek transportu samochodowego w warunkach pełnienia funkcji przewoźnika.
3. Sprawność funkcjonalna operatorów transportu samochodowego
Przekształcenia w zakresie organizacji i zarządzania rynkami usług przewozów samochodowych, jakie nastąpiły w Polsce po roku 1990, doprowadziły
do ukształtowania się funkcji operatorów transportu. Warunkiem wyłonienia się
takich przedsiębiorstw jest oddzielenie funkcji organizatorów usług przemieszczania od funkcji ich wykonywania. Operatorzy transportu samochodowego muszą mieć zawartą z organizatorem przewozów (spedytorem, zarządcą transportu)
umowę stałą, gwarantującą im bezpośrednie wykonawstwo usług przemieszczania o stałym natężeniu ich produkcji i gwarantującą ustabilizowane przychody
z ich sprzedaży.
Sprawność funkcjonowania operatorów transportu samochodowego skoncentruje się wówczas przede wszystkim na kryterium efektywności własnego
18

Tamże, s. 155.
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działania. Poza oczywistymi tendencjami do osiągania rentowności i płynności
finansowej pojawi się trend do optymalizacji własnej działalności oraz tworzenia
planów strategicznych. Optymalizacja w działalności operatorów transportu samochodowego dotyczyć będzie przede wszystkim kształtowania jednostkowych
kosztów własnych produkcji transportowej. Rachunek kosztów własnych działalności operatorów stanie się więc dynamicznym czynnikiem zarządzania operacyjnego wobec ustabilizowanych poziomów przychodów ze sprzedaży właśnie
działalności operacyjnej.
Kształtowanie działalności operatorów transportu samochodowego poprzez
zarządzanie strategiczne dotyczyć będzie w głównej mierze inwestycji taborowych oraz wysiłku finansowego skierowanego na zasoby i potencjał usługowy
własnego zaplecza technicznego. Rozpocznie się także proces związany z prowadzeniem strategii marketingowych, nastawionych przede wszystkim na dywersyfikację własnego potencjału przewozowego na komplementarne rynki usług
transportowych.
4. Sprawność funkcjonalna przewoźników transportu samochodowego
Rynek transportu samochodowego ładunków i pasażerów jest na tyle dynamiczny i incydentalny, że operatorzy tych przewozów nie są w stanie w sposób
ciągły przystosowywać się do realizacji wszystkich różnorodnie występujących
zleceń.
Rolę substytucyjną i uzupełniającą w stosunku do zleceń przewozowych
niepowtarzalnych i interwencyjnych przejmują i przejmować będą przewoźnicy
samochodowi.
Przedsiębiorstwa transportu samochodowego działające w taki właśnie sposób pojmować będą sprawność własnego funkcjonowania przede wszystkim za
pomocą techniki budżetowania finansowego otrzymywanych zadań. Każde zlecenie przewozowe zapewnić będzie musiało finansowanie jego zmiennych kosztów własnych oraz – w zależności od sytuacji – pokrycie pieniężne pewnego poziomu własnych kosztów stałych przedsiębiorstwa. Poziom zyskowności każdego
takiego zlecenia uzależniony będzie właśnie od wysokości przepływów finansowych ponad koszty zmienne. Gwarantować to będzie w praktyce albo akumulację finansową, pieniężną wartość dodaną albo też pokrycie – przez przychody ze
zlecenia – całkowitych kosztów własnych ponoszonych bieżąco przez przewoźnika. Ostatecznie, w dłuższym okresie, technika budżetowania finansowego zleceń
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przewozowych stanie się na tyle powtarzalna, że wypracowane zostaną standardy takiego działania, dostosowane do typowych sytuacji rynkowych w ten sposób występujących.
Ostatecznie przewoźnicy samochodowi dążyć będą właśnie do osiągania
pewnych – minimalnie oczekiwanych – rentowności sprzedaży własnych usług
oraz zapewnienia sobie – poprzez taką rentowność – płynności finansowej własnej działalności. Kwestią drugoplanową pozostaną możliwości długookresowego
rozwoju inwestycyjnego a pieniężny poziom pokrycia amortyzacji decydować
będzie o ilościowych i jakościowych możliwościach odtwarzania taboru. Przewoźnicy samochodowi dążą i będą dążyć jednak do pozyskania i utrzymania
funkcji operatora transportu na danym rynku i będzie to prawdopodobnie jedyna
przesłanka strategiczna charakteryzująca funkcjonowanie tych podmiotów rynku usług przemieszczania.
Podsumowanie
Sprawność funkcjonalna transportu samochodowego w Polsce zmienia się
obecnie pod wpływem rozwoju i doskonalenia stosunków i mechanizmów gos
podarki rynkowej. Sfera popytowa rynku usług transportowych stała się podstawowym regulatorem zachowań organizatorów i realizatorów procesów przemieszczania ładunków i pasażerów. W zakresie organizatoryki transportu doszło
do wyodrębnienia się jednostek gospodarczych, które – obok tradycyjnie silnego
rynku spedycyjnego – zaczęły świadczyć wyspecjalizowane usługi kompleksowej obsługi ruchu pasażerskiego. Zaczęły też obowiązywać mechanizmy i standardy koordynacji i kooperacji pomiędzy wszystkimi funkcjami wykonywanymi
przez organizatorów transportu a funkcjami realizacyjnymi, związanymi z przemieszczaniem ładunków i osób. Pojawiły się stosunkowo nowe kryteria sprawności takiej działalności gospodarczej w transporcie, do której zaliczyć należy:
sformalizowanie realizacji usług, szczegółowe formuły racjonalności rynkowego
trwania i rozwoju podmiotów gospodarujących czy też wyspecjalizowane mierniki ekonomizacji ich funkcjonowania.
W wykonawstwie doszło natomiast do specjalizacji produkcji transportowej w zakresie konkurowania o pakiety umów i zleceń przewozowych. Wyodrębniły się prawne i ekonomiczne warunki dla pełnienia funkcji operatorów
transportu oraz przewoźników. Sprawność funkcjonalna operatorów transportu
oparta jest na ich zachowaniach optymalizacyjnych i strategicznych, dążących

Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce...

231

do wszechstronnej efektywności finansowej własnej działalności. Sprawność
funkcjonalna przewoźników samochodowych to sztuka przetrwania rynkowego,
której gwarantem jest niezbędny, indywidualnie rozumiany, poziom zyskowności
własnej działalności usługowej. Pomiędzy operatorami a przewoźnikami transportu samochodowego toczy się natomiast rywalizacja o rynki popytowe trwale
funkcjonujące i przynoszące pewność rentowności sprzedaży. Mechanizmy kooperacji i konkurowania poddawane są dlatego dynamicznym zmianom.
Sprawność funkcjonalna transportu samochodowego w Polsce przeszła –
w okresie dominacji mechanizmów gospodarki rynkowej – głęboką ewolucję.
Zmiany te miały jednak swoją głęboką logikę i kontinuum, odwołując się systematycznie do tradycyjnych wartości ekonomiki, zarządzania i funkcjonowania
transportu. Stanowi je wartość ekonomiczna prowadzonej działalności gospodarczej, tak w znaczeniu kapitałowym, rynkowym, jak i społecznym.
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POLISH ROAD TRANSPORT FUNCTIONING EFFECTIVENESS IN THE CONDITIONS
OF MARKET MECHANISMS. COOPERATION AND COMPETITION ASPECTS
Summary
Functional effectiveness of road cargo transport is an effect of relatively strong
decentralisation of haulage potential management and highly developed market organisational structures. Its leading attributes are the effectiveness of market activity and financial efficiency, which is a result of economic independence of enterprises in the road
transport supply chains.
A high complexity of service organisation is correlated with the functional effectiveness. Complexity and variety of management and haulage structures on these markets
result in the fact that the system efficiency in road passenger transport is co-created directly by the formalism and operationalisation of transport services and the effectiveness
and efficiency of their organisation and performance.
Keywords: functional efficiency of road transport, market effectiveness of road transport, functional effectiveness of road transport operators, financial efficiency of
road cargo transport carriers, formalism and operationalisation of road passenger
transport, system economic efficiency of road passenger transport
Translated by Krzysztof Szałucki
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Szacunek wielkości popytu
na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie
na lata 2015–2017

Ustalanie wielkość popytu na usługi w transporcie zbiorowym wymaga dużej wiedzy, umiejętności i zastosowania różnych metod badawczych. W przypadku ustalania
przyszłych kwot pieniężnych ze sprzedaży biletów dla potrzeb planowania budżetu samorządu miejskiego można zastosować metodę względnie prostą i niewymagającą znacznej
pracochłonności. Celem artykułu jest przedstawienie prostej techniki obliczeń opartej na
zasadzie przyrostów krańcowych z uwzględnieniem zmian w czynnikach wpływających
na popyt. Głównymi czynnikami wpływającymi na popyt jest liczba i struktura wiekowa
mieszkańców oraz liczba zarejestrowanych samochodów. Z zaprezentowanych zestawień
i obliczeń wynika, że w latach 2015–2017 roku nastąpi spadek przychodów ze sprzedaży
biletów spowodowany wzrostem liczby samochodów osobowych w Szczecinie i zmiany
struktury wiekowej mieszkańców.
Słowa kluczowe: popyt, przychody, samozaspokojenie, substytut

Postawienie problemu
Popyt na przewozy transportem zbiorowym w miastach i aglomeracjach był
przedmiotem wielu badań przez zespoły specjalistów z kilku ośrodków akademickich i instytutów naukowych w naszym kraju. Dopracowano się licznych metod prowadzenia badań, których celem było ustalenie dość precyzyjnie „potrzeb
*
prof. dr hab. inż. Wojciech Bąkowski – Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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przewozowych” z uwzględnieniem szerokiego wachlarza kryteriów (np.: cena,
dostępność, częstotliwość, potoku podróżnych, więźby transportowej, częstości
korzystania z komunikacji zbiorowej) dla różnych segmentów mieszkańców (np.:
wiek, zawód, zachowania komunikacyjne, budżet domowy, posiadanie samochodu osobowego).
Wyniki tych badań były bardzo przydatne do planowania i projektowania
racjonalnych rozwiązań organizacyjno-technicznych w podaży usług transportu
zbiorowego1. W przypadku planowania wydatków z budżetu samorządu miejskiego na rzecz dopłat w przyszłych okresach potrzebna jest znajomość tendencji
jakie zachodzić będą po stronie uzyskiwanych przychodów2. Przede wszystkim
należy ustalić, czy przychody ze sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej będą
wzrastały, czy będą malały, a poza tym – jaki przewidywany jest przyrost tych
tendencji przy niezmienionym systemie cen taryfowych. Spadek przychodów
zawsze koreluje ze spadkiem popytu na usługi transportu zbiorowego, ale jeśli
wielkość podaży usług się nie zmienia a przychody ze sprzedaży biletów maleją,
to prawdopodobnie maleje popyt. Popyt zależny jest od kilku czynników z otoczenia transportu zbiorowego. Do najważniejszych czynników należą: liczebność
mieszkańców i ich struktura wiekowa, liczebność młodzieży licealnej i studentów, liczba zarejestrowanych samochodów osobowych.
1. Założenia badawcze
Popyt na usługi publicznego transportu zbiorowego w każdym mieście uzależniony jest od:
–– liczby mieszkańców miasta i mieszkańców gmin przyległych do granic
miasta,
–– struktury wiekowej osób zamieszkujących miasto i najbliższe gminy,
–– liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców w powiecie,
–– gęstości zaludnienia,
–– jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
–– cen taryfowych.
A. Szarata, Budowa modelu symulacyjnego województwa małopolskiego – model popytu, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 10.
2
K. Grzelec, Badanie wielkości i struktury popytu jako podstawa rozliczeń usług miejskiego transportu zbiorowego w ramach porozumień międzygminnych Gdyni, „Transport Miejski
i Regionalny” 2014, nr 4.
1
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Wymienione przyczyny zostały uszeregowane według „siły”, z jaką oddziałują na usługi publicznego transportu zbiorowego3. Przemieszczanie jest komplementarną usługą związaną z jakością życia osób zamieszkałych w obszarze
aglomeracji miejskiej i „jest koniecznością powodującą stratę czasu w życiu jednostki ludzkiej”. Im jest więcej mieszkańców w danym mieście (aglomeracji),
tym suma zapotrzebowania osób na przemieszczanie jest większa. Na obszarze
aglomeracji miejskiej, obsługiwanym przez transport zbiorowym, popyt na szeroko rozumiane przemieszczanie (rowerem, samochodem osobowym, transportem zbiorowym, taksówkami osobowymi) ma skończoną wielkość w ustalonym
przedziale czasu.
Poza liczebnością mieszkańców istotny wpływ na popyt wywiera struktura
wiekowa mieszkańców. Wiek życia ludzkiego łączy się nie tylko z aktywnością
– mobilnością, ale także z samodzielną możliwością sposobu przemieszczania
(samochód osobowy, autobus, rower itp.). Z kolei gęstość zaludnienia wyrażona
liczbą zamieszkałych osób na 1 km2 jest integralnie powiązana z celami potrzeby
przemieszczania. Sieć wszelkich usług, jako źródeł potrzeby przemieszczania jest
przy małej gęstości zaludnienia rozproszona. Popyt na osiąganie celów podróży
w obszarze geograficznym o małej gęstości zaludnienia nie sprzyja efektywności podaży oferowanej przez transport zbiorowy (niewielki potok podróżnych).
Przy dużej gęstości zaludnienia danego obszaru (miasto), cele podróży generują
natomiast znaczące potoki podróżnych, co sprzyja efektywnemu wykorzystania
transportu zbiorowego.
Poziom jakości usług ma istotny wpływ na zachowania transportowe mieszkańców, ale nie jest dominującą przyczyną w „przyciąganiu” właścicieli samochodów osobowych do korzystania z transportu zbiorowego4. Powszechnie znany
jest wpływ posiadania samochodu osobowego na samozaspokojenie przemieszczania w osiąganiu celów podróży po mieście. Z kolei cena usługi w transporcie zbiorowym jest znacznie niższa od kosztów eksploatacji samochodu osobowego, ale właściciele samochodów osobowych nie robią takich porównań.
Posiadanie samochodu osobowego jest traktowane, jako „urządzenie” do pokonywania przestrzeni i dla tej potrzeby został dokonany jego zakup. Samozaspokojenie przemieszczania jest dobrem uznanym przez ekonomistów jako normalne,
3
Wielu autorów uważa że najsilniej oddziałującymi kategoriami na przyciąganie pasażerów do komunikacji zbiorowej jest cena taryfowa oraz jakość oferty przewozowej.
4
K. Hebel, Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2013.
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a korzystanie z usług komunikacji miejskiej jest uznawane jako dobro niższego
rzędu. Zmiana cen dóbr niższego rzędu nie jest przedmiotem zainteresowania
osób korzystających z dóbr normalnych5.
W artykule rozpatrzono wpływ tylko trzech pierwszych czynników na popyt w transporcie zbiorowym. Zakładam, że pozostałe trzy czynniki nie ulegną
zmianie przez trzy lata. Przedstawiono jedynie tendencje, jakie wynikają z dostępnych danych a nie badań odniesionych do potencjalnych pasażerów. W obliczeniach przyszłych przychodów zastosowano metodę przyrostów krańcowych,
która jest obarczona dość znacznym błędem. Uważam, że taka dokładność jest
wystarczająca dla wskazania, że występujące przyczyny wpływają niekorzystnie
na przychody a co się z tym łączy powodują zwyżkę wielkości dopłat z budżetu
do operatywnej działalności transportu zbiorowego.
Celem analizy jest wskazanie, w jakim kierunku ulegnie zmianie popyt na
przewozy publicznym transportem w Szczecinie w latach 2015–2017 i szacunkowego ustalenia jego wielkości. Opisane relacje odniesione zostaną do kategorii
zaspokojonego popytu, tj. uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży biletów a nie
liczby przewiezionych pasażerów. Przyjąłem założenie, że spadek przychodów
ze sprzedaży biletów jest bardzo silnie powiązany ze spadkiem popytu na usługi
transportu zbiorowego.
2. Wpływ liczby ludności i struktury wiekowej ludności Szczecina na popyt
Aglomeracja szczecińska ma metropolitalny charakter i przenika gospodarką, życiem społecznym, kulturalnym do sąsiednich gmin otaczających granice
administracyjne miasta. Wielu mieszkańców tych gmin migrowało ze Szczecina,
co związane było z polepszeniem warunków zamieszkania, a współcześnie odbywa podróże obligatoryjne związane z pracą i nauką oraz podróże fakultatywne do
miasta. Potencjalna liczba osób z sąsiednich gmin, jeżdżąca własnymi samochodami i komunikacją zbiorową zwiększa potencjalny popyt na przemieszczanie,
wynikający z liczebności mieszkańców Szczecina.
Główny trzon potencjalnego popytu stanowi liczba mieszkańców miasta
Szczecin. W tabeli 1 przedstawiono zestawienie liczby i struktury wiekowej
mieszkańców w latach 2009–2017.

5

P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
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Tabela 1
Liczebność ludności Szczecina w tys. i struktury wiekowej w latach 2009–2017
Struktura wieku
Ogółem
Wiek przedprodukcyjny

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015* 2016* 2017*

406,3 410,2 409,6 408,9 408,2 407,5 406,8 406,0 405,3
64,0

64,5

63,6

63,4

63,2

63,0

62,8

62,6

62,4

Wiek produkcyjny

268,1 268,7 266,1 262,5 258,8 255,2 251,6 248,0 244,4

Wiek produk. mobilny

164,0 162,6 162,5

Wiek produk. niemobilny

104,1 106,2 103,6 100,7

Wiek poprodukcyjny

74,3

77,0

79,9

Uczniowie liceum

111,0

Studenci

132,0 126,3 121,0

161,8
83,0

107,0 104,0 100,0
117,0

161,0 160,3 159,5 158,8 158,0
97,8

95,0

92,1

89,3

86,4

86,1

89,2

92,3

95,5

98,6

95,0

91,7

87,7

83,7

79,7

114,3 108,7

105,4

101,4

97,9

Liczebność uczniów i studentów jest wydzielana ze struktury wiekowej.
*dane dla lat 2015–2017 są wielkościami przewidywanymi.
Źródło: dane zaczerpnięte z rocznika statystycznego i informacji Urzędu Miasta Szczecin.

Analiza danych w tabeli 1 wskazuje, że następuje niewielki spadek liczby mieszkańców, co nie wpływa w istotny sposób na popyt. Struktura wiekowa natomiast pokazuje, że tu należy się spodziewać znacznego spadku popytu
w dwóch segmentach rynku, tj. pomniejszającej się liczby uczniów i studentów.
Te dwa segmenty nie generują znaczącego przychodu ze sprzedaży biletów (bilety ulgowe), to jednak zwiększają popyt na usługi transportu zbiorowego. W tych
dwu segmentach studenci i uczniowie nie stanowią licznego zbioru właścicieli samochodów osobowych a tym samym nie mają możliwości substytucji usługi poprzez samozaspokojenie. Spadek liczebności w tej grupie potencjalnych pasażerów wynosi około 11 tys. a więc dla przewoźników jest znaczący. W pozostałych
grupach wiekowych następują też zmiany ilościowe, wpływające na obniżenie
popytu, ale nie tak znacząco jak ze strony uczniów i studentów. Wzrasta liczba
osób w wieku nieprodukcyjnym a więc takich, które podróże odbywają tylko
w celach fakultatywnych, zależnie od zapotrzebowania, tzn. bywają takie dni,
w których w ogóle nie odbywają podróży. Pośród mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym znajdują się dzieci w wieku do 10 lat, które z reguły są dowożone
do szkół przez rodziców samochodami osobowymi a uczniowie starsi i studenci
podróżują najczęściej publicznym transportem zbiorowym.
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3. Wpływ na popyt liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców
Osoba podejmująca decyzję o zakupie samochodu osobowego kieruje się
wieloma kryteriami jak np.: ceną, marką, jakością, parametrami technicznymi
i eksploatacyjnymi oraz użytecznością dającą mobilną zdolność do przemieszczania.
Dla właściciela zakupiony po określonej cenie samochód osobowy jest produktem, który umożliwia mu celowe pokonywanie przestrzeni. Zakup samochodu osobowego (nowego czy używanego) świadczy o tym, że jego właściciel
dysponuje takim budżetem domowym, w ramach którego może przeznaczyć
określoną kwotę na jego eksploatację. Posiadacz samochodu osobowego zdaje
sobie wyraźnie sprawę, że koszt jego eksploatacji dla celowego przemieszczania
jest znacznie większy od kosztów, jakie ponosiłby korzystając z transportu zbiorowego. Właściciele samochodów osobowych traktują dlategousługi komunikacji
zbiorowej, jako substytuty (alternatywę) o niższej wartości w stosunku do samozaspokojenia przemieszczania własnym samochodem. Na przykład Ivan Png,
Dale Lehman6 podają, „że transport publiczny ma raczej cechy dobra niższego
rzędu: wyższe dochody skłaniają osoby korzystające ze środków komunikacji
publicznej do zmiany na samochód”. Te osoby, co najwyżej sporadycznie korzystają z transportu zbiorowego. Im więcej na terenie danego miasta jest właścicieli
samochodów osobowych, tym mniejszy jest popyt na usługi transportu zbiorowego.
Popyt generują głównie osoby nieposiadające samochodu osobowego lub
niemogące go użytkować. Poglądowo zaprezentowano to na rysunku 1. W odniesieniu do podziału na segmenty rynku według grup wiekowych mieszkańców,
można stwierdzić, że osoby w wieku przedprodukcyjnym (od 10 do ok. 18 lat)
są bardzo mobilne i kontynuują naukę na różnym poziomie szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego. Obligatoryjnym celem ich podróży transportem
zbiorowym jest dojazd do szkół. Natomiast cała zbiorowości osób w wieku przedprodukcyjnym poza wyjątkowymi przypadkami nie posiada samochodu osobowego.
Grupa osób w wieku produkcyjnym, mimo że znaczny ich procent (ok. 15%)
może być bezrobotna – jest właścicielami samochodów osobowych. Celem obiektywnym ich podróży samochodem osobowym jest dojazd do pracy a celami
6

s. 63–64.

I. Png, D. Lehmana, Ekonomia menedżerska, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011,
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fakultatywnymi są miejsca zakupów, służba zdrowia, rozrywka. Te cele łatwiej
osiągać własnym samochodem (szczególnie, gdy podróżuje się z rodziną) niż
transportem zbiorowym.

1000

Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych
na 1000 mieszkańców

Rys. 1. Diagram zależności pomiędzy liczbą zarejestrowanych samochodów osobowych
a liczbą osób nieposiadających samochodu osobowego na 1000 mieszkańców
Źródło: opracowanie własne.

Segment osób w wieku pozaprodukcyjnym jest źródłem popytu na przewozy transportem zbiorowym, ponieważ w tej zbiorowości występuje znikoma
liczba osób posiadających samochody osobowe. Podróże podejmują transportem
zbiorowym zależnie od pojawienia się potrzeby osiągnięcia celu podróży. Charakterystyczną cechą tych osób jest niewielki budżet domowy i nieznaczna mobilność na obszarze powiatu.
Zestawienie zmian w liczbie samochodów osobowych w latach 2009–2014
i predykcji do roku 2017 zaprezentowano w tabeli 2. Z danych przedstawionych
w tabeli wynika, że przyrost nowych właścicieli samochodów osobowych w naszym mieście nabiera przyspieszenia. Największy przyrost, bo aż o 7 tys., nastąpił w 2014 roku. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców widać rosnącą liczbę
właścicieli samochodów osobowych pokazano na rysunku 2.
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Tabela 2
Stan pojazdów mechanicznych w latach 2009–2017 (w tys. sztuk)
Lata

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015* 2016* 2017*

Samochody osobowe
164,43 167,72 173,11 178,31 184,02 191,05 197,92 204,06 209,57
Przyrost krańcowy
X
2,00
3,21
3,01
3,20
3,82
3,60
3,10
2,70
Pojazdy mechaniczne
218,29 223,94 231,58 238,47 245,55 255,17 262,83 270,45 277,48
Przyrost krańcowy
X
2,59
3,41
2,97 2,97
3,92
3,00 2,90 2,60
Właściciele samochodów osobowych/1000
mieszkańców
405
409
423
436
451
469
487
503
527
Nieposiadający samochodów osobowych
/1000 mieszkańców
595
591
577
564
549
531
513
497
483
* wielkości przewidywane.
Źródło: dane z rocznika statystycznego i informacji z Urzędu Miasta Szczecin.
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Rys. 2. Proporcja pomiędzy właścicielami i nie właścicielami samochodów osobowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Miasto Szczecin, jako powiat ma najmniej samochodów osobowych na 1000
mieszkańców z otaczających i odległych powiatów7. Powiat goleniowski w 2013
roku osiągnął 528 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. W 2016 roku
należy się spodziewać, że w Szczecinie będzie mniej osób nieposiadających samochodu osobowego (497) od posiadających (503). Tendencja ta będzie się nadal utrzymywała, dane z innych miast powiatów na terenie kraju pokazują, że
7

Dane z WUS Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r.
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liczba właścicieli samochodów osobowych przekroczyła 600/1000 mieszkańców
w 2013 roku. Ponieważ liczba samochodów osobowych będzie wzrastała, tzn.
samozaspokojenie przemieszczania nimi jako doskonalszych substytutów8 będzie powodowała obniżanie popytu na usługi transportu zbiorowego. W tabeli 2
podano także dane o pojazdach mechanicznych, aby pokazać, że w innych środkach transportowych widoczna jest większa dynamika przyrostu liczbowego niż
w przypadku samochodów osobowych. Sytuacja nabrzmiewa w wielu wymiarach:
1. Zarejestrowane samochody osobowe są nadmiernie wyeksploatowane
(autobusy komunikacji miejskiej i pozostałych przewoźników oraz samochody ciężarowe również) zanieczyszczają środowisko naturalne miasta.
2. Popyt na usługi transportu zbiorowego będzie dość dynamicznie się
zmniejszał.
3. Nastąpią coraz większe utrudnienia w ruchu pojazdów drogowych na
ulicach Szczecina.
4. Powierzchnia parkingów będzie zabierała przestrzeń mieszkańcom
Szczecina.
5. wizerunek miasta będzie negatywny dla osób przyjezdnych.
4. Przewidywany spadek przychodów
Spadek popytu przy niezmienionych cena taryfowych i pozostawienie wielkości podaży na niezmienionym poziomie, powoduje zawsze zmniejszenie przychodu. Popyt ulegnie zmianie z następujących powodów:
–– zmiany liczebności mieszkańców według struktury wiekowej,
–– znacznego zmniejszenia liczebności studentów i uczniów szkół licealnych,
–– zwiększenie się liczby samochodów osobowych.
Każda z tych przyczyn ma wymiar mierzalny. Podane wielkości liczbowe
w poszczególnych kategoriach wykazują dość trwały trend, dlatego należy przewidywać, w jakim zakresie nastąpi zmniejszenie przychodów ze sprzedaży biletów w nadchodzących latach. Do obliczenia wykorzystano dane z lat 2012–2014.
Na początku 2012 roku ZDiTM w Szczecinie rozpoczął działalność w formie
organizacyjno-prawnej, jako jednostka budżetowa, co sprawiło, że wcześniejsze
8

G. Whitehead, Ekonomia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001, s. 199.
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dane stały się nieporównywalne z danymi, gdy zakład ten funkcjonował jako
jednostka budżetowa.
W tabeli 3 zaprezentowano podstawowe dane, na których zostały oparte
obliczenia przychodów w latach 2015–2017. Zestawienie prezentuje dodatkowo,
jako informacje objaśniające, przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych
i kwoty dopłat do deficytowej działalności publicznego transportu zbiorowego
w latach 2009–2011.
Tabela 3
Przewidywana wielkość przychodów w latach 2015–2017 (tys. zł)
Lata
Przychód całkowity wariant optymistyczny
Spadek krańcowy optymistyczny
Przychód całkowity wariant pesymistyczny
Spadek krańcowy pesymistyczny
Przychody z biletów jednorazowych
Kwota dopłat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

84 132 82 415 82 436 94 809 93 908 91 246 89 758 87 977 86 195
X

X

X

X

1,0

2,9

1,7

2,0

2,1

84 132 82 415 82 436 94 809 93 908 91 246 88 546 85 546 82 546
X

X

X

X

1,0

2,9

3,0

3,5

3,6

34 137 33 229 33 131 36 383 35 633 34 285 33 335 32 286 31 237
82 775 80 161 88 358

0

0

0

0

0

0

Źródło: informacje uzyskane z Urzędu Miasta Szczecin.

Przyjmując za podstawę spadki krańcowe przychodów z lat 2012–2014,
ustalono dwa warianty. Wariant optymistyczny oparty został na dotychczasowych trendach spadków krańcowych. Zmniejszenie przychodów w tym wariancie wyniesie począwszy od roku 2014 odpowiednio do poprzedniego roku – 1,486
tys. zł; 1,781 tys. zł; 1,781 tys. zł. Natomiast w wariancie pesymistycznym przyjęto większe spadki krańcowe, co pokazano w tabeli 3. Z obliczeń wynika, że
przychody pomniejszą się odpowiednio w każdym następnym roku o 2,700 tys.
zł, 3,000 tys. zł i 3,000 tys. zł.
Rozbieżności pomiędzy wariantem optymistycznym a pesymistycznym są
znaczące, a to dlatego, że w roku 2014 nastąpiły znaczne zmiany w podaży. Trakcja tramwajowa pomniejszyła swoją zdolność przewozową na skutek budowy SST
oraz nowego torowiska do Basenu Górniczego. Ustał przewóz pasażerów w relacji prawo–lewobrzeże trakcją tramwajową oraz na ul. Potulickiej. Wiele potoków
pasażerskich przejęła trakcja autobusowa a dodatkowo uruchomiono nowe linie
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Rys. 3. Przewidywany spadek przychodu ze sprzedanych biletów
Źródło: opracowanie własne.

autobusowe. Po oddaniu do eksploatacji SST oraz powrotu do ustabilizowanego
rozkładu jazdy w trakcji autobusowej, przychody ze sprzedaży biletów ulegną
zmianie. Tendencja spadku popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego
w Szczecinie jest trwała. Wizualny obraz tej tendencji pokazano na rysunku 3.
Wnioski
1. W Szczecinie przychody ze sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej
będą się zmniejszały. Przyczyną tego stanu jest spadek popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego (w ekonomii od wielkości popytu rozpoczyna się
rozważania dotyczące dostosowania podaży). Zjawisko spadku popytu ma trwałą tendencję na najbliższe 2–3 lata. Brakuje przesłanek, aby ten trend odwrócić
w następnych 3–6 latach. Popyt będzie się zmniejszał, problematyczny jest tylko
poziom tych zmian w każdym następnym roku (1,0%, 1,5 czy 2,0% rocznie).
2. Zwiększanie podaży przez uruchamianie nowych linii autobusowych,
częstotliwości kursowania czy zwiększenie przebiegu składów tramwajowych,
bądź uruchomienie miejskiej kolei szybkiej spowoduje znaczne zwiększenie
kosztów i dopłat do publicznego transportu zbiorowego w najbliższych latach.
3. Przy spadającej liczbie mieszkańców i niekorzystnej strukturze wiekowej mieszkańców Szczecina, jedynym źródłem zwiększenia popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego są właściciele samochodów osobowych.
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Należy sobie uzmysłowić, że popyt na przemieszczanie po obszarze miejskim
ma ograniczoną wielkość. Przemieszczanie samochodem osobowym, autobusem,
tramwajem, taksówką miejską lub rowerem jest traktowane przez mieszkańca,
jako „nakład kosztów i strata czasu w życiu osobistym”.
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THE ESTIMATION OF DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORT IN SZCZECIN
FOR THE YEARS 2015–2017
Summary
Determining the size of the demand for services in public transport requires a lot of
knowledge, skills and apply different research methods. For the determination of future
amounts of money from ticket sales for the local government budget planning method
can be used relatively simple and does not require significant effort. This article aims
to provide a simple calculation technique based on the principle of marginal increases
including changes in factors affecting demand. The main factors affecting demand are:
the number and age structure of inhabitants and the number of registered cars. The presented statements and calculations show that in the years 2015–2017 year will decline in
revenue from ticket sales due to the increase in the number of passenger cars in Szczecin
and changes in the age structure of population.
Translated by Wojciech Bąkowski
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Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym
w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej

Regulacje rozpoczęto w latach dwudziestych XX wieku pod wpływem działań Kolei Rzeszy. Kolejny etap stanowiła polityka antykryzysowa na początku lat trzydziestych.
W okresie rządów nazistowskich utworzono przymusowe organizacje przedsiębiorstw
samochodowych, ustalono maksymalną liczbę samochodów ciężarowych. Zadbano o interes kolei. Tę politykę kontynuowano w Republice Federalnej. Dopiero utworzenie europejskiego wspólnego rynku oznaczało liberalizację rynku przewozów samochodami.
Słowa kluczowe: transport samochodowy, historia, Niemcy

Wstęp
O transporcie samochodowym jako liczącej się gałęzi transportu można
mówić w dwudziestoleciu międzywojennym. Władze państwowe dostrzegły
najpierw możliwości militarne transportu samochodowego, następnie, kiedy
ujawniły się jego możliwości konkurowania z transportem konnym i kolejami,
poszczególne państwa wprowadzały regulacje dotyczące samego transportu
samochodowego i jego relacji do innych, przede wszystkim kolejowego, gałęzi
transportu. Zakres tej polityki zależał od stopnia zaangażowania państwa w regulowanie gospodarki.

*
dr hab. Andrzej Mielcarek prof. US – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
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Zdaniem Waltera Euckena, wyrażonym w Grundlagen der Nationalökonomie (1940 r.): „napięcie między nasilającą się konkurencją, a jej odrzuceniem
jest podstawowym zjawiskiem występującym w najnowszej historii gospodarczej
Niemiec”1. W odniesieniu do czasów republiki weimarskiej, a szczególnie w czasach reżimu nazistowskiego, mamy do czynienia z coraz większą ingerencją państwa i odrzuceniem konkurencji. Podobnie w czasach Republiki Federalnej.
Omówienie okresu powojennego ograniczyłem do Republiki Federalnej.
Nie zajmuję się tutaj transportem w Niemieckiej Republice Demokratycznej, który z natury rzeczy podlegał regułom gospodarki centralnie kierowanej.
Przedmiotem artykułu jest problem regulowania konkurencji i kooperacji
w samym transporcie samochodowym, a także relacji z koleją. Wpływ na to miało państwo i w mniejszym stopniu przedsiębiorstwa transportowe.
1. Rozwój motoryzacji
Okresem bardzo szybkiego wzrostu motoryzacji były III cykl Kondratiewa (1900–1950). Szczególnie większy rozwój nastąpił w Stanach Zjednoczonych.
W Wielkiej Brytanii dynamika wzrostu liczby samochodów zwiększyła się po
1910 roku. Powiększanie się liczby samochodów dotyczyło przede wszystkim
samochodów osobowych, natomiast w latach 1919–1929 nastąpił przyspieszony
wzrost liczby samochodów ciężarowych. W dwudziestu krajach Europy nastąpił ich wzrost z 415 tys. w 1913 roku do 4,3 mln w 1929 roku i 8,7 mln w 1949
roku 2. Samochody wykorzystywano w bliskich przewozach jako karetki pogotowia, w obsłudze instytucji i urzędów, w tym też poczty. Władze starały się,
aby w prywatnej eksploatacji znalazły się samochody ciężarowe, mogące mieć
zastosowanie militarne. Przedsiębiorcy prywatni otrzymywali subwencje na kupno ciężarówek i dodatek na koszty eksploatacji. Wojsko wypożyczało osobom
prywatnym samochody ciężarowe, aby mogły się one przekonać o korzyściach
z użycia tego środka transportu3.

1
W. Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, red. E. Eucken, K.P. Hensel, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2005. s. 278.
2
H. Bronk, Doświadczenia historyczne transportu samochodowego w świetle przebiegu
i oddziaływania długich cykli koniunktury, „Zagadnienia Transportu“ 1988, nr 1/2–3/4, PWN,
Warszawa 1990, s. 145–149.
3
C. Koehne, Kraftfahrzeuge, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 6, Jena
1910, s. 185; R. Vahrenkamp, Die Entwicklung der Speditionen in Deutschland 1880 bis 1938:
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Po wojnie tanio sprzedawano w Niemczech samochody wojskowe do użytku
cywilnego4. Liczba samochodów w 1924 roku w Niemczech wynosiła 3,5 razy
więcej niż w 1914 roku. W latach 1924–1931 wzrost był jeszcze większy. W 1931
roku było to 13 razy więcej niż w 1914 roku. W czasie kryzysu lat 30. XX wieku
liczba samochodów w Niemczech zmniejszyła się mniej niż w innych krajach.
Spadek byłby jeszcze mniejszy, gdyby nie podatek od samochodów5.
Postęp techniczny w latach 20. XX wieku spowodował wzrost wydajności
transportu samochodowego i obniżenie kosztów o 60%6, mógł więc coraz skuteczniej konkurować tak z kolejami, jak i transportem konnym. W badaniach
ruchu dalekobieżnego, w których porównywano obciążenie dróg między 1929
a 1932 rokiem stwierdzono spadek liczby zaprzęgów konnych o 3,8%. Nastąpił
wzrost liczby samochodów osobowych o 9%, ciężarowych o 32%7.
Dla dalszego rozwoju motoryzacji znaczenie miały plany militarne państwa
hitlerowskiego. W kwietniu 1933 roku zniesiono podatek od kupna motocykli
i samochodów osobowych, a następnie użytkowane już samochody osobowe
i motocykle zostały zwolnione od podatku po zapłacie jednorazowo dwu- do
trzykrotnej sumy rocznego podatku. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono
na budowę autostrad. Dwa lata później podobne przywileje przyznano samochodom ciężarowym o większym tonażu, obsługującym przemysł8.
2. Przedsiębiorstwa transportu samochodowego i spedycji
Po wojnie, pojazdy z demobilu przeznaczono dla cywilnych urzędów samochodowych, które zostały powołane dla odciążenia kolei. W 1919 roku utworzono z nich 16 mieszanych towarzystw samochodowych, w których uczestniczyły
Rzesza, kraje Rzeszy, powiaty i gminy. Z reguły działały na obszarze jednego

Neue Geschäftsfelder, neue Kooperationsformen und neue Regulierungen, „Working Papers in the
History of Mobility” 2007, nr 11 (Stand: 15 November 2008), s. 2.
4
R. Vahrenkamp, Die Entwicklung der Speditionen..., s. 2–3.
5
Das deutsche Strassen- und Wegewesen im öffentlichen Haushalt mit einem Überblick
über das Strassen- und Wegewesen im Ausland, Einzelschriften zur Statistik des Deutschen
Reichs, nr 29, Berlin 1934. s. 9.
6
R. Vahrenkamp, Die Entwicklung der Speditionen.., s. 3.
7
Die deutsche Strassen.., s. 11–12.
8
Geschichte des Verkehrswesens, 8 Lehrbrief, II Ausgabe, Nachdruck 1961, Elfride Rehbein, Bearb. E. Rehbein, R. Keil, H. Wehner, Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, s. 443.
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kraju Rzeszy, a w Prusach – na obszarze prowincji9. Przewoziły regularnie ładunki uzupełniając i zastępujące koleje na liniach dalekobieżnych.
Państwowe towarzystwa samochodowe zostały zrzeszone pod firmą „Kraftverkehr Deutschland GmbH” Ich rola, w latach 1919–1924, polegała też na zastępowaniu kolei w czasie strajków, wypełniania zobowiązań reparacyjnych,
przewozie węgla, kiedy wystąpił jego brak spowodowany konfliktem w Zagłębiu
Ruhry10. Na początku lat 20. XX wieku powstały także komunalne przedsiębiorstwa samochodowe. Poza tym powstało wiele mniejszych i większych prywatnych przedsiębiorstw, przewożących pasażerów i ładunki. Przewozy samochodami ciężarowymi i omnibusami prowadziły także Poczta Rzeszy i Koleje Rzeszy11.
W latach 20. XX wieku ze względu na potrzebę pozyskania ładunków powrotnych powstała konieczność uczestniczenia w tym spedycji. Większe przedsiębiorstwa spedycyjne zakładały magazyny dla gromadzenia i przeładunku drobnicy. Bariera wejścia na rynek dla przewoźników i spedytorów była stosunkowo
niska. Samochody ciężarowe mogły być także nabywane na raty. Powstawało
wiele przedsiębiorstw słabych kapitałowo i prowadzących rujnującą konkurencję.
W tej sytuacji 22 najsilniejszych spedytorów utworzyło w 1929 roku stowarzyszenie niemieckich spedytorów samochodowych (Gedekra), które związało ze
sobą przedsiębiorców samochodowych i narzuciło im standardy jakości. Uregulowane zostały nie tylko warunki przewozu, ubezpieczenia, wynagrodzenie, ale
także ochrona przed konkurencją. Gedekra miała swoją giełdę informacji służącą zapewnieniu ładunku dla przejazdów powrotnych. Powstał też Reichsverband
Deutscher Auto-Fernstransport e. v. (RDF), które na swoich placówkach w dużych miastach także zajmowało się zapewnianiem ładunku dla jazdy powrotnej12.
Dla potrzeb państwa hitlerowskiego powstały organizacje służące wykorzystaniu przez reżim transportu samochodowego. W sposób bezpośredni związana była z NSDAP organizacja Nationalsozialistische Kraftkorps (NSKK). Organisation Todt przekazała NSKK organizację transportu przy budowie Wału

Geschichte des Verkehrswesens, 6 Lehrbrief, s. 343.
R. Vahrenkamp, Die Entwicklung der Speditionen..., s. 28.
11
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Zachodniego w 1938 roku. Dla potrzeb budów realizowanych przez Alberta Speera stworzono „NSKK – Transport – Brigade – Speer”13.
3. Rozwój transportu samochodowego
Pojawienie się na drogach pojazdów mechanicznych spowodowało konieczność wprowadzenia uzupełnień i zmian do ustaw dotyczących transportu drogowego. W ustawie z 1925 roku o liniach samochodowych wprowadzono pojęcie
„bliskich przewozów”, czyli na odległość 50 km. Nie wymagały one zezwolenia.
Zezwolenia wymagały natomiast regularne przewozy liniowe na odległość ponad
50 km między dwiema miejscowościami14.
Do końca lat 20. XX wieku większość z 66 tys. ciężkich samochodów ciężarowych obsługiwała przewozy własne przedsiębiorstw. W transporcie zarobkowym użytkowano 11 tys. z czego 80% miało do 5 ton ładowności a 9% powyżej 5 ton i były wykorzystywane w transporcie dalekosiężnym na „liniach
samochodowych”15.
W 1939 roku w transporcie samochodowym działało 79 tys. przedsiębiorstw
zatrudniających 195 tys. osób, w tym 274 przedsiębiorstwa autobusowe zatrudniające 13 tys. osób. Innymi przewozami osób zajmowało się 24 tys. przedsiębiorstw zatrudniających 45 tys. osób. Poza tym w służbie pocztowej w 21 jednostkach przewozów pojazdami mechanicznymi zatrudniano 5,5 tys. osób.
Dalekobieżnymi przewozami ładunków zajmowało się w 1939 roku 6,6 tys.
przedsiębiorstw zatrudniających 25,4 tys. osób, a przewozami bliskiego zasięgu –
44,2 tys. przedsiębiorstw zatrudniających 104,4 tys. osób16.
4. Kolej a transport samochodowy w latach dwudziestych
Już od połowy lat 20. XX wieku ciężarówki przejęły przewozy towarów wysokowartościowych i drobnicy, na odległość do 150 km, potem także
na dalsze odległości. Przedsiębiorstwa samochodowe nie były zobowiązane,

13
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w przeciwieństwie do kolei, do przewozu każdego ładunku. Kolej traciła ładunki
wyżej wartościowe, jej straty wyniosły w 1928 roku w sumie 350 mln RM17.
Zwalczając konkurencję, Kolej Rzeszy zawarła w 1924 roku układ z 17 wielkimi przedsiębiorstwami przewozów ładunków i utworzyła Kraftverkehr Deutschland GmbH. Przedsiębiorstwa miały przyjmować zlecenia od kolei, jednak
układ przetrwał tylko do 1928 roku18. Żądanie ochrony przed konkurencją Kolej
uzasadniała obciążeniem jej spłatami reparacji wojennych, zgodnie z Planem Dawesa19. Jedyne co uzyskała to rozporządzenie z 1928 roku, które zobowiązywało wszystkie przedsiębiorstwa samochodowe utrzymujące przewozy liniowe do
uzyskania zezwolenia odpowiedniego urzędu, jeśli przewozy wykraczały poza
granice gminy. Ponadto, walcząc z konkurencją Kolej organizowała też dowóz
samochodami pasażerów i ładunków do stacji kolejowych.
Koleje Rzeszy, Poczta Rzeszy i „Kraftverkehrsgesellschaft” utworzyły w 1927 roku kartel mający wykluczyć wzajemna konkurencję, szczególnie
w przewozach pasażerów20.
Kolej ustanowiła też K-taryfy (nazwa od Kraftwagen, Konkurenz lub
Kampftarife) poniżej taryf samochodowych. W końcu 1929 roku obowiązywało już 190 takich taryf 21. Obniżyła też taryfy dla pewnych przedsiębiorstw i dla
170 grup ładunków, w przewozie których występowała konkurencja transportu
samochodowego. Subwencjonowała także przewoźników dowożących i odwożących drobnicę ze stacji kolejowych22.
Konkurencja transportu samochodowego spowodowała wydanie przez kanclerza w 1931 roku, na żądanie Kolei Rzeszy, rozporządzenia antykryzysowego
stanowiącego, że koncesja, ustalanie cen, trasy dla autobusów i samochodowych
przedsiębiorstw przewozowych utrzymywanych przez spedytorów, będą uzależnione od zgody Kolei Rzeszy. Wprowadzono rozróżnienie między zarobkowym
przewozem ładunków ciężarówkami a przewozami przedsiębiorstw własnym
taborem i na własne potrzeby23. Do przewozów własnych przedsiębiorstw nie
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zaliczano przewozów między zakładami danego koncernu, mimo że przepisy podatkowych z 1925 roku traktowały koncern jako jednostkę gospodarczą24.
Do warunków kryzysu lepiej niż wielkie przedsiębiorstwa spedycyjne przystosowały się przedsiębiorstwa jednoosobowe i z jednym wozem. Odpowiadały
potrzebom handlu, który zmniejszał zapasy i zamawiał mniejsze partie towarów25. Miały także bardziej elastyczne taryfy niż kolej.
Wobec tej konkurencji, Kolej zawarła w 1929 roku układ z Pocztą Rzeszy,
regulujący przewóz osób i ładunków. Poczta utrzymywała linie autobusowe,
a nowe pocztowe linie samochodowe miały być utworzone tylko za zgodą Kolei
Rzeszy, która miała prawo uczestniczyć w zyskach i stratach tych nowych linii.
Układ był korzystny skoro już w 1931 roku wspólnie eksploatowano 98 linii samochodowych o długości 2101 km.
Poszukując możliwości współpracy z transportem samochodowym, Koleje
Rzeszy zawarły w 1932 roku układ z koncernem spedycyjnym Deutschen Bahnspedition GmbH, który aby zrealizować to zadanie założył firmę Schenker & Co
monopolistę w spedycji kolejowej. Przedsiębiorstwa samochodowe we współpracy z Kolejami Rzeszy prowadziły przewozy drzwi – drzwi26. Ustalono jednolite
ceny dla transportu na danym obszarze miasta, często poniżej dotychczasowych
stawek. Kolej musiała to rekompensować przedsiębiorstwom dowozowym27.
Działania Kolei Rzeszy przeciw konkurencji transportu samochodowego
nie przyniosły zamierzonych skutków, wobec czego, odwołując się do rozporządzeniu prezydenta Rzeszy z 1931 roku, mającego przeciwdziałać skutkom kryzysu, Kolej zażądała wsparcia ze strony rządu. Na podstawie tego rozporządzenia
minister komunikacji ustalił jednolite taryfy przewozowe, obowiązujące w całej
Rzeszy, dla dalekobieżnych przewozów ładunków samochodami ciężarowymi.
Poza tym przewozy samochodowe na dłuższe odległości, jak i cały zarobkowy
transport ładunków w promieniu ponad 50 km wymagał zezwolenia i zatwierdzenia cen przez ministra komunikacji Rzeszy28.
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5. Regulacje w czasach reżimu nazistowskiego
Reżim hitlerowski kontynuował politykę władz republiki weimarskiej dotyczącą ograniczania konkurencji w transporcie. W połowie roku 1933, za przyzwoleniem władz, zjednoczyło się 3 tys. firm przemysłowych, handlowych i transportowych i porozumiało w sprawie uporządkowania rynku, czyli kontroli cen29.
W 1934 roku ogłoszono ustawę o „jednolitej polityce komunikacyjnej”, za
którą był odpowiedzialny minister komunikacji. Miał zapewnić współpracę różnych gałęzi transportu i podstawowe zasady dla polityki taryfowej wymagały
jego aprobaty30.
Realizując „organiczną przebudowę niemieckiej gospodarki”, utworzono
w 1935 roku siedem grup w dziedzinie transportu: grupę transportu samochodowego, żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej, przewozów konnych, pojazdów
szynowych, spedycji i składowania, zawodów pomocniczych. Musieli do nich należeć wszyscy przedsiębiorcy. Stojący na czele każdej z grup naziści mieli duże
uprawnienia wymuszania realizacji poleceń władz, także poprzez kary.
Grupa transportu samochodowego dzieliła się z kolei na sześć grup: transportu samochodowego osobowego, prywatnych autobusów, komunalnych
i mieszanych przedsiębiorstw autobusowych, przewozów ładunków na dalekie
odległości, nauczycieli jazdy i prywatnych przedsiębiorstw remontowych. Ta organizacja służyła także celom wojskowym. Samochody miały przydział do okręgów wojskowych i dla potrzeb militarnych podzielono je według rodzajów, roku
budowy i klas wielkości31.
Konkurencja między kolejami a transportem samochodowym uległa nawet
zaostrzeniu. Nie zapobiegła temu wspomniana już ustawa z 1934 roku. Transport
samochodowy przejmował transport ładunków od kolei, który był ograniczony
antykryzysowym rozporządzeniem z 1931 roku o cenach, ale nie zawsze było
ono przestrzegane.
W 1935 roku określono dokładniej obszary działania przewozów. Wyróżniono przewozy dalekosiężne regularne, przewozy na bliskie odległości do 50
km, przewozy mebli, przewozy własne przedsiębiorstw32.
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Hitler, który początkowo chciał zlikwidować konkurencję między kolejami
a samochodami w przewozach ładunków, zrezygnował z tego pomysłu, jednak
ustanowiono pewne formy kontroli. Ustawą z 1935 roku wszystkie przedsiębiorstwa samochodowe przewożące ładunki na dalekie odległości musiały przymusowo wstąpić do Reichs – Kraftwagen – Betriebsverband (RKB), związku publiczno-prawnego, w którym znalazły się także przedsiębiorstwa spedycyjne. Przejął
on od przedsiębiorstw prowadzenie rachunkowości i załatwianie płatności33. Jego
zadaniem było czuwanie, by przewoźnicy działali zgodnie z przepisami; mógł
nakładać kary lub nawet wykluczać ze związku, co oznaczało odebranie pozwolenia na przewozy. Z drugiej strony miał zadanie wspierać działania swoich
członków i ich interesy wobec przedsiębiorstw innych gałęzi transportu i chronić
ich interesy wobec innych gałęzi transportu i pośredników (spedytorów), z czego
miały korzystać szczególnie małe przedsiębiorstwa34.
Przepisy RKB określały także sposób przewozu. Wyróżniano przewozy
trampowe, przewozy liniowe z rozkładem jazdy i liniowe. Przewozy liniowe
z rozkładem jazdy – to jazda na określonej trasie z wyraźnie ustalonym punktem
początkowym i końcowym. Przewozy liniowe polegały na tym, że przedsiębiorca
stawiał do dyspozycji jednego lub dwóch spedytorów wszystkie swoje ciężarówki
(co najmniej dwie), na jednej trasie bez ustalonych dni załadunku.
W pierwszej połowie 1939 roku przewieziono 6,4 mln ton, z czego przewozy
trampowe stanowiły 25,1%, liniowe – 12,0%, przewozy pojazdami należącymi
do spedytorów 21,8%, a przewoźnicy odbierający ładunek bezpośrednio od załadowców przewieźli 41,1%. RKB miało interweniować kiedy stosunek między
przewozami trampowymi i liniowymi nie odpowiadał potrzebom załadowców
w zakresie regularnych i niezawodnych przewozów.
RKB zakładał placówki przydziału ładunków. W czerwcu 1939 roku było
ich 77 w całej Rzeszy. Nie było przymusu korzystania z tych placówek, a RKB
nie był zobowiązany do zapewnienia ładunku. Ponieważ przewozy przedsiębiorców, którzy sami sobie zapewniali ładunek miały 50% udziału w przewozach
samochodowych RKB utworzyło także i dla tych przewoźników placówki, gdzie
mogli uzyskać ładunek35.
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Poprzez RKB powiązano regulację przewozów samochodami ciężarowymi
z gospodarczymi i społecznymi celami dyktatury. Ograniczono wolność gospodarczą. System licencji był jednym z instrumentów kontroli nie tylko gospodarczej, ale i politycznej36. RKB miał za zadanie porozumieć się z Kolejami Rzeszy
w sprawie taryf przewozowych na dalsze odległości i nadzorować wykonanie
porozumienia. RKB przyjęło taryfę drobnicową i dla ładunków całowagonowych
klasy A–D, obowiązującą na Kolejach Rzeszy. Przedsiębiorstwa samochodowe
wprowadziły nawet regularne taryfy wyjątkowe i przyznawały wielkim załadowcom subwencje na koszty załadunku37.
Koleje Rzeszy prowadziły także przewozy samochodowe jako uzupełnienie
kolejowych. Obsługiwały je własnym taborem, a także zawierały umowy z przewoźnikami zrzeszonymi w RKB. W końcu 1938 roku przewozy na trasach o długości 48 tys. km obsługiwało 2219 samochodów ciężarowych, 1364 przyczep
należących do kolei, 500 wozów i 450 przyczep należących do przedsiębiorstw
przewozowych. W przewozach tych obowiązywały kolejowe przepisy przewozowe. Stawki frachtowe ustalano według taryfy przewozów samochodowych dla
Rzeszy38.
Ustawa z 1935 roku przewidywała udzielanie zezwoleń na przewozy dalekobieżne tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarki. Uznano
wówczas, że wystarczy 8 tys. przedsiębiorstw z 11 tys. samochodów ciężarowych39. Na rzecz ograniczania samochodowych przewozów dalekobieżnych działał Juliusz Dorpmüller, stojący na czele zarządu Kolei Rzeszy, a od 1937 roku
jednocześnie minister komunikacji. Liczba ciężarówek zatrudnionych w tych
przewozach zarobkowych była w 1937 roku nawet nieco mniejsza niż w1933 roku
– pomimo wielkiego popytu związanego ze zbrojeniami40. W końcu 1938 roku
zwiększono liczbę przedsiębiorców do 11 tys. W ich dyspozycji było 16 tys. samochodów. Wynikało to z kryzysu transportowego w 1938 roku spowodowanego
budową fortyfikacji na granicy z Francją. O wiele większy był tabor samochodowy należący do przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. W połowie 1939
roku liczył 270 tys. samochodów o nośności 300 tys. t.41
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W 1938 roku transport własny przedsiębiorstw przewoził najwięcej na odległość 50–100 km (3 mln t.) i przewyższał przewozy RKB (1,4 mln t.). Na odległość 101–150 km przewozy były prawie takie same (RKB – 1,9 mln t., transport
własny przedsiębiorstw – 1,8 mln t.). Na dalsze odległości transport RKB zdecydowanie przewyższał transport własny przedsiębiorstw. Przewozy samochodami
Reichsbahn były największe na odległość do 100 km (268 tys. t.), natomiast na
odległość 101–150 km (193 tys. t.)42 Rozporządzeniem z 1938 roku rozszerzono
taryfę Rzeszy dla samochodów ciężarowych na wszystkie klasy taryfowe, aby
umożliwić zatrudnienie także niezorganizowanych właścicieli samochodów ciężarowych. Zniesiono także przepis zabraniający przewozów towarowych przedsiębiorcom, którzy zajmowali się także inną działalnością gospodarczą. Wydawano więcej licencji dla przewozów cięższymi samochodami43.
W 1937 roku w Niemczech na przewozy kolejowe przypadało 67,9% (81 mld
tkm). Na przewozy samochodowe przypadało 6,5% ładunków – 7,8 mld tkm,
w tym 4 mld tkm transportu własnego przedsiębiorstw produkcyjnych, 2,3 mld
tkm przypadało na przedsiębiorstwa przewozów ponadlokalnych, 1,3 mld na
przewozy lokalne i 0,2 na przewozy samochodowe Reichsbahn. Przeciętna odległość przewozów dalekobieżnych obsługiwanych przez RKB wynosiła 270 km44.
6. Regulacje w okresie powojennym
Regulacje ustanowione przed wojną zostały utrzymane w Republice Federalnej. Ustawa o transporcie z 1935 roku została wprowadzona ponownie w 1949
roku, choć został zniesiony przymus należenia do RKB. W nowej wersji ustawy o transporcie towarowym z 1952 roku nawiązywano do ustawy z 1935 roku.
Ustanowiono federalny urząd do spraw dalekobieżnych przewozów towarowych,
który utrzymywano ze środków przewoźników – istniał do 1994 roku. Objęto
regulacją, czego nie czyniła ustawa z 1935 roku, przewozy na krótkie odległości.
Wprowadzono nawet maksymalna liczbę licencji. Określał ją minister transportu.
Liczba ta się zmieniała i w 1970 roku została ustalona na poziomie 18,3 tys. pojazdów i na tym poziomie pozostała do 1989 roku45. Najściślejsza regulacja dotyczyła
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przewozów zarobkowych na odległości ponad 50 km. O podziale wspomnianych
limitów na poszczególne kraje związkowe decydował „interes publiczny”. Zezwolenia wymagały także przewozy na własny rachunek pojazdami powyżej
4 ton ładowności. Chroniono w ten sposób interes kolei i starano się nie dopuścić
nadwyżki tonażu samochodowego46.
Sektor transportowy był wyjątkiem w liberalnym systemie gospodarczym
RFN. Regulacjami zainteresowane było ministerstwo transportu, starające się
prowadzić politykę, na której dobrze się znało i która uzasadniała jego istnienie
oraz doradcy znający jedynie nieliberalną teorię ekonomii. Istniejące przedsiębiorstwa starały się powstrzymać napływ nowych przedsiębiorstw47. Presję na
liberalizację rynku przewozów wywierała EWG. Decyzja z 1985 roku o stworzeniu Wspólnego Rynku od 1993 roku oznaczała deregulację rynku transportu
w Niemczech. Od 1998 roku nastąpiło zniesienie zakazu kabotażu dla przewoźników z krajów UE48. Pozostały jednak licencje dla przedsiębiorców, których udzielanie nie odbywało się na zasadach rynkowych, a raczej subiektywnych49. Przewoźnicy z nowych krajów Unii jako próbę ograniczenia konkurencji postrzegają
się niemiecką ustawę z 2015 roku o płacy minimalnej.
Wnioski
Regulacje dotyczące samochodowego transportu towarowego zaczęły się
kształtować w latach dwudziestych pod wpływem działań Kolei Rzeszy. Działania te miały zorganizować współpracę i podział zadań między tymi gałęziami
transportu. Kolejny etap rozpoczął się od polityki antykryzysowej na początku
lat trzydziestych. W ten sposób został przygotowany grunt pod dalsze regulacje,
silnie już związane z systemem gospodarczym wprowadzonym przez reżim nazistowski. Utworzono przymusowe organizacje przedsiębiorstw samochodowych,
ustalono maksymalną liczbę samochodów ciężarowych. Zadbano o interes kolei.
Teza Euckena obowiązywała także w RFN, przynajmniej w odniesieniu do transportu. Kontynuowano wtedy politykę regulacji z czasów nazistowskich. Dopiero
J. Burniewicz, Transport EWG, WKiŁ, Warszawa 1991, s. 102.
R. Vahrenkamp, Rivarly.., s. 43–44.
48
A. Boss, J. Stehn, C.-F. Laase, K.-W. Scharz, E. Bode, H. Böhme, E.-J. Horn, A. Roschenkron, B. Sander, R. Schmidt, Deregulierung in Deutschland: eine empirische Analyse, „Kieler Studien” 1996, nr 275, s. 92, http://hdl.handle.net10419/889.
49
R. Vahrenkamp, Rivarly.., s. 46–47.
46
47
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utworzenie europejskiego wspólnego rynku oznaczało koniec tej polityki i liberalizację rynku przewozów towarów samochodami.
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ROLE OF REGULATIONS IN CARGO CAR TRANSPORT IN GERMANY,
FROM THE WEIMAR REPUBLIC TO THE FEDERAL REPUBLIC
Summary
Regulatory measures began to be taken in the twenties under influence of Reichsbahn. was At the beginning of the thirties an anti-crisis policy was introduced. In the
Nazi period obligatory organizations of car companies were created and the maximum
number of trucks determined, also in the interest of Reichsbahn. This policy was continued in the Federal Republic. Only the creation European Common Market in 1993
brought about the liberalization of cargo car transport.
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Uwarunkowania dostaw i przewozów gazów technicznych
w firmie MESSER

W artykule przedstawiono uwarunkowania dostaw i przewozów gazów w firmie
Messer. To przedsiębiorstwo jest bardzo aktywne na polskim rynku od 1999 roku. Osiągnięte wyniki ekonomiczno-finansowe oraz aktywne formy współpracy z polskimi i niemieckimi przewoźnikami także dobrze świadczą o rozwoju tej firmy i stwarzają szansę
jej dalszego rozwoju na rynku docelowym.
Słowa kluczowe: transport gazu transportem samochodowym

Wstęp
Celem działania transportu jest optymalizacja poziomu obsługi klientów
przy możliwie najniższych kosztach. Ta myśl zachęciła autora do przedstawienia
na Jubileusz 75 lat życia oraz 50 lat pracy Profesora dr hab. inż Huberta Bronka
praktycznego przykładu firmy przewożącej gazy. Znaczenie i ranga transportu
samochodowego wynika z trendów przewijających się w nowoczesnych strategiach działania przedsiębiorstw, ukierunkowanych na zarządzanie całymi łańcuchami dostaw oraz nadrzędną rolę czasu w tych procesach. W artykule ukazano
uwarunkowania dostaw gazów z firmy MESSER na polskim rynku.
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1. Znaczenie transportu samochodowego w gospodarce
Ważną sferą działalności gospodarczej jest transport samochodowy, który
oczywiście jest odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie różnego rodzaju
systemów logistycznych, przedsiębiorstw, całych państw i regionów.
Transport samochodowy ma duże znaczenie w całej gospodarce oraz w gospodarstwach domowych, wielu ludzi go wykorzystuje ponieważ jest potrzebny
na co dzień do załatwienia różnego rodzaju spraw. Występują też tu problemy, ponieważ wielu użytkowników jest uzależnionych od transportu samochodowego,
co powoduje duży ruch, korki i godziny czekania. Dzięki transportowi samochodowemu można zaspokajać różne potrzeby, przemieszczając się – na długich lub
krótkich trasach. „Sektor samochodowy pełni obecnie rolę znacznie ważniejszą
niż w momencie narodzin pierwszych konstrukcji napędzanych silnikiem spalinowym. Jego operacje nie są jednymi z wielu usług ulegających ewolucji, zmianom
mody i gustów społeczeństwa i państwa, w dużej mierze podobnymi do usług
dostawy nowoczesnych nośników energii, informacji czy usług finansowych”1.
Dzisiejszy sektor samochodowy ma wiele zalet którymi są:
–– duża liczba miejsc pracy,
–– postęp techniczny,
–– rozwój w skali lokalnej i regionalnej,
–– odpowiedzialny jest za wzrost produkcji przemysłowej, za rozwój usług,
–– jakość usług transportowych jest obecnie bardzo wysoka oraz stale ulega
poprawie.
Pojazdy samochodowe, które są składnikami potencjału transportu samochodowego są przedmiotem wyposażenia wielu sfer gospodarki, takich jak: turystyka, transport, logistyki, spedycja, gospodarstwa domowe i przemysł. Sektor
samochodowy jest realną częścią gospodarki wielu rozwiniętych państw europejskich jak i pozaeuropejskich. Zdaniem Z. Kordela ta gałąź transportu jest jednak
nadmiernie przeregulowana2.
„Szeroko pojęty sektor samochodowy można podzielić na sześć grup przedsiębiorstw:
–– przemysł motoryzacyjny,
–– zarobkowy transport samochodowy,
–– transport samochodowy na użytek własny,
1
2

J. Burnewicz, Sektor samochodowy Unii Europejskiej, WKiŁ, Warszawa 2005, s. 9.
Z. Kordel, Efektywność transportu drogowego, „Przewoźnik” 2015, nr 3 (42).
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–– motoryzacja indywidualna,
–– drogownictwo,
–– usługi na rzecz posiadaczy i użytkowników samochodowych”3.
Transport samochodowy nie jest odpowiedzialny tylko za zatrudnienie,
wzrost gospodarczy, ale doprowadza do integracji i spójności wielu państw i regionów Unii Europejskiej. Porównując jednak polski transport samochodowy
z firmami z UE, S. Krzemiński4 zauważa, że polskie firmy są stosunkowo małe,
rozdrobnione, często brakuje im środków na odnowę taboru. Integracja państw
unijnych jest widoczna wtedy, gdy różna liczba punktów, przedsiębiorstw nawiązuje ze sobą kontakty, np. telefoniczne czy przez internet a także dzięki przepływowi osób i towarów. Lecz aby to wszystko dobrze funkcjonowało elementy
infrastruktury drogowej powinny być dobrze wykonane i przystosowane dla pojazdów samochodowych.
„O wysokiej zdolności transportu samochodowego do tworzenia spójności
przestrzeni Unii Europejskiej decyduje także duża gęstość rozmieszczenia przedsiębiorstw świadczących zarobkowo usługi przewozowe, mających swe oddziały nawet w niedużych miejscowościach”5. Niezmiernie ważne są także procesy
globalizacji i integracji w transporcie, które zdanie E. Załogi6 postępują dzięki
postępowi w transporcie – w tym także transporcie samochodowym.
2. Podatność transportowa gazów technicznych na przewozy transportem
samochodowym
Na dzisiejszym rynku transportowym jest wiele przedsiębiorstw gazowych,
chemicznych, które oferują wiele swoich produktów, takich jak paliwa, gazy i inne
produkty chemiczne. Tego typu produkty są zazwyczaj przewożone transportem
samochodowym, który jest najwygodniejszą i najczęstszą formą dostarczenia
produktów do klienta7, ponieważ oferuje usługi bezpośrednie w relacji producent
J. Burnewicz, Sektor samochodowy…, s. 9–10.
S. Krzemiński, Konsolidacja przedsiębiorstw transportowych, Wydawnictwo SGH
Warszawa, 2005, s. 10–22.
5
J. Burnewicz, Sektor samochodowy…, s. 21.
6
Por. E. Załoga, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Szczecin 2013, s. 21–
32; Biała księga – Europejska polityka transportowa 2010. Czas na podjęcie decyzji, Szczecin
2002, s. 63–66.
7
Por. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2009, s. 28–44.
3
4
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gazu–odbiorca finalny. Do przewożenia tego rodzaju produktów potrzebne są
specjalne pojazdy samochodowe, które dzielimy na silnikowe i bezsilnikowe.
„Coraz szersze zastosowanie znajdują naczepy współpracujące z ciężarówkami siodłowymi takie jak:
–– kontenerowe,
–– zbiornikowe,
–– skrzyniowe
–– chłodnie do przewozu ładunków szybko psujących się”8.
Produkty chemiczne ze względu na swoją specyfikę są niebezpieczne dla
otoczenia, przez co muszą zostać spełnione odpowiednie warunki do ich przewożenia. Aby to wszystko dobrze funkcjonowało, potrzebna jest znajomość
międzynarodowego prawa we wszystkich gałęziach transportu. „W transporcie
drogowym warunki przewozu, ładowania oraz wyładowań reguluje umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, zwana w skrócie ADR”9. Gazy techniczne to gazy sprężone i ciekłe, takie jak tlen,
azot, argon, dwutlenek węgla oraz acetylen, wodór i hel.
Gazy sprężone przewożone są w butlach stalowych, jak i w wiązkach butli,
zaś gazy sprężone – autocysternami. Ładunki niebezpieczne nakładają na uczestników ruchu drogowego obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, które dotyczą kierowcy, nadawcy oraz przewoźnika.
Gazy techniczne są przewożone w odpowiednich pojazdach samochodowych, które spełniają wszelkie wymogi przewozu, są nimi między innymi:
–– „cysterna stała – cysterna konstrukcyjnie trwale przymocowana do pojazdu lub stanowiąca nieodłączną część ramy takiego pojazdu,
–– kontener cysterna – urządzenie transportowe odpowiadające określeniu
kontener, zawierające zbiornik wraz z wyposażeniem, przeznaczone do
przewozu, materiałów ciekłych, gazowych, sproszkowanych,
–– pojazd bateria – pojazd z zestawem kilku elementów połączonych ze
sobą kolektorem i przymocowanych na stałe do jednostki transportowej,
–– pojazd cysterna – pojazd przeznaczony do przewozu cieczy, gazów
lub materiałów sproszkowanych zawierających jedną lub kilka cystern
stałych”10.
8

J. Perenc, J. Godlewski, Międzynarodowe przewozy ładunków, PWT Warszawa 2000,

9

Tamże, s. 71.
T. Pusty, Przewóz towarów niebezpiecznych, WKiŁ, Warszawa 2009, s. 16–23.

s. 40.
10
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Takimi właśnie pojazdami są przewożone gazy techniczne. Lecz aby wykonać taki transport są potrzebne nie tylko zezwolenia i pojazdy samochodowe.
Każdy kierowca musi być przeszkolony w zakresie ADR. Tylko i wyłącznie od
kierowcy zależy bezpieczeństwo jego, jak i osób znajdujących się w jego otoczeniu podczas postoju i przewozu. Ważne jest także, aby kierowca sprawdzał
systematycznie stan techniczny pojazdu, wymaga się także od niego znajomości
praktycznej posługiwania się sprzętem wyposażenia takiego samochodu ciężarowego.
3. Powstanie i rozwój firmy MESSER
Firma Messer Polska Sp. z o.o. powstała 1.01.1999 roku w wyniku połączenia firm MG Polska oraz Messer Group Chorzów, które działały na polskim
rynku gazów technicznych od 7 lat.
Struktura własnościowa spółki kształtuje się następująco:
–– 98,53% udziałów ma Messer Griesheim GmbH z siedzibą we Frankfurcie/Menem,
–– 1,47% udziałów mają wspólnicy indywidualni.
Oddziały firmy Messer Polska są zlokalizowane w największych centrach
przemysłowych Polski: w Warszawie, Poznaniu, Środzie Śląskiej koło Wrocławia, Policach koło Szczecina. Składy gazów są rozmieszczone na terenie całego
kraju.
Grupa kapitałowa Messer z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest wiodącym na świecie dostawcą gazów technicznych, gazów specjalnych i urządzeń
spawalniczych. Światowa struktura Grupy Messer obejmuje obecnie 177 przedsiębiorstw w 55 krajach świata. Skonsolidowany obrót wszystkich firm wyniósł
w 2013 roku 1,027 mld. euro.
Grupa Messer liczy 10 000 pracowników zatrudnionych w ponad 280 ośrodkach produkcyjnych i centrach badawczych.
Nazwa Messer od zawsze była synonimem przyszłościowej technologii, doskonałej jakości i rzetelności realizowanej na bazie wieloletnich badań i doświadczeń. Podstawą sukcesu koncernu Messer jest zorientowanie firmy na klienta,
jego potrzeby i oczekiwania, które na całym świecie kształtują zakres i kierunki
działania. Stosowana przez Grupę Messer globalna strategia działania dostosowana jest do potrzeb lokalnych rynków, umożliwia elastyczne kształtowanie
oferty dostaw gazów.
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Stosowany przez firmę Messer Polska system logistyczny umożliwia zaopatrywanie klientów w gazy w pojedynczych butlach stalowych, w wiązkach butli,
względnie w gazy dostarczane w postaci ciekłej autocysternami. Innym proponowanym sposobem zaopatrywania jest dzierżawa urządzeń zaopatrzeniowych
do składowania, odparowywania i mieszania niskotemperaturowych gazów ciekłych (zbiornik, parownica i mieszalnik) wraz z instalacją rozprowadzającą gaz
do miejsc poboru.
Przy bardzo dużym zapotrzebowaniu klienta na tlen lub azot istnieje możliwość zainstalowania urządzeń produkujących gaz na miejscu u klienta.
Firma Messer Polska ma Certyfikat Systemu Jakości zgodny z normą ISO
9001, gwarantujący najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.
4. Oferta sprzedażowa firmy Messer
Firma Messer Polska oferuje:
–– gazy techniczne ciekłe i sprężone: tlen, azot, argon, dwutlenek węgla oraz
acetylen, wodór i hel,
–– gazy specjalne wysokiej czystości, kalibracyjne, mieszaniny wzorcowe,
–– osłonowe gazy spawalnicze,
–– gazy spożywcze: dwutlenek węgla, azot, mieszanki gazowe INERTALRB,
–– kompleksową realizację projektów dotyczących instalacji zbiorników do
przechowywania gazów ciekłych, łącznie z urządzeniami do ich zgazowywania,
–– urządzenia dozujące, tj. palniki, lance tlenowe,
–– kriogeniczne urządzenia zamrażalnicze dla przemysłu spożywczego, tj.
tunele, komory, szafy,
–– kompleksową realizację projektów dotyczących instalacji urządzeń do
produkcji gazów na miejscu u klienta, sprzęt autogeniczny do spawania,
podgrzewania i cięcia gazowego,
–– doradztwo techniczne w zakresie technologii zastosowań gazów technicznych i gazów specjalnych,
–– usługi serwisowe11.

11

www.messer.pl (22.05.2015).
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Oprócz najpopularniejszych gazów, tj. tlenu, dwutlenku węgla, argonu, azotu, helu, powietrza sprężonego, wodoru, firma Messer oferuje w sprzedaży wiele
mieszanek, wśród których najpopularniejsze są mieszanki wykorzystywane do
spawania a także suchy lód. Suchy lód to nazwa przyjęta dla dwutlenku węgla
w postaci stałej. Powstaje z ciekłego dwutlenku węgla, który schłodzony w wymienniku ciepła samoczynnie przekształca się w ciało stałe, tzw. śnieg dwutlenkowy. Śnieg zostaje następnie sprasowany i uformowany w matrycy, tworząc granulat suchego lodu o żądanym kształcie i rozmiarach.
Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wyraźnie widać, że w analizowanych
okresie znacznie wzrosła liczba sprzedanych butli z gazem z firmy Messer.
Tabela 1
Zestawienie ilości sprzedanych butli przez firmę Messer oraz przychody
w latach 2010-2013
Lata

2010

2011

2012

2013

Liczba sprzedanych butli
O2 med. – 50 000
O2 tech. – 450 000
N2 – 20 000
H2 – 10 000
Gazy specjalne – 50 000
CO2 – 70 000
Acetylen – 100 000
O2 med. – 60 000
O2 tech. – 500 000
N2 – 20 000
H2 – 10 000
Gazy specjalne – 50 000
CO2 – 74 000
Acetylen – 120 000
O2 med. – 65 000
O2 tech. – 550 000
N2 – 25 000
H2 – 10 000
Gazy specjalne – 60 000
CO2 – 78 000
Acetylen – 150 000
O2 med. – 75 000
O2 tech. – 650 000
N2 – 25 000
H2 – 15 000
Gazy specjalne – 60 000
CO2 – 86 000
Acetylen – 180 000

Przychody w zł
O2 med. – 50 000 000
O2 tech. – 250 000 000
N2 – 20 000 000
H2 – 10 000 000
Gazy specjalne – 30 000 000
CO2 – 35 000 000
Acetylen – 120 000 000
O2 med. – 52 000 000
O2 tech. – 260 000 000
N2 – 20 000 000
H2 – 10 000 000
Gazy specjalne – 33 000 000
CO2 – 39 000 000
Acetylen – 121 000 000
O2 med. – 54 000 000
O2 tech. – 260 000 000
N2 – 20 000 000
H2 – 10 000 000
Gazy specjalne – 33 000 000
CO2 – 40 000 000
Acetylen – 122 000 000
O2 med. – 55 000 000
O2 tech. – 270 000 000
N2 – 20 000 000
H2 – 10 000 000
Gazy specjalne – 33 000 000
CO2 – 40 000 000
Acetylen – 125 000 000

Gdzie: O2 med. – tlen medyczny, O2 tech. – tlen techniczny, N2 – Azot, H2 – Wodór, CO2 – dwutlenek węgla.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych firmy Messer.
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W tabeli 1 zaprezentowano dane dotyczące sprzedaży butli gazowych w latach 2010–2013, na podstawie których można stwierdzić, że największe zapotrzebowanie jest na wszystkie gazy stosowane w różnych branżach. Najbardziej
wyróżniającym się gazem jest tlen techniczny. Na ten gaz jest największy popyt
i widać to po liczbie sprzedanych butli w ciągu 3 lat. W niektórych latach polski oddział gazu technicznego (O2 tech.) stanowił 50 i więcej procent w całości
uzyskiwanych przychodów firmy Messer.
5. Ocena uzyskiwanych wyników finansowych
Analiza finansowa jest podstawowym narzędziem badania sytuacji finansowej, a w rezultacie efektywności ekonomicznej danej firmy. Służy do podejmowania bieżących i strategicznych decyzji dotyczących jej rozwoju i przyszłości12.
Analiza informacji przekazywanych przez firmę Messer w „Raportach
rocznych” za lata 2010–2013 skłania do następujących wniosków:
1. Obrót przekroczył w 2013 roku granicę 1 mln euro i wyniósł 1 027 500
euro, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z 2010 rokiem, ale też pokazuje spadek o 8% do roku 2012. Wynik ten, według różnych źródeł jest
dużo lepszy niż firm konkurencyjnych.
2. Udział kapitału własnego systematycznie wzrastał z kwoty 116 479 tys.
euro w 2010 roku do kwoty 167 638 tys. euro w 2013 roku, tj. wzrost
o 43,9%.
3. Strategia Messer Group przewiduje, że udział kapitału własnego w bilansie musi na stałe wynosić powyżej 30%. Gwarantuje to z jednej strony bezpieczeństwo działania w długim okresie, z drugiej zaś jest godne
podkreślenia, bowiem jak wiemy kapitał własny znajduje się zazwyczaj
w bezterminowej dyspozycji firmy.
4. W latach 2010–2013 inwestycje w całej grupie wzrosły z 168 tys. euro
do 197 tys. euro, zaś inwestycje w polskich filiach tej firmy w 2013 roku
zrealizowano na poziomie 45 mln euro.
5. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł w 2013 roku 2,7% w stosunku do 2010 roku i był o 92,7% wyższy niż w 2010 roku, co jest dobrym
wskaźnikiem dla tego sektora działalności.

12

Por. A. Deyhle, S. Olech, Controling w przedsiębiorstwie, Gdańsk 1994, s. 59–78.
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Najkorzystniejsze wyniki finansowe firma Messer uzyskała w 2012 roku,
gdyż zysk netto oraz obroty były w tym roku zadawalające oraz świadczące o stałym rozwoju tej firmy.
6. Sukcesy firmy Messer na rynku w Polsce i Europie
Firma Messer Group w ostatnich latach odniosła wiele sukcesów na rynku
w Polsce jak i w Europie. Można stwierdzić, że odkąd powstała ta działalność
w Polsce, przedsiębiorstwo to stale się rozwija i powiększa swój udział w rynku
gazów.
Sukcesy firmy Messer w Polsce w latach 1994–2014 to między innymi:
–– czerwiec 1992 roku – powstanie firmy MG Chorzów Sp. z o.o. obsługującej rynek Górnego Śląska, rejonu Krakowa,
–– wrzesień 1994 roku – przejęcie firmy Pol Buse Gase Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach i powstanie firmy MG Polska Sp. z o.o. do obsługi pozostałych regionów Polski,
–– w 1998 roku został wdrożony system zapewnienia jakości i przyznanie
firmie certyfikatu jakości ISO 9001,
–– styczeń 1999 roku – powstanie Messer Polska Sp. z o.o. w wyniku fuzji
kapitałowej firm MG Chorzów Sp. z o.o. i MG Polska Sp. z o.o.,
–– rok 1999 – przejęcie pakietu większościowego w firmie Gryf Gaz w Policach i wzmocnienie pozycji firmy Messer na Pomorzu (zmiana nazwy
na Messer Gryf Gaz),
–– pierwszy sukces w 1999 roku – otwarcie nowej acetylowni w Chorzowie
i napełnialni butli w Środzie Śląskiej,
–– 2002 rok – nabycie wytwórni ciekłego dwutlenku węgla w Kędzierzynie-Koźlu,
–– 2009 rok – uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego w Rybniku,
–– wrzesień 2011 rok – doszło do uruchomienia nowej instalacji ciekłego
dwutlenku węgla w Kędzierzynie-Koźlu,
–– czerwiec 2012 rok – obchody 20-lecia firmy Messer Polska,
–– 2014 rok – otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Turku,
–– początek 2015 roku – firma Messer wprowadziła na rynek nową mieszankę spawalniczą składająca się z 3 składników (jedyną w Polsce).
W 2015 roku firma Messer chce zainwestować 30 mln euro w budowę nowej
instalacji kriogenicznego rozdziału powietrza.
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Decyzja o inwestycji w Polsce wynika z tego, że rynek gazów przemysłowych w Polsce niezmiennie odnotowuje stały wysoki poziom wzrostu. Inwestycja
w centralnej Polsce daje Spółce Messer znaczne możliwości skorzystania z tego
trendu oraz zwiększenia swojego udziału w rynku gazowym w Polsce. Kolejne
cele to zwiększenie niezawodności dostaw do klientów w centralnej i północnej
Polsce oraz racjonalizacja kosztów logistycznych.
Sukcesy firmy Messer w Europie to między innymi:
–– 1990 rok – ekspansja na rynku Europy centralnej i wschodniej,
–– 1995 rok – wejście na rynek w Chinach,
–– 2004 rok – rodzina Messer jest 100% udziałowcem firmy,
–– 2008 rok – budowa zakładów produkcyjnych w Niemczech,
–– 2011 rok – powstaje wiele nowych siedzib w różnych częściach świata,
–– 2012 rok – sukcesy firmy Messer, m.in. nagroda przyznana przez firmę
Coca-Cola dla najlepszego dostawcy w kategorii „jakość i zgodność”,
–– 2012 rok – powstanie napełnialni helu w dwóch krajach Europy Południowo-Wschodniej (Serbia w mieście Pančevo; Szwajcaria w mieście
Lenzburg) dzięki czemu firma Messer stała się jednym z czołowych dostawców gazów technicznych,
–– 2013 rok – rozpoczęto kampanię dotyczącą podniesienia bezpieczeństwa
pracy we wszystkich spółkach grup; cel kampanii – „SHEQ 2013”13, poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy oraz świadomości bezpieczeństwa
w środowisku pracy,
–– 12.03.2014 roku – wykup akcji Praxair we Francji, co pozwoli rozszerzyć
i umocnić silną pozycję konkurencyjną Messer na rynku francuskim,
–– wprowadzenie nowej wiązki MegaPack na rynek europejski.
W dalszych latach firma Messer chce zwiększyć konkurencyjność na rynku
globalnym, dzięki czemu przewiduje się znaczny wzrost przedsięwzięć budowlanych na rynkach wschodzących, m.in. brazylijskim, idący w parze z siłą danej
gospodarki. Kolejnym elementem jest zwiększenie sprzedaży wyrobów medycznych. Istotnym trendem jest potrzeba odzyskiwania surowców i recyklingu towarów. Ostatnim celem, jaki firma Messer chce osiągnąć, jest zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.
Można zauważyć, że Messer Group chce być liderem na rynku globalnym
(całego świata) i co najważniejsze dążyć do 100% zadowolenia klienta.
13

SHEQ 2013 – norma dot. bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i jakości.
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7. Współpraca firmy Messer z polskimi i niemieckimi przewoźnikami
Na dzisiejszym rynku TSL istnieje wiele niemieckich przedsiębiorstw, które
współpracują z polskimi firmami transportowymi, spedycyjnymi czy logistycznymi. Firma Messer Group (MG) jest niemieckim koncernem, który otworzył
swoje oddziały w Polsce a w tym: oddziały i wytwórnie gazu znajdujące się w:
w Chorzowie, Rybniku, Kędzierzynie Koźlu, Turku, Środzie Śląskiej, Policach.
Firma Messer zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą gazów technicznych
w butlach oraz cysternach, koordynacją dystrybucji gazów do finalnych nabywców, monitoringiem stanów magazynowych w swoich napełnialniach oraz monitoringiem stanów gazu w instalacjach swoich najważniejszych klientów.
Firma Messer nie ma swoich samochodów, więc korzysta z usług różnych
firm przewozowych na rynku polskim i zagranicznym. Jest to istotna sprawa,
gdyż Messer Group może się zająć swoimi głównymi zadaniami produkcyjnymi, celami dystrybucyjnymi oraz dbać o zadowolenie klientów finalnych. Wybór
firm przewozowych odbywa się tak z rynku polskiego, jak i z rynku niemieckiego. Z polskiego rynku wybierane są firmy małe, bardzo operatywne, dysponujące
kilkoma samochodami, ale zlokalizowane w pobliżu wytwórni gazów i dowożące gaz do klientów w promieniu średnio 50–200 km. Dzięki stałym zleceniom,
możliwościom obsługi finalnych nabywców gazów przez polskie i zagraniczne
firmy transportu samochodowego oraz dzięki dobrej koordynacji pracy tych podwykonawców można zagwarantować stałe, systematyczne i bezpieczne dostawy
gazów do zakładów rzemieślniczych, warsztatów naprawczych, szpitali, zakładów przetwórstwa spożywczego i innych grup odbiorców.
Jedną z takich firm, współpracujących z Messer Group, jest także Schmidt
Spedition – przedsiębiorstwo spedycyjne powstałe w Niemczech. Zajmuje się
głównie spedycją w kraju, ale też w państwach, gdzie ma swoje oddziały, w tym
w Polsce, gdzie działa od kilku lat. Firma Schmidt Spedition uczestniczy w przewozach całopojazdowych gazów, tak w relacjach krajowych oraz w dużym procencie (ponad 80%) w przewozach zagranicznych tych gazów w relacjach polskie
napełnialnie – odbiorcy na terenie Niemiec. Stosunki między tymi dwoma przedsiębiorstwami są bardzo korzystne i współpraca została przedłużona do 2020
roku.
Kolejną firmą, która współpracuje z firmą Messer jest ABSbonifer. Jest
to przedsiębiorstwo, które wykonuje usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne głównie na terenie Niemiec oraz w Polsce. Główna siedziba znajduje
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się w Niemczech a oddziały ma w różnych regionach Niemiec jak i innych państwach. ABSbonifer współpracuje z firmą Messer również kilka lat i kontrakt jest
podpisany do 2020 roku.
Messer Group korzysta z usług tych przedsiębiorstw nie tylko w Polsce, ale
i w innych regionach różnych państw. Oprócz tych dwóch dużych firm, Messer
współpracuje z małymi, często rodzinnymi, lokalnymi przedsiębiorstwami, które
dysponują o wiele mniejszą flotą samochodową niż te, które wymieniono wcześniej14.
Wnioski
Z rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu wynikają następujące
wnioski:
1. Grupa kapitałowa Messer Group ze swą siedzibą we Frankfurcie nad
Menem jest wiodącym na świecie dostawcą gazów technicznych, gazów
specjalnych i urządzeń spawalniczych.
2. Światowa struktura Grupy Messer obejmuje obecnie 177 przedsiębiorstw w 55 krajach świata, w tym także w Polsce.
3. Obroty firmy Messer w roku 2010 ukształtowały się na poziomie 909 tys.
euro, zaś w 2013 roku osiągnęły 1027 tys. euro. Na korzystnym poziomie
kształtuje się także zysk firmy – od 11 074 tys. euro w 2010 roku – do
18 152 tys. euro w 2013 roku.
4. Stałymi podwykonawcami w dystrybucji gazów z polskich wytwórni
gazów są małe polskie firmy transportowe oraz dwóch znaczących spedytorów niemieckich, tj. Schmidt Spedition i ABSbonifer. Stałe długoterminowe umowy z tymi firmami transportowymi gwarantują systematyczne, terminowe dostawy gazów z firmy Messer – tak do polskich, jak
i zagranicznych odbiorców gazu.

14

s. 13–38.

G. Rosa, Konkurencja na rynku usług transportowych, C.H. Beck, Warszawa 2013,
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CONDITIONS OF TECHNICAL GASES TRANSPORTATION IN THE MESSER COMPANY
Summary
The paper aims to present the conditions of transportation of technical gases produced by Messer company. The company has been in Poland since 1999 and has a growing share in gas market. The economic and financial results as well as the good cooperation with the Polish and German road transport companies makes the future of the
company look bright.
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Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany
w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku

Obroty w portach morskich i związane z nimi przewozy żeglugą morską są jednym
z podstawowych wskaźników rozwoju gospodarki światowej, sygnalizujących kolejne
fazy cyklu koniunkturalnego. Powtarzające się cyklicznie kryzysy gospodarcze zamykające fazę koniunktury, wymuszały zasadnicze zmiany w przewozach morskich dotyczące wielkości tonażu, zagadnień technicznych, organizacji przewozów itd. Od drugiej
połowy XIX wieku cezurą graniczną między fazami wzrostowymi i spadkowymi długich cykli ekonomicznych (M. Kondratiewa i J. Schumpetera) stały się ogólnoświatowe
kryzysy gospodarcze, które wybuchały w latach 1873, 1929 i 1973 nadając nowe kierunki rozwoju morskiej żeglugi światowej.
Słowa kluczowe: kryzysy ekonomiczne, cykle koniunkturalne, konkurencja w żegludze,
kartelizacja, zmiany strukturalne we flocie, przewozy morskie

Wstęp
Obroty w portach morskich i związane z nimi przewozy żeglugą morską są
jednym z podstawowych wskaźników rozwoju gospodarki światowej, sygnalizujące kolejne fazy cyklu koniunkturalnego. Powtarzające się cyklicznie kryzysy
gospodarcze zamykające fazę koniunktury, skutkujące między innymi spadkiem
obrotów w handlu światowym, wymuszały zasadnicze zmiany w przewozach
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morskich, co dotyczyło zagadnień technicznych, wielkości tonażu, struktury
i organizacji przewozów, działalności przedsiębiorstw armatorskich, reorientacji
geograficznej przewozów, pracy portów a także w transporcie zapleczowym portów. Historia transportu morskiego w XIX wieku pozwala na ustalenie ścisłych
współzależności pomiędzy przebiegiem długookresowych cyklów gospodarki
światowej (tzw. długich fal Mikołaja Kondratiewa i Josepha Schumpetera) a przemianami w tej gałęzi transportu. M. Kondratiew wykazał, że w długookresowym
cyklu, liczącym 50 lat po przeciętnie 25-letniej fazie wzrostowej występowała
około 25-letnia faza spadkowa. Od drugiej połowy XIX wieku cezurą graniczną
między fazami wzrostowymi i spadkowymi stały się ogólnoświatowe kryzysy
gospodarcze, które wybuchały w 1873, 1929 i 1973 roku1.
1. Skutki pierwszego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w 1873 roku
Długie fale jednoznacznie wskazują na przełom w gospodarce światowej,
który przyniósł początek lat siedemdziesiątych XIX wieku, zamykający fazę
wzrostową. Wielkie załamanie gospodarcze, będące skutkiem pierwszego stricte
ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego w 1873 roku doprowadziło do zasadniczych zmian w systemie gospodarki rynkowej, rozpoczynających jej nowy
etap. Kryzys ten wpłynął, zgodnie z teorią twórczej destrukcji J. Schumpetera,
mobilizująco na rozwój gospodarki światowej i światowego transportu morskiego, wytyczając jej nowe kierunki ekspansji.
Aspekt techniczny zmian w żegludze morskiej wyrażał się zastąpieniem
żelaza przez stal podczas budowy kadłubów statków i w ostatecznym zwycięstwie pary nad wiatrem (lata 90. XIX w.), co wiązało się z radykalnym wzrostem
wielkości i szybkości statków, ich zdolności przewozowej, okresu ich eksploatacji
i żywotności oraz kosztów utrzymania. Warto zaznaczyć, że każda tona tonażu
parowego równała się 3–4 tonom tonażu żaglowego pod względem rocznej zdolności przewozowej. Nowe perspektywy dotyczące wzrostu szybkości statków
wyznaczała turbina parowa wynaleziona w 1883 roku i jej groźny konkurent –
silnik wysokoprężny Rudolfa Diesla (1897 r.).
1
R. Cameron, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 238; A.S. Grzelakowski, Współczesne porty morskie, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012, s. 76; J. Kaliński, Historia gospodarcza XIX
i XX w., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 76; J.H. De Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009, s. 364 i n.
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Rys. 1. Falowy trend rozwoju światowej żeglugi morskiej od połowy XIX wieku na tle
długich fal Kondratiewa–Schumpetera
Źródło: opracowanie własne.

Masę ładunkową stanowiły głównie surowce przemysłowe (węgiel, rudy żelaza, saletra a także zboże). Nową grupą ładunków stało się paliwo płynne, dając
początek flocie zbiornikowców.
Pojawienie się nowoczesnych statków z napędem mechanicznym o dużych
nośnościach, nowych walorach techniczno-eksploatacyjnych i specjalnym przeznaczeniu oraz szybko rosnący wolumen przewozów wymusiły konieczność
przebudowy, bądź budowy nowych portów (położonych dotychczas z reguły
w głębi lądu, u ujścia wielkich rzek do morza) i wyposażenie ich w nowoczesny
sprzęt przeładunkowy oraz niestosowane dotychczas mola i pirsy.
Rozwojowi infrastruktury portowej towarzyszył wzrost znaczenie kolei,
która przejęła główną rolę transportu dowozowo-odwozowego, z zachowaniem
dotychczasowej funkcji żeglugi śródlądowej w wypadku portów położonych u ujścia dużych rzek.
W latach 1870–1913 światowa wymiana handlowa wzrosła czterokrotnie.
Zmienił się także udział w niej poszczególnych krajów i kontynentów, doprowadzając do zasadniczej reorientacji geograficznej morskiej żeglugi światowej.
Duży wpływ na ten stan rzeczy miało także uruchomienie w 1869 roku Kanału
Sueskiego, który ożywił żeglugę między Bliskim i Dalekim Wschodem a Europą.
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W 1913 roku głównymi partnerami handlu światowego były: Wielka Brytania –
17% (spadek z 23% w 1880 r.), Stany Zjednoczone – 15% i Niemcy – 12%.
Narastająca podaż tonażu, nie zawsze zharmonizowana z potrzebami przewozowymi, zaostrzała konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami przewozowymi. Do pierwszej wojny światowej walka konkurencyjna na szlakach morskich
rozgrywała się w trzech płaszczyznach: konkurencji między poszczególnymi armatorami, współzawodnictwa między żeglugą liniową i trampową oraz w płaszczyźnie politycznej. Rujnujące armatorów skutki walki konkurencyjnej starano
się łagodzić zawieraniem porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi regularnej tzw. konferencji żeglugowych mających na celu ustalanie wzajemnych
stosunków i sfer wpływów, co zapoczątkowało proces kartelizacji żeglugi. Kartelizacja w żegludze, łagodząca skutki współzawodnictwa między przedsiębiorcami, nie łagodziła, lecz wręcz zaostrzała międzynarodowe antagonizmy polityczne. Głównym udziałowcem światowego rynku żeglugowego pozostawała Wielka
Brytania, której interesy zabezpieczał monopol ubezpieczeń morskich (wielka
centrala klasyfikacyjna Lloyda), monopol giełdy towarowo-frachtowej i monopolizacja zaopatrzenia stacji bunkrowych, a także zawładniecie Kanału Sueskiego,
przy rosnącej konkurencji Stanów Zjednoczonych i Niemiec2.
Dominacji Wielkiej Brytanii nie naruszyła pierwsza wojna światowa, której ofiarą padło co najmniej 1/3 światowego tonażu. Tonaż brytyjski obniżył się
wówczas o niemal 30%. Rok 1919 zapoczątkował powojenną wysoką koniunkturę przewozową. Transport morski, zaspokajając powojenny głód towarowy, stał
się przedsięwzięciem gwarantującym wysoką stopę zysku, o czym zadecydowało
także zaabsorbowanie tonażu przez reewakuację z Europy dwumilionowej armii
amerykańskiej wraz z wyposażeniem. Ceny frachtów były tak wysokie, że często
dwa rejsy z Europy do Ameryki zwracały armatorowi koszty budowy lub nabycia
statku.
Powojenne ożywienie koniunktury okazało się krótkotrwałe. W 1921 roku
wystąpiły pierwsze objawy kryzysu, przypisywane zubożeniu krajów europejskich a także osłabieniu wymiany międzynarodowej w wyniku wprowadzenia
przez Stany Zjednoczone wysokich opłat celnych, czego efektem stało się obniżenie popytu na usługi transportu morskiego i spadek rentowności przedsiębiorstw
2
M. Peters, Die Entwicklung der Deutschen Reederei seit Beginn des 19 Jahrhunderts
bis zur Begruendung des Deutschen Reichs, t. 2 Jena 1905, s. 34; D. Rucińska, Cykle Kondratiewa–Schumpetera a rozwój transportu morskiego w XIX i XX wieku, „Zagadnienia Transportu”
1988, nr 1/2–3/4, s. 43 i n.; A. Wielopolski, Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939,
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975, s. 303 i n.
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żeglugowych. Sytuację komplikowała rozbudowana wcześniej produkcja stoczniowa, która nie przerywała działalności.
Zmiana na lepsze wystąpiła dopiero po przełamaniu kolejnego kryzysu gospodarczego z 1925 roku. W początkach krótkotrwałej koniunktury rozpoczynającej się w 1926 roku tonaż światowy wyniósł 64,8 mln BRT (przewyższając
o 32% stan z 1914 r.), by podnieść się do 66,5 mln BRT w 1928 r., z tego 1/3
należała do armatorów brytyjskich, tonaż Stanów Zjednoczonych był niewiele
mniejszy, reszta krajów pozostawała daleko w tyle.
W żegludze morskiej coraz większą rolę odgrywały statki napędzane paliwem płynnym. Przełom polegający na przechodzeniu od parowca węglowego do
motorowca przypadł na 1925 rok i był pośrednim skutkiem kryzysu w żegludze,
zmuszającego do poszukiwania sposobów obniżenia kosztów jej eksploatacji.
Dalszy postęp poczyniła specjalizacja statków – m.in. wzrosła liczba i pojemność
tankowców. Trwała rozbudowa i modernizacja nadbrzeży i urządzeń portowych.
W obsługę transportu zapleczowego portów włączyły się przewozy samochodowe. Do największych portów świata należały: Londyn, Nowy Jork, Rotterdam,
Hamburg i Antwerpia.
2. Skutki wielkiego kryzysu gospodarczego z 1929 roku
Wielki kryzys gospodarczy, zapoczątkowany krachem na giełdzie nowojorskiej w październiku 1929 roku przyniósł drastyczne w skutkach zachwianie
równowagi między zapotrzebowaniem na morskie usługi transportowe a ich podażą, powodując cząstkowe wykorzystanie mocy produkcyjnej flot, rejsy pod balastem, prace armatorów poniżej kosztów własnych, bankructwo przedsiębiorstw
armatorskich oraz konkurencji, co prowadziło do kartelizacji i koncentracji w żegludze. Po raz pierwszy w historii żeglugi morskiej w sposób rażący wystąpiło
zakłócenie prawidłowości reakcji floty handlowej wobec rzeczywistości gospodarczej fazy stagnacji cyklu koniunkturalnego. Mimo nasilającego się kryzysu do
1931 roku następował dalszy wzrost tonażu – do 70,1 mln BRT, dopiero od 1932
roku nastąpił jego spadek ilościowy trwający do 1935 roku (do 64,9 mln BRT).
Wielki kryzys głęboko uderzył w żeglugę światową. W latach 1930–1934
nastąpił drastyczny – 30% spadek wielkości przewozów (do 350 mln ton, czyli
o 110–120 mln poniżej poziomu z lat 1928–1929). Spadek ten wynikał z dotkliwego spadku światowych obrotów handlowych, których wartość w latach 1929–
1924 zmniejszyła się o 2/3, zaś w jednostkach fizycznych o 20%.
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Wraz z przezwyciężaniem skutków kryzysu następowała powolna odbudowa tonażu, który osiągnął w 1939 roku 69,4 mln BRT, zbliżając się do poziomu
z początków kryzysu. Czołową potęgą pozostawała Wielka Brytania przed Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Norwegią i Niemcami. Nie dokonały się większe
zmiany w konstrukcji i wyposażeniu statków. Stalowy kadłub, maszyna parowa,
napęd tłokowy, turbinowy lub spalinowy w zastępstwie parowego stały się trwałymi elementami tych środków transportu. Ulepszenia polegały na zmniejszaniu
kosztów eksploatacji statku przez zwiększanie jego trwałości, prędkości, ładowności oraz zastosowaniu urządzeń, pozwalających na zmniejszenie liczebności
załogi. Średnia wielkość statku zwiększyła się zaledwie z 1964 BRT w 1925 roku
do 2226 BRT w 1939 roku. Dokonały się dalsze przeobrażenia w gospodarce
portowej, dotyczące głównie przemian ich zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego, konieczności stosowania różnych rodzajów urządzeń przeładunkowych i stopnia ich mechanizacji. Obsługa potrzeb transportowych portów
i ich zaplecza pozostawała domeną transportu kolejowego3.
Okres drugiej wojny światowej przypadł na fazę stagnacji długiego cyklu
koniunkturalnego kończącego się w połowie XX stulecia. Doświadczenia wojenne znalazły szerokie zastosowanie w powojennej gospodarce morskiej, umożliwiając jej szybką odbudowę w latach 1945–1950. Zakończenie wojny przyniosło
stosunkowo trwałe ożywienie na światowym rynku frachtowym, spowodowane
zwiększonym popytem na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne przez państwa
odbudowujące swoje gospodarki ze zniszczeń wojennych oraz pomocą krajom
poszkodowanym przez wojnę (UNRRA). Dla poprawy regularności dostaw i ich
stabilizacji zaznaczyła się wówczas tendencja preferowania żeglugi liniowej
kosztem trampowej. Nowością w żegludze były narodziny tanich bander, poczynając od Liberii, Panamy i Kostaryki.
Już w 1947 roku światowe obroty drogą morską osiągnęły średnią wielkość
z okresu 1919–1933. Gwałtownie rósł tonaż, osiągając w 1949 roku 82,6 mln BRT.
Był to wstęp do kolejnej cyklicznej fazy wzrostu gospodarki światowej w latach
1950–1975. Po 1950 roku gospodarka światowa przeżywała najdłuższy i najszybszy w dziejach okres wzrostu. Lata 50. i 60. XX wieku były okresem dominacji
koncepcji keynesowskich w polityce ekonomicznej i wyrażały się stałym zaabsorbowaniem rządów w sprawy gospodarcze, co znalazło również swój wyraz
w gospodarce morskiej, zapewniając jej niespotykane wcześniej tempo rozwoju.
3
D. Rucińska, Cykle Kondratiewa…, s. 51 i n.; A. Wielopolski Zarys gospodarczych dziejów…, s. 362 i n.
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Lata te charakteryzowały się przede wszystkim wielkimi przeobrażeniami ilościowymi transportu morskiego. Na niespotykaną dotychczas skalę rozwinęły się
również techniki i technologie transportu (morskiego i zapleczowego) oraz nowoczesne zespoły portowe.
Procesy szybkiej ekspansji wystąpiły zwłaszcza w Niemczech Zachodnich
(RFN) i Japonii, bijącej światowe rekordy w tempie rozwoju gospodarczego. Subsydiowany przez rząd japoński przemysł stoczniowy wyspecjalizowany w budowie wielkich tankowców, umożliwił import do Japonii taniej ropy naftowej
z Bliskiego Wschodu i rozwój przemysłu przetwórczego. Ropa bliskowschodnia
umożliwiła procesy wzrostu gospodarczego i zmian strukturalnych w pozostałych krajach, zwłaszcza europejskich. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na
ropę naftową doprowadził do zasadniczej zmiany w strukturze ładunkowej transportu morskiego. O ile do końca lat 50. XX wieku w ogólnej masie ładunkowej
dominowały ładunki suche, to od 1961 roku przewagę uzyskały ładunki płynne.
Ożywienie przewozów było także następstwem konfliktów wojennych na Dalekim Wschodzie (wojna w Korei i Wietnamie), a także wyścigu zbrojeń między
supermocarstwami związanego z koniecznością tworzenia rezerw strategicznych
surowców przemysłowych. Nieoczekiwany wzrost przewozów morskich nastąpił
z powodu zamknięcia Kanału Sueskiego w latach 1967–1974, co znacznie wydłużyło trasy żeglugowe między Azją a Europą.
W latach 60. XX wieku w światowej polityce strukturalnej nastąpiła zmiana
polegająca na wspieraniu nowoczesnych gałęzi przemysłu wytwarzających dobra
o wysokim stopniu przetworzenia surowca. Zaznaczyła się też tendencja do stopniowego ograniczania międzynarodowych obrotów surowcowych na rzecz półproduktów i artykułów gotowych. Inicjatywę wykazała ponownie Japonia, której
rząd wiązał parytety polityki ekonomicznej z rozwojem przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego. Przesłanki te stały się również głównym założeniem
polityki gospodarczej większości krajów zachodnioeuropejskich a także Stanów
Zjednoczonych.
Powyższe tendencje, przy utrzymującym się wysokim przyroście masy ładunkowej, prowadziły do zmian strukturalnych we flocie. Najważniejszą z nich
był wzrost wielkości statków – ich nośności i pojemności przy coraz mniejszym
ciężarze. W ćwierćwieczu 1970–1975 wzrost liczby statków wynosił 202%, wielkość tonażu wzrosła w tym czasie o 368%. Średni statek w 1950 roku miał pojemność 2741 BRT, w 1975 roku – ponad 10 000 BRT. Szczególny wzrost wielkości
statków nastąpił po zamknięciu Kanału Sueskiego. Największy zbiornikowiec
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„Tina Onassis” wybudowany w 1954 roku (początek ery wielkich tankowców)
miał 45 230 ton nośności, nośność 100 000 ton przekroczono w 1958 roku,
200 000 ton w 1965 roku, 300 000 ton w 1967 roku. Oddany w 1973 roku zbiornikowiec „Globtik Tokyo” miał 483 600 ton, a „Battillius” – 553 662 ton (1976 r.).
Pomijając wynalazki i udoskonalenia techniczne dotyczące na przykład napędu
statków, które znalazły praktyczne zastosowanie, poza fazę eksperymentu nie
weszły w zasadzie próby zastosowania w żegludze handlowej napędu atomowego. Podstawową część floty początków lat 70. XX wieku stanowiły zbiornikowce, masowce i zbiornikowce. W obrębie drobnicowców dokonała się rewolucyjna
zmiana wynikająca z nowych technologii przewozowych, przede wszystkim konteneryzacji. Rozwój wielkiej konteneryzacji na dużych odległościach rozpoczął
się w końcu lat 60. XX wieku. W transporcie zapleczowym wyrażała się ona
w stosowaniu pojazdów wielodrogowych i barkowców, czemu towarzyszyła automatyzacja urządzeń napędowych i statkowych urządzeń przeładunkowych. Zaczęła się kształtować sieć międzykontynentalnych linii kontenerowych łączących
porty europejskie, północnoamerykańskie i dalekowschodnie. Zmiany we flocie
wymuszały konieczność dostosowania portów morskich do ich obsługi. Cechą
charakterystyczną tego okresu stała się rozbudowa i budowa nowych portów głębokowodnych bliżej otwartego morza, a także specjalizacja portów, w tym terminali kontenerowych. Porty stały się czynnikiem wyznaczającym maksymalną
granicę postępu ekonomicznego w żegludze morskiej4.
3. Skutki kryzysu energetycznego z 1973 roku
Wybuch kryzysu gospodarczego, zapoczątkowany wojną arabsko-izraelską w październiku 1973 roku, zweryfikował optymistyczne prognozy rozwoju
transportu morskiego, dotyczące rozwoju rozmiarów tonażu, wielkości przewozów, przeładunków portowych i rozwoju portów morskich.
Gwałtowny wzrost kosztów energii, wynikający przede wszystkim z restrykcyjnej polityki krajów OPEC, ograniczającej wydobycie i eksport ropy naftowej
na rynki światowe, uderzył w podstawy gospodarki rynkowej. W krajach importujących ropę naftową powszechnie zastosowano doraźnie oszczędzanie energii
oraz przyjęto program długookresowych zmian w zakresie poziomu i struktury
4
A. Piskozub, Zarys najnowszych dziejów transportu, WKiŁ, Warszawa 1979, s. 166 i n.;
D. Rucińska, Cykle Kondratiewa…, s. 55 i n.
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wykorzystania energii oraz jej alternatywnych źródeł. Przyspieszono program
budowy elektrowni atomowych, zwiększono wydobycie węgla, zawarto wieloletnie kontrakty na dostawę do Europy Zachodniej gazu syberyjskiego i wdrożono energooszczędne technologie. Uruchomiono bogate złoża ropy naftowej na
Morzu Północnym i Alasce. Prognozy sprzed kryzysu, dotyczące zapotrzebowania na energię pierwotną zostały brutalnie zweryfikowane, co znalazło odbicie w pracy transportu morskiego. Kryzys dotknął zwłaszcza dotkliwie potężny
rynek zbiornikowców. Ładunki płynne stanowiły dotychczas 50% przewozów
światowych a budowa zbiornikowców prawie 70% nowego tonażu. Kolejny kryzys paliwowy w latach 1979–1980 spowodował dalszy wzrost ceny ropy naftowej,
pociągając za sobą wzrost kosztów eksploatacji statków i ograniczenie dostaw
ropy naftowej. W początkach lat 80. XX wieku nastąpiło załamanie światowych
obrotów na co wpłynął w decydującym stopniu spadek obrotów paliw płynnych
– o 13,4% w latach 1980–1981, przy spadku przewozów ładunków suchych o 4%.
Dla złagodzenia skutków kryzysu wprowadzono nowe formy organizacyjne,
techniczne i technologiczne transportu dostosowane do aktualnych potrzeb międzynarodowego obrotu towarowego. Na podkreślenie zasługiwało wprowadzenie
systemowej integracji transportu sięgającej w głąb zaplecza i przedpola portowego (głównie transport kombinowany), eliminujące przestoje statków i innych
środków transportu w portach morskich, przy szerokim zastosowaniu jednostek
ładunkowych, zwłaszcza kontenerów. W miejsce dotychczasowych technologii
przewozowych zastosowano systemy charakteryzujące się wielokrotnie większą
zdolnością przewozową, co wpłynęło na zwiększanie tempa przyrostu światowego tonażu. Kryzys zdusił zapotrzebowanie na wielkie zbiornikowce doprowadzając do złomowania tonażu suboptymalnego. Skutki recesji okazały się szczególnie bolesne dla armatorów niezależnych, posiadających swoje statki pod tanimi
banderami oraz tonaż koncernów naftowych. Część armatorów zaczęła łączyć
się w konsorcja i porozumienia, zmieniając formy organizacyjne żeglugi. Głównym przejawem integracji stało się zastosowanie przewozów multimodalnych
(kombinowanych), wchodzenie w skład łańcuchów transportowych, przekształcanie portów morskich w centra o charakterze logistycznym oraz informacyjnym
z kompleksowymi rozwiązaniami dotyczącymi spedycji. Rozbudowano system
subwencjonowania. Dokonały się istotne zmiany technologiczne, wyrażające się
m.in. spadkiem liczby statków z napędem turboparowym, zrezygnowano z turbin
gazowych, zwiększył się udział statków o napędzie motorowym. Próby stosowania alternatywnych paliw przejawiały się w budowie statków nowej generacji
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opalanych węglem a nawet żaglowców, które nie wyszły jednak z fazy eksperymentów zakończonej w latach 80. XX wieku. Komputeryzacja objęła procesy
sterowania i kontrolowania głównych mechanizmów i instalacji okrętowych.
Procesy innowacyjne objęły nawigację, co dotyczyło m.in. instalowania na
statkach mikrokomputerowych radarów antykolizyjnych, odbiorników nawigacji
satelitarnej, automatycznych systemów określających pozycje statków i określających jego całą trasę z uwzględnieniem jego wszystkich uwarunkowań5. Dopiero
od 1983 roku wskutek poprawy koniunktury światowej nastąpił szybki wzrost
obrotów w wymianie międzynarodowej, spowodowany głównie wzrostem światowego eksportu surowców i wyrobów przemysłowych, ożywiając przewozy
morskie. Jednocześnie dokonała się zasadnicza reorientacja geograficzna handlu
światowego. Szybki rozwój gospodarczy Japonii, Korei Południowej, Tajwanu,
Hongkongu, Malezji oraz Australii i Nowej Zelandii zadecydował o rosnącej roli
handlu transpacyficznego, który zdystansował obroty transatlantyckie i doprowadził do szybkiego wzrostu przewozów towarowych drogą morską z 3074 mln
ton w 1980 roku do 4008 mln ton w 1990 roku i 5984 mln ton w 2000 roku.
W tym ostatnim roku struktura rodzajowa przewozów przedstawiała się następująco: ropa z płynnym gazem stanowiły 36%, główne masowe (ruda żelaza,
węgiel, zboża, boksyty i fosfaty) 22% i pozostałe ładunki suche 42%. Największą dynamikę wzrostu wykazywały przewozy wysokowartościowych ładunków
w kontenerach. Technologia kontenerowa od początku lat 90. XX wieku znajduje
się w stadium silnego wzrostu, osiągając w 2000 roku 8,5% globalnych przewozów, co oznacza, że niemal 29% ładunków drobnicowych podatnych na jednostkowanie przemieszczano w kontenerach.
W latach 1990–2000 handel światowy rozwijał się szybciej od rozwoju produkcji, co stało się nowym zjawiskiem w historii gospodarczej. Przeciętne roczne
tempo wzrostu wynosiło 6% dochodząc w 2000 roku do 12,5%, stając się główną
przesłanką rozwoju światowej żeglugi morskiej. Omawianym procesom sprzyjała nowa fala globalizacji, przejawiająca się w sferze ekonomicznej wznoszeniem
barier ograniczających wymianę dóbr i usług, transportu, wdrażaniu nowych
5
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Współczesne problemy polityki transportowej
Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987, s. 37; S. Szwankowski, Lądowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 17;
E. Załoga Wpływ globalizacji i integracji na zjawiska i procesy w transporcie, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 435, s. 206 i n; J. Wronka, Transport kombinowany w aspekcie
wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki
Transportu P. P., Warszawa–Szczecin 2002, s. 80 i n., A. Piskozub, Zarys najnowszych…, s. 254
i n., D. Rucińska, Cykle Kondratiewa…, s. 64 i n.
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technologii i metod zarządzania oraz ograniczaniem funkcji regulacyjnych państwa, co otwierało nową kartę w dziejach światowej żeglugi u progu nowego długiego cyklu ekonomicznego rozpoczynającego się w 2000 roku. Niezależnie od
koniunktury światowej, na której cieniem położył się kryzys finansowy z 2008
roku, a następnie załamanie gospodarcze, międzynarodowa wymiana towarowa utrzymywała tendencję wzrostową, chociaż tempo tego wzrostu nieznacznie
spadło w czasie kryzysu. Siłą napędową światowego handlu stała się stała obniżka kosztów transportu, jako następstwo postępu techniczno-technologicznego
oraz liberalizacja światowej wymiany handlowej w warunkach dalszej globalizacji gospodarki światowej.
Znaczenia transportu morskiego w gospodarce globalnej nie sposób przecenić, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie 80% wolumenu handlu światowego przemieszczane jest drogą morską, co przy znacznej średniej odległości przewozu
sprawia, iż licząc w jednostkach pracy przewozowej ta gałąź transportu realizuje
ponad 90% światowej wymiany towarowej. W ujęciu ilościowym w strukturze
przewozów drogą morską największy udział miały nadal ładunki masowe ciekłe, jak ropa naftowa i gaz skroplony, główne masowe i ładunki suche – głównie w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na rudę żelaza i węgiel w Azji,
przy spadku udziału ropy i gazu w wyniku wzrostu ich ceny. Utrzymywała się
silna dynamika wzrostu przewozów wysokowartościowych ładunków w kontenerach. Wzrost ten szacowany jest na ok. 10% rocznie, co sprawia że w 2011
roku technologią tą obsługiwano ponad 17% wolumenu handlu morskiego, zaś
jej udział w przewozach drogą morską drobnicy wzrósł z 28,6% w 2000 roku
do 58% w 2011 roku6. W konsekwencji zmian dokonujących się w układzie globalnych ośrodków produkcji i konsumpcji (z kluczowym udziałem krajów azjatyckich na czele z Chinami) nastąpiły istotne zmiany struktury geograficznej
przewozów towarowych drogą morską. Trzy najważniejsze kierunki światowego handlu tworzyły w 2011 roku relacje: Azja–Europa (8,8%), Azja–Ameryka
Północna (7,8%) oraz Azja–Bliski Wschód (5,1%). Jednocześnie nastąpił silny
spadek udziału kierunku Ameryka Północna–Europa. Na uwagę zasługuje silny
wzrost przepływów handlowych w relacji Azja–Afryka generowany eksportem
z Afryki do Chin paliw i innych surowców oraz w imporcie z Chin produktów
6
A.S. Grzelakowski, K.A. Krośnicka, Technologie przewozu i przeładunku w transporcie morskim, w: Technologie Transportowe, red. L. Mindura, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2014, s. 194 i n.; I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Pluciński, Strategie Rozwoju Portów Morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r. (maszynopis),
s. 6 i n.
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gotowych. Wraz ze wzrostem światowych przewozów drogą morską rósł tonaż eksploatowanej floty. W latach 2001–2013 flota morska uległa podwojeniu,
osiągając 1,47 mld ton nośności. W jej strukturze przeważają masowce, przewożące ładunki masowe suche (38,5%), tankowce (34% – spadek udziału z 50%
w 1980 r.), kontenerowce (13,5%) i drobnicowce (7,5%). Kontenerowce są najmłodszą i najszybciej rozwijającą się grupą statków. Przeciętny roczny wzrost
liczby kontenerowców (w TEU) w latach 2008–2012 wyniósł 9,2%, przy średniej
dla floty światowej – 7,9%. Rosła też dynamicznie przeciętna wielkość statku
kontenerowego – ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 20 lat, do 3064 TEU na
początku 2012 roku. Obecnie w eksploatacji znajdują się już statki o pojemności
powyżej 18 000 TEU. Wraz ze wzrostem wielkości statków i postępującym procesem ich specjalizacji, zmienił się charakter portów morskich, które funkcjonowały wcześniej wykorzystując konwencjonalne terminale masowe i drobnicowe.
Proces ten doprowadził do powstania terminali obsługujących określone grupy
ładunków lub nawet jeden konkretny ładunek. Charakterystycznym przykładem
tego zjawiska są terminale kontenerowe. Wśród 20 największych portów kontenerowych świata aż 14 znajduje się na Dalekim Wschodzie (w tym 10 w Chinach,
poczynając od największego w Szanghaju), 3 w Europie (Hamburg, Rotterdam
i Antwerpia), 2 w Stanach Zjednoczonych (Los Angeles i Long Beach) i jeden
na Bliskim Wschodzie (Dubaj). Być może w przyszłości dołączy do nich rozbudowywany w Porcie Północnym w Gdańsku terminal kontenerowy, do którego
już dzisiaj zawijają największe kontenerowce świata, co stawia Gdańsk na czele
bałtyckich terminali kontenerowych7.
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THE IMPACT OF ECONOMIC CRISES ON CHANGES IN WORLDWIDE SHIPPING
SINCE THE END OF THE NINETEENTH CENTURY
Summary

Turnover in ports and related maritime transport is one of the basic indicators of development of the world economy, signaling the next phase of the business cycle. Repeated
economic crises periodically closing phase of the economic growth, forced the major
changes in marine transport on tonnage, technical issues, organization, transport etc.
From the second half of the nineteenth century ceazura between phases with growth and
declining in long cycles of succession in economics (M. Kondratiev and J. Schumpeter)
have become global crises economic, which erupted in 1873, 1929 and 1973, giving new
developments of the Worldwide shipping.
Keywords: economic crisis, coniunctural cycle, competition in maritime transport, structural changes in fleet
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Autor rozważa konkurencyjną, do prawa przewozowego, podstawę roszczeń wobec
przewoźnika w postaci przepisów o czynach niedozwolonych. Jego zdaniem w polskim
prawie wewnętrznym możliwe jest konstruowanie roszczeń przeciw przewoźnikowi na
podstawie przepisów o czynach niedozwolonych. Wobec wyraźnego unormowania tzw.
zbiegu roszczeń, sam fakt uregulowania przepisami szczególnymi odpowiedzialności
przewoźnika w prawie przewozowym nie stanowi przeszkody do dochodzenia roszczeń
na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych. Inaczej rzecz wygląda w odniesieniu
do przewozów międzynarodowych – art. 28 CMR zastrzega bowiem konieczność stosowania wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika także wtedy, gdy roszczenie ma pozaumowny charakter. W praktyce uniemożliwia to stosowanie przepisów
o czynach niedozwolonych. Wyjątkowo, gdy szkoda jest spowodowana złym zamiarem
lub rażącym niedbalstwem, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające
z CMRnie mają zastosowania. Wówczas możliwe jest oparcie roszczenia na podstawach
deliktowych.
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Wstęp
Prawu cywilnemu znane są zasadniczo dwie podstawy (reżimy) dochodzenia roszczeń – czyny niedozwolone, czyli wywołujące szkodę zdarzenia, polegające na naruszeniu powszechnie obowiązujących nakazów lub zakazów (zwane
też deliktami; stąd też mówi się o odpowiedzialności deliktowej) i niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (wynikającego z reguły z umowy,
stąd – „odpowiedzialność kontraktowa”). Przepisy dotyczące odpowiedzialności
przewoźnika, zawarte w aktach prawnych, regulujących umowę przewozu, należą do drugiej z wymienionych podstaw. Normują one w sposób szczególny,
w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej dłużnika (art.
471 i nast. k.c.1) odpowiedzialność przewoźnika, w odniesieniu do najbardziej typowych szkód, powstałych w transporcie (w szczególności z tytułu utraty, ubytku
lub uszkodzenia przesyłki czy szkód będących konsekwencją opóźnienia).
Rodzi się jednak pytanie, czy przepisy te stanowią jedyną możliwą podstawę
odpowiedzialności przewoźnika w powyższych sytuacjach, czy też możliwe jest
sięgnięcie do konkurencyjnego reżimu odpowiedzialności, w postaci przepisów
o czynach niedozwolonych. Kwestia jest konsekwencją dopuszczalności, co do
zasady, tzw. zbiegu podstaw odpowiedzialności (zwanego też zbiegiem roszczeń)
polegającego, najogólniej rzecz ujmując, na możliwości stosowania przepisów
o czynach niedozwolonych, także do przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeśli to niewykonanie lub wykonanie nienależyte
wykazuje jednocześnie cechy czynu niedozwolonego2.
Problematyka stosowania przepisów o odpowiedzialności deliktowej do odpowiedzialności przewoźnika wykracza jednak poza zagadnienia tego zbiegu.
O zbiegu podstaw odpowiedzialności można bowiem mówić w odniesieniu do relacji pomiędzy tymi samymi podmiotami (ten sam poszkodowany i ten sam podmiot odpowiedzialny za szkodę)3. Tymczasem w przypadku odpowiedzialności
Ustawa z 23.04.1964 r., t.j. Dz.U.2014, poz. 121.
Stąd też nie każdy przypadek utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki lub opóźnienia
w przewozie może być kwalifikowany jako czyn niedozwolony, niezależnie od stopnia winy przewoźnika. Stosowanie przepisów o czynach niedozwolonych możliwe jest wyłącznie w sytuacji,
gdy doszło do naruszenia powszechnie obowiązujących nakazów lub zakazów a nie wyłącznie
obowiązków, wynikających z zawartej umowy (np. naruszenia obowiązku pieczy nad przesyłką,
w wyniku którego doszło do kradzieży). W praktyce chodzi np. o kradzieże dokonane przez przewoźnika lub jego pracowników czy też spowodowane przez nich wypadki drogowe.
3
A. Śmieja, System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, red.
A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 659.
1
2
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przewoźnika, możliwość zastosowania przepisów o czynach niedozwolonych powoduje skutek nie tylko w postaci odmiennych zasad odpowiedzialności, w tym
zakresu, przyczyn zwalniających, ciężaru dowodu, wysokości odszkodowania
(które w reżimie kontraktowym jest co do zasady ograniczone), przedawnienia,
ale także co do osoby legitymowanej do uzyskania odszkodowania. Przepisy prawa przewozowego, w przypadku szkód w przesyłce, zasadniczo nie posługują się
pojęciem „poszkodowany”, a osobę uprawnioną do dochodzenia odszkodowania
wyznaczają przez odwołanie się do kryteriów czysto formalnych (chodzi o status
nadawcy lub odbiorcy, w zależności od tego, któremu z nich przysługuje tzw.
prawo rozporządzania przesyłką 4). Utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki,
traktowane są jako szkoda sama w sobie, w oderwaniu od majątku określonego
podmiotu, do którego przesyłka należy. Zastosowanie przepisów o czynach niedozwolonych powoduje, że o odszkodowanie za utratę, ubytek czy uszkodzenie
przesyłki mogłyby się ubiegać osoby niemające formalnej legitymacji do dochodzenia roszczeń według reżimu kontraktowego, ale potrafiące udowodnić, że wymienione postaci szkody dotyczą ich majątku, a zatem są osobami poszkodowanymi w rozumieniu ogólnych zasad odszkodowawczych.
Przyjęcie za podstawę dochodzenia roszczeń przepisów o odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych pozwoliłoby jednak na kierowanie żądania
wyrównania szkody bezpośrednio wobec podwykonawców przewoźnika umownego i innych podmiotów, do których usług przewoźnik ten się odwołał przy
wykonywaniu zobowiązania, a będących sprawcami szkód. Również w takiej
sytuacji, ze względu na brak tożsamości po stronie zobowiązanej, nie można mówić o zbiegu podstaw odpowiedzialności. Z tego też względu, zarówno w tytule
niniejszego artykułu, jak i w jego treści, użyto terminu „konkurencyjność” podstaw dochodzenia roszczeń, jako bardziej adekwatnego. Nie zmienia tego okoliczność, że pojęcie to w naukach ekonomicznych, uprawianych przez Profesora
Huberta Bronka, któremu tekst ten z okazji Jego Jubileuszu dedukuję, występuje
w innym nieco znaczeniu.

4
Zob. w szczególności regulację zawartą w art. 75 ust. 3 ustawy – Prawo przewozowe
i uwagi do tego przepisu zawarte w pracy D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo
przewozowe – komentarz, Warszawa 2014, s. 360. .
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1. Możliwość stosowania przepisów o odpowiedzialności deliktowej
w prawie wewnętrznym
Zastrzeżenie, że stosowanie przepisów o czynach niedozwolonych do odpowiedzialności przewoźnika wykracza poza zagadnienie zbiegu podstaw odpowiedzialności, nie zmienia jednak tego, że punktem wyjścia dla dalszej analizy
powinna być regulacja tego właśnie problemu. W prawie polskim jest ona zawarta w art. 443 k.c.,, zgodnie z którym okoliczność, że działanie lub zaniechanie,
z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie
istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie
szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio
zobowiązania wynika co innego. W sytuacji, gdy prawo dopuszcza zbieg podstaw odpowiedzialności, wybór podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej
należy do osoby poszkodowanej. Wybór taki oznacza jednak z reguły konieczność całościowego stosowania przepisów danego reżimu; tzn. brakuje możliwości
jednoczesnego stosowania przepisów należących do różnych podstaw odpowiedzialności (tzw. mieszania podstaw odpowiedzialności). Zakaz, o którym mowa
nie jest expressis verbis wyrażony w przepisach prawa, ale jest powszechnie
przyjmowany w literaturze i orzecznictwie.
Na tle przytoczonego przepisu, jako bezsporne przyjmuje się, że prawo polskie jako zasadę dopuszcza zbieg podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej5.
Wyjątek od tej zasady wynikać może z treści powstałego jeszcze przed powstaniem szkody zobowiązania pomiędzy stronami. Chodzi tu o dowolne źródło treści stosunku prawnego, w szczególności o umowę i przepisy prawa. W praktyce
transportowej, do rzadkości należą umowy zawierające postanowienia wyłączające zbieg podstaw odpowiedzialności.
Przepisy kodeksu cywilnego, regulujące umowę przewozu nie zawierają
postanowień, które odnosiłyby się wprost do problemu zbiegu podstaw odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku odpowiedzialności za bagaż i przewożone rzeczy (przesyłkę) postanowienia kodeksu cywilnego zawierają regulacje
odmienne w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej dłużnika. Chodzi zarówno o zakres odpowiedzialności (np. przy tzw. bagażu podręcznym przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa art. 777 § 1 k.c.), jak i o wysokość
5

s. 89–91.

Por. w szczególności E. Łętowska, Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002,
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odszkodowania (art. 788 k.c.). Przepisy te w literaturze prawa cywilnego podaje
się za przykład regulacji wprowadzającej prymat podstawy kontraktowej, przy
czym pojęcie to rozumiane jest jako niedopuszczalność stosowaniaw tym zakresie przepisów o czynach niedozwolonych6.
Pogląd ten przenoszony jest na przepisy ustawy – Prawo przewozowe7, które
w większym jeszcze stopniu, w stosunku do kodeksu cywilnego, modyfikują zasady odpowiedzialności przewoźnika, a które również nie zawierają postanowień
dotyczących zbiegu podstaw odpowiedzialności. Podkreśla się, że dopuszczenie
zbiegu podstaw odpowiedzialności prowadziłoby do uchylenia się od rygorów
odpowiedzialności, regulowanych przepisami o charakterze iuris cogentis. Dopuszczenie wyboru podstaw odpowiedzialności podważałoby sens konstrukcji
prawnej umowy oraz treści wzajemnego porozumienia stron. Przepisy przewozowe przewidują rozłożenie ryzyka transportowego na obie strony. Temu służy
szeroko rozbudowany system okoliczności zwalniających od odpowiedzialności,
ułatwień dowodowych, ograniczeń wysokości odszkodowania8. Ponadto podnosi
się, że kwestia zasad, przesłanek, ograniczeń i rozmiaru szkody została uregulowana w ustawie – Prawo przewozowe, a w związku z tym nie zachodzi przesłanka „nieunormowania sprawy”, o której mowa w art. 90 tej ustawy, odsyłającym
do kodeksu cywilnego, stanowiącego podstawę roszczeń ex delicto9.
Trzeba jednak zaznaczyć, że w literaturze brakuje całkowitej zgodności poglądów. Część przedstawicieli nauki prawa dopuszcza możliwość zbiegu podstaw
6
Tak W. Czachórski, w: System Prawa Cywilnego, Prawo zobowiązań – cześć ogólna,
red. Z. Radwański, Ossolineum 1981, s. 706; G. Bieniek, w: Komentarz do Kodeksu Cywilnego,
Księga trzecia, t. I, Warszawa 2002, s. 419; M. Safian, w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Warszawa 2008, s. 1419; A. Śmieja, System prawa prywatnego…, s. 662.
7
Ustawa z 15.11.1984 r., t.j. Dz.U.2012, poz. 1173 ze zm.
8
Szczególnie mocno argument ten akcentuje M. Sośniak, Prawo przewozu lądowego,
Warszawa 1974, s. 233–236, w sytuacji, gdy zarówno odpowiedzialność deliktowa, jak i odpowiedzialność przewoźnika oparte są na zasadzie ryzyka. Choć wypowiedź pochodzi z okresu
sprzed uchwalenia ustawy – Prawo przewozowe, argumentację tam zawartą można odnieść także
do obowiązującego aktualnie stanu prawnego. Patrz też M. Sośniak, Deliktowe i kontraktowe
roszczenia w prawie przewozowym,w: Prace Prawnicze nr III z zakresu prawa przewozowego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1972, s. 79 i n. Autor zawarł w tym opracowaniu
cenne uwagi prawno-porównawcze, odnoszące się nie tylko do konwencji międzynarodowych, ale
także innych wewnętrznych systemów prawnych. Za ujednoliceniem podstaw odpowiedzialności
w transporcie morskim wypowiedział się J. Łopuski, Stosunek odpowiedzialności kontraktowej
do deliktowej w prawie regulującym stosunki związane z żeglugą morską, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1967, nr 4, s. 77 i n.
9
Ten z kolei argument podnosi M. Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze 2005, s. 248. Przyjmuje go też T. Szanciło, Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika
przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa 2013, s. 160.
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odpowiedzialności10. Niektórzy autorzy dopuszczają ten zbieg w ograniczonym
zakresie11. Zwykle jednak zajęciu tak czy inaczej sformułowanego stanowiska nie
towarzyszy rozbudowana argumentacja.
Rozstrzygając ww. problem nie można zapominać, że zbieg podstaw odpowiedzialności stanowi na gruncie naszego prawa regułę. Sytuacje wątpliwe muszą być zatem tłumaczone na jej korzyść. Tak jest i w tym przypadku. Uważam,
że sam fakt unormowania odpowiedzialności kontraktowej przewoźnika w sposób szczególny, w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej,
nawet jeśli jest to regulacja o charakterze bezwzględnie obowiązującym, nie
świadczy o woli ustawodawcy wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń na
podstawie przepisów o czynach niedozwolonych. Trudno zakładać przeoczenie
ustawodawcy w kolejnych aktach prawnych z zakresu umowy przewozu, zwłaszcza w sytuacji, gdy problem dyskutowany jest od lat. Podstawa deliktowa była
też stosowana przy ocenie odpowiedzialności przewoźnika w orzecznictwie12.
Wyjątki od reguły powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny. Ze szczególnej regulacji odpowiedzialności kontraktowej, nie wynika logiczny wniosek,
dotyczący niedopuszczalności zbiegu podstaw odpowiedzialności. W tej sytuacji
także argument wskazujący na niespełnienie przesłanki braku regulacji, o której
w art. 90 ustawy – Prawo przewozowe, pozwalającej na zastosowanie kodeksu
cywilnego, jest nie do przyjęcia. Posługujący się nim autorzy nie zauważają, że
ustawa ta w ogóle nie reguluje odpowiedzialności deliktowej.
Niezależnie od przyjęcia takiego lub innego stanowiska co do zbiegu podstaw
odpowiedzialności, tj. co do możliwości skorzystania z reżimu deliktowego przez
osobę uprawnioną w rozumieniu przepisów przewozowych, nie powinno budzić
wątpliwości, że sam fakt szczególnego unormowania odpowiedzialności kontraktowej przewoźnika nie stanowi przeszkody do stosowania przepisów o czynach
niedozwolonych, jako podstawy roszczeń osoby trzeciej (np. właściciela rzeczy)
Tak W. Górski, Umowa przewozu, Warszawa 1983, s. 219.
M. Sośniak, Prawo przewozu…, s. 234, dopuszcza zbieg podstaw odpowiedzialności w przypadku szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Por. także
W. Braś, Z. Mika, Z. Dominiczak, J. Dudek, Wstępne zbadanie celowości oraz możliwości ujednolicenia niektórych przepisów prawa przewozowego krajowego różnych gałęzi transportu w zakresie przewozu towarów, Warszawa 1970, s. 146–147; W. Górski, A. Żabski, Prawo przewozowe,
Komentarz, Warszawa 1990, s. 218.
12
Por. orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażowej z 3.04.1967 r., BO-2565/67, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych1968, poz. 3, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z 31.05.1996 r., I ACr 138/96, Orzecznictwo Sądów Polskich 1997, poz. 209 z glosą W. Górskiego
i K. Wesołowskiego.
10
11
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wobec przewoźnika. Trudno znaleźć przekonujące argumenty za zajęciem stanowiska odmiennego. W szczególności nie do zaakceptowania jest argument, że sytuacja przewoźnika, zawierającego umowę i przyjmującego rzeczy od nadawcy,
niebędącego właścicielem (np. od spedytora, działającego we własnym imieniu),
nie może być gorsza od sytuacji przewoźnika, który przyjmuje do przewozu rzeczy będące przedmiotem własności nadawcy13. Własność rzeczy nie jest jedynym
tytułem umożliwiającym dochodzenie roszczeń ex delicto z powodu ich utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia. Ponadto własność przewożonych rzeczy niejednokrotnie przechodzi na inny podmiot w trakcie procesu transportowego. Podobnie
nie do zaakceptowania jest argument, że właściciel zwykle ma świadomość faktu
nadawania rzeczy do przewozu, a co za tym idzie, akceptuje warunki tego przewozu i rozkład ryzyk, wynikający z przepisów przewozowych14. Pogląd taki odwołuje się do przesłanek o czysto subiektywnym charakterze, leżących po stronie
osoby dochodzącej roszczeń, niemożliwych do weryfikacji przez przewoźnika.
Przy ocenie kwestii możliwości zbiegu podstaw odpowiedzialności przewoźnika nie można abstrahować od treści przepisów, które potencjalnie mogą
stanowić podstawę roszczeń konstruowanych według reżimu deliktowego. Z tych
ostatnich bowiem również mogą wynikać dyrektywy, dotyczące wzajemnej relacji pomiędzy podstawami odpowiedzialności. Chodzi o postanowienia art.
435 i 436 k.c., które dotyczą odpowiedzialności prowadzącego przedsiębiorstwo
wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, za szkody związane z ruchem tego
przedsiębiorstwa, i odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego, za
szkody wynikające z ruchu tego pojazdu. Szkody w przedmiocie przewozu powstają najczęściej właśnie wskutek okoliczności mieszczących się w zakresie
tych przepisów. Tymczasem odnoszą się one do odpowiedzialności za szkody
wyrządzone „komukolwiek”, które to określenie odczytywane jest w literaturze
jako wskazujące, że mają one zastosowanie także w przypadku roszczeń drugiej
strony stosunku umownego15.
Co więcej, niekiedy podkreśla się, że przepisy dotyczące odpowiedzialności
osób prowadzących przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody
Argument ten przytacza za literaturą niemiecką M. Sośniak, Prawo przewozu..., s. 222.
Także i ten argument występuje w literaturze niemieckiej i przytacza go M. Sośniaka,
Prawo przewozu…, s. 223.
15
Tak W. Czachórski, w: System Prawa Cywilnego…, s. 609; G. Bieniek, w: Komentarz do
Kodeksu Cywilnego..., s. 446–447; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna,
Warszawa 2006, s. 239–240; M. Safian, w: Kodeks cywilny..., s. 1372; A. Śmieja, System prawa
prywatnego…, s. 553.
13
14

294

Krzysztof Wesołowski

i posiadaczy pojazdów mechanicznych wprowadzają zasadę priorytetu reżimu
deliktowego16. Pogląd ten wydaje się jednak zbyt daleko idący17. Jego przyjęcie prowadziłoby do marginalizacji przepisów o odpowiedzialności przewoźnika. Miałyby one zastosowanie tylko w tych nielicznych przypadkach, w których
szkoda, za którą przewoźnik ponosi odpowiedzialność, pozostaje bez związku
z ruchem jego przedsiębiorstwa lub pojedynczego pojazdu.
Bardziej prawidłowe wydaje się przyjęcie, że przepisy te mogą stanowić
alternatywną (konkurencyjną) podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej
w stosunku do przepisów o odpowiedzialności kontraktowej. Oznaczałoby to, że
w przypadku, gdy szkoda w przedmiocie przewozu pozostaje w związku z ruchem przedsiębiorstwa przewozowego, spełniającego warunki określone w postanowieniu art. 435 k.c., lub z ruchem pojazdu mechanicznego (art. 436 k.c.),
osoba poszkodowana, będąca jednocześnie osobą legitymowaną w rozumieniu
przepisów regulujących umowę przewozu, przy dochodzeniu roszczeń ma prawo
wyboru, pomiędzy przepisami art. 435 lub 436 k.c. a przepisami o odpowiedzialności kontraktowej przewoźnika.
2. Kwestia pozaumownej odpowiedzialności przewoźnika samochodowego
w transporcie międzynarodowym
W przeciwieństwie do prawa krajowego, konwencje międzynarodowe zawierają postanowienia dotyczące ewentualnego wyboru deliktowej podstawy
dochodzenia roszczeń. W odniesieniu do międzynarodowych przewozów drogowych kwestię reguluje postanowienie art. 28 CMR18, które stanowi, co następuje: „Jeżeli według prawa, które ma zastosowanie, zaginięcie, uszkodzenie
lub opóźnienie dostawy, powstałe w trakcie przewozu podlegającego niniejszej
Konwencji, uprawnia do wystąpienia z reklamacją pozaumowną, przewoźnik
może skorzystać z postanowień niniejszej Konwencji, które wyłączają jego odpowiedzialność lub które określają albo ograniczają należne odszkodowanie. JeTak Z. Masłowski, w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. 2, Warszawa 1972, s. 1092; G. Bieniek, Komentarz do Kodeksu Cywilnego..., s. 446–447; M. Safian, w: Kodeks cywilny..., s. 1372,
por. jednak złagodzone stanowisko tego autora zawarte na stronie 1014.
17
Patrz W. Dubis, w: Kodeks cywilny, Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006,
s. 748; E. Łętowska, Zbieg norm..., s. 90–91; A. Śmieja, System prawa prywatnego..., s. 553.
18
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1962 r., nr 49, poz. 238
z późn. zm.)
16
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żeli chodzi o odpowiedzialność pozaumowną jednej z osób, za które odpowiada
przewoźnik w myśl artykułu 3, z tytułu zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia,
osoba ta możeskorzystać z postanowień niniejszej Konwencji, które wyłączają
odpowiedzialność przewoźnika lub które określają albo ograniczają należne odszkodowanie”.
W świetle powyższej regulacji należy przyjąć, że CMR nie przesądza
możliwości stosowania do odpowiedzialności przewoźnika, z tytułów wymienionych w cytowanym postanowieniu, przepisów dotyczących pozaumownych
podstaw odpowiedzialności, pozostawiając rozstrzygnięcie tego problemu prawu wewnętrznemu19. Został jednak postawiony warunek możliwości powoływania się przez przewoźnika i osoby, za które ponosi odpowiedzialność, na te
przepisy konwencji, które wyłączają odpowiedzialność lub które określają albo
ograniczają należne odszkodowanie. W sposób znaczący osłabia to ewentualne
korzyści wynikające z zastosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności
„pozaumownej”. I tak, o ile kwestie osoby legitymowanej do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi, terminu przedawnienia roszczeń, jurysdykcji,
właściwości sądu mogłyby być oceniane według przepisów o czynach niedozwolonych, problemy zakresu odpowiedzialności, jej przesłanek i granic, przyczyn
zwalniających, rozkładu ciężaru dowodu i wysokości odszkodowania musiałyby
być rozstrzygane na podstawie przepisów CMR.
Patrząc na zagadnienie z perspektywy prawa polskiego, należy pamiętać,
że wybór jednej z podstaw (reżimów) odpowiedzialności oznacza konieczność
całościowego stosowania przepisów danego reżimu; tzn. brakuje możliwości jednoczesnego stosowania przepisów należących do różnych podstaw odpowiedzialności (tzw. mieszania podstaw odpowiedzialności). Jest to szczególnie aktualne
na gruncie prawa przewozowego. Równoległe stosowanie przepisów należących
do dwóch różnych korpusów, dotyczących odpowiedzialności przewoźnika prowadziłoby do dekompozycji systemu, rozerwania spójnych, wypracowanych
przez dziesiątki a właściwie setki lat rozwiązań, ważących interesy obu stron.
Stosowanie przepisów o czynach niedozwolonych, z zastrzeżeniem konieczności
stosowania regulacji zawartych w CMR, dotyczących odpowiedzialności przewoźnika, prowadziłoby zatem do naruszenia podstawowego założenia porządku prawnego, wyrażającego się w istnieniu odrębnie unormowanych reżimów
19
Tak na gruncie art. 28 CMR wypowiedzieli się D.J. Hill, A.D. Messent, CMR: Contracts
for the International Carriage of Goods by Road, London–New York–Hamburg–Hong Kong 1995,
s. 205; T. Szanciło, Odpowiedzialność..., s. 162.
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odpowiedzialności i niedopuszczalności mieszania poszczególnych rozwiązań
właściwych tym reżimom. Stąd też, wynikający z Konwencji wymóg zachowania
wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, na gruncie prawa polskiego w istocie uniemożliwia zastosowanie krajowych przepisów o czynach niedozwolonych
w odniesieniu do odpowiedzialności przewoźnika za stan towaru i opóźnienie
w przewozie20.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której przewoźnikowi można przypisać winę
kwalifikowaną, o której mowa w art. 29 CMR. Przepis ten przewiduje, że w przypadku wyrządzenia szkody wskutek tzw. złego zamiaru bądź też niedbalstwa,
które według prawa sądu zrównane jest z takim zamiarem21 nie mają zastosowania postanowienia rozdziału IV Konwencji, które wyłączają lub ograniczają jego
odpowiedzialność albo które przenoszą na drugą stronę ciężar dowodu. Przewoźnik mógłby wówczas być pociągnięty do odpowiedzialności w całości opartej na
przepisach krajowych o czynach niedozwolonych.
Wydaje się przy tym, że nawet w tych sytuacjach, w których postanowienia nie zawsze zamykają drogę do dochodzenia roszczeń przez osoby niebędące
kontrahentem przewoźnika (np. z art. 29 konwencji montrealskiej wynika, że zastrzeżenie konieczności stosowania warunków i granic odpowiedzialności z niej
wynikających nie przesądza określenia osób mających prawo do wniesienia powództwa ani uprawnień każdej z nich). Kwestia jest jednak przedmiotem żywej
dyskusji w nauce europejskiej22.
3. Konsekwencje przyjęcia deliktowej podstawy dochodzenia roszczeń
Obranie za podstawę dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w przewożonych
towarach przepisów o czynach niedozwolonych nie musi oznaczać ułatwienia sytuacji poszkodowanego. Niewątpliwie reżim ten jest korzystniejszy dla osoby poszkodowanej z punktu widzenia wysokości odszkodowania (które powinno być
20
Tak rozumiane jest analogicznie sformułowane postanowienie art. 24 konwencji warszawskiej, obowiązującej w transporcie lotniczym przez M. Steca, Umowa przewozu..., s. 248.
21
Przyjmuje się, że w prawie polskim takim niedbalstwem jest rażące niedbalstwo. Bliżej
patrz K. Wesołowski, Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie
CMR, Warszawa 2013, s. 589–591.
22
Poglądy na temat skutków zastrzeżenia konieczności stosowania przepisów konwencji
w przypadku dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych zebrał K.H. Thume,Übereinkommenüber den Beförderungsvertrag im international en
Straβengüterverkehr, wyd. 3, 2013, FachmedienRecht Und Wirtschaft, s. 736–737.
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ustalone zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania – art. 361 k.c., tj. bez ograniczeń wynikających z przepisów prawa przewozowego). Korzystny byłby też
termin przedawnienia (art. 443).
Dyskusyjny jest już zakres odpowiedzialności w sensie przyczyn, za które
przewoźnik odpowiada. Odpowiedzialność za szkody wynikające z ruchu przedsiębiorstwa jest wprawdzie odpowiedzialnością obiektywną, niezależną od winy,
ale taki sam charakter ma odpowiedzialność przewoźnika, unormowana art. 65
i nast. Ustawy – Prawo przewozowe23. Zbliżona do obiektywnej jest także odpowiedzialność międzynarodowego przewoźnika drogowego, unormowana art. 17
i nast. CMR24. Przyczyny zwalniające od odpowiedzialności są do pewnego
stopnia porównywalne, a już na pewno nie można stwierdzić, że obowiązujące w reżimie kontraktowym są jednoznacznie korzystniejsze dla przewoźnika.
Świadczy o tym choćby okoliczność, że przewoźnik, odpowiadający według tego
reżimu, nie może powoływać się na wyłączną winę osoby trzeciej, co możliwe
jest w przypadku dochodzenia roszczeń na podstawie art. 435 k.c. i art. 436 k.c25.
Najistotniejsze jest jednak to, że w przypadku dochodzenia roszczeń na podstawach deliktowych, osoba poszkodowana musi udowodnić konkretne zdarzenie
mieszczące się w zakresie pojęcia ruch przedsiębiorstwa (zakładu) czy pojazdu
mechanicznego oraz adekwatny związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą. W przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu
szkód w substancji przesyłki, dowód taki jest, co do zasady, zbędny. Wystarczy
bowiem wykazanie, że szkoda powstała w czasie przewozu, co nie stanowi większego problemu w przypadku szkody jawnej, stwierdzonej najpóźniej w momencie odbioru przesyłki od przewoźnika.
Niezależnie od tego, należy pamiętać, że w przypadku wyboru reżimu deliktowego, przewoźnik, powołując się na postanowienie art. 429 k.c., może uwolnić się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym
powierzył wykonanie zobowiązania (np. podwykonawców). Wystarczyłby dowód
braku winy w wyborze lub powierzenia czynności osobie, która w zakresie swojej
działalności zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynności26.
23
Patrz K. Wesołowski, Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji przesyłki
w świetle ustawy – Prawo przewozowe, wyd. 2, Zielona Góra 1995, s. 34 i n.
24
Odnośnie do charakteru i zakresu odpowiedzialności międzynarodowego przewoźnika
drogowego patrz K. Wesołowski, Umowa międzynarodowego przewozu..., s. 371 i n.
25
Por. uwagi M. Sośniaka, Deliktowe i kontraktowe…, s. 88.
26
Tamże, s. 89 – M. Sośniak zwraca także uwagę na dalsze różnice: solidarną odpowiedzialność kilku osób za wyrządzoną szkodę na podstawie art. 441 k.c. w reżimie deliktowym,
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Wnioski
Reasumując, należy przychylić do poglądu, dopuszczającego w krajowym
transporcie samochodowym, konkurencyjną wobec kontraktowej, deliktową
podstawę odpowiedzialności przewoźnika, także co do szkód, które w sposób
kompletny unormowane zostały w przepisach ustawy – Prawo przewozowe, należących do reżimu ex contractu. Okoliczności, że regulacja ta ma charakter szczególny, odbiegający od ogólnych zasad odpowiedzialności z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania, nie można traktować jako wyjątku
od zasady możliwego zbiegu. Możliwość taka znajduje potwierdzenie w treści
przepisów art. 435 i 436 k.c., dotyczących odpowiedzialności osób prowadzących
przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody i posiadaczy pojazdów mechanicznych, które to przepisy są najczęściej powoływane, jako podstawa
dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika, według reżimu ex delicto. Tu bowiem
ustawodawca w sposób jednoznaczny zastrzegł, że przepisy te dotyczą odpowiedzialności wobec „kogokolwiek”, a zatem także wobec drugiej strony uprzednio
powstałego stosunku umownego.
Problem konkurencyjności podstaw odpowiedzialności należy ocenić inaczej w przypadku odpowiedzialności przewoźnika międzynarodowego. Choć
przepis art. 28 CMR nie wyraża w sposób wyraźny zakazu dochodzenia roszczeń
ex delicto, to jednak kłóciłoby się to z przyjętą w prawie polskim zasadą, że zbieg
podstaw nie może prowadzić do mieszania rozwiązań wynikających z różnych
podstaw. Konwencja wymaga bowiem, aby także i w sytuacji odpowiedzialności „pozaumownej” stosowane były jej postanowienia, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność (w tym co do wysokości odszkodowania). Przepisy
o czynach niedozwolonych stanowić mogą jednak konkurencyjną podstawę dochodzenia roszczeń w przypadku udowodnienia przewoźnikowi, że do szkody
doszło wskutek jego winy kwalifikowanej (złego zamiaru lub rażącego niedbalstwa), gdyż wówczas nie stosuje się wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności,
przewidzianych przepisami rozdziału IV konwencji (art. 29 CMR).
Dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów reżimu deliktowego otwiera
możliwość uzyskania pełnego odszkodowania, ale jednocześnie wymaga od poszkodowanego udowodnienia konkretnej przyczyny szkody nawet, jeśli podstawą
żądania są przepisy art. 435 i 436 k.c. Oparcie roszczenia na przepisach reżimu
odmienną właściwość sądu oraz zastosowanie odmiennych łączników w przypadku konieczności
stosowania przepisów kolizyjnych.
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deliktowego wymaga także udowodnienia, że utrata, ubytek lub uszkodzenie
przesyłki powoduje szkodę w majątku osoby dochodzącej roszczeń. Reżim deliktowy umożliwia też przewoźnikowi uwolnienie się od odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył wykonanie czynności objętych jego świadczeniem. Ma bowiem wówczas zastosowanie przepis art. 429 k.c.
przewidujący wyłączenie odpowiedzialności m.in. w przypadku powierzenia
szkody osobom zawodowo trudniącym się wykonywaniem czynności danego rodzaju.
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COMPETITIVE BASIS FOR LIABILITY OF ROAD CARRIER
Summary
The author considers two competitive basis for liability of road carrier – in contract
and tort. In his opinion, according the Polish national law it is possible to claim against
the carrier under the provisions of law of torts. The fact that liability of the carrier is regulated by specific provisions in transport law does not preclude liability in tort. Otherwise
it looks in place for international operations, where Art. 28 CMR reserves need to use the
exclusions and limitations of liability of the carrier even if the claim is non-contractual in
nature. In practice, this prevents the application of the provisions of torts. Exceptionally,
when the damage is caused by willful misconduct or gross negligence, exclusions and
limitations of liability under the CMR do not apply. Then it is possible to base a claim
under the provisions of law of torts.
Keywords: the carrier’s liability, tort, competitiveness of claims (basis of liability)
Translated by Krzysztof Wesołowski
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Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu
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ten tekst nieśmiało dedykuję

Kabotaż drogowy jest jednym z najbardziej złożonych i trudnych problemów
wspólnej polityki transportowej UE. Liberalizacja rynku kabotażowego jest procesem
rozpoczętym w 1993 roku i dotychczas niezakończonym. Celem tego artykułu jest
przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień z zakresu regulacji kabotażu, rozwoju tego segmentu rynku w odniesieniu do ciężarowego transportu samochodowego,
praktyki ograniczeń i wyłączenia ze wspólnych zasad w kontekście wyzwań jednolitej
europejskiej przestrzeni transportu. Syntetycznie odniesiono się do aktualnego problemu
zasad socjalnych pracy w transporcie.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, rynek usług transportowych, liberalizacja, kabotaż

Wstęp
Europejska przestrzeń transportu jest wyzwaniem aktualnej polityki transportowej UE, jakkolwiek jej geneza jest odleglejsza. Budowanie europejskiej
przestrzeni transportu jest zadaniem realizowanym od blisko 60 lat, kiedy na
mocy traktatu rzymskiego (1957 r.) postanowiono o wspólnej polityce transportowej wobec krajów zintegrowanych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
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i podtrzymano jej wymiar w Unii Europejskiej, jednoczącej 28 krajów1. W obszar obowiązującej wspólnej polityki transportowej (WPT) wpisano trzy gałęzie
transportu (samochodowy, kolejowy i wodny śródlądowy) oraz przyjęto, że transport morski i lotniczy mogą być również włączone w zakres regulacji unijnej.
I tak się dzieje.
W ramy wspólnej polityki transportowej, na mocy traktatu lizbońskiego
(2007 r.) ujęto2: reguły odnoszące się do transportu międzynarodowego, w tym
tranzytu, warunki dostępu do rynku kabotażowego, środki poprawiające bezpieczeństwo transportu, pomoc w przypadku świadczenia usługi publicznej, a także
wszelkie inne potrzebne przepisy regulujące funkcjonowanie sektora transportu.
Dopuszczono jednakże pewne ograniczenia dla środków podejmowanych w ramach tych obszarów w wypadku, gdy ich zastosowanie może poważnie wpływać na jakość życia i poziom zatrudnienia w pewnych regionach, jak również
na funkcjonowanie infrastruktury transportowej. Ustalono ponadto zakaz stosowania mniej korzystnych warunków dla przewoźników zagranicznych (art. 92),
czy też narzucania dyskryminujących stawek i warunków w transporcie (art. 96).
W traktacie lizbońskim, w części dotyczącej transportu, podtrzymano przywileje
dla Republiki Federalnej Niemiec w zakresie środków polityki transportowej dla
skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych podziałem Niemiec (art. 96). Klauzula ta po pięciu latach obowiązywania traktatu
mogłaby być uchylona przez Radę (art. 98 traktatu), ale nie ma potwierdzenia by
tak się stało.
Celem WPT na najbliższe dziesięciolecia jest utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu (zwanego także europejską przestrzenią transportu), który w myśl politycznej koncepcji: „powinien ułatwiać przemieszczanie się
obywateli i towarów, obniżając jego koszty i zapewnić zrównoważony rozwój
transportu europejskiego”3. Bazą dla tych działań powinien być rynek wewnętrzny funkcjonujący na podstawie wspólnych dla krajów członkowskich UE reguł
konkurencji. Ponieważ Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w tej dzieTraktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie 13.12.2007 r., obowiązujący od 1.12.2009 r.,
Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007 r. (Dz.U. 2009, nr 203, poz. 1569).
2
Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, Dz. Urz. UE, C. 326/1 z 26.10 2012 r., Tytuł VI, art. 90–100.
3
Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Rada Unii Europejskiej, Bruksela
2011, COM(2011)144, s. 12.
1
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dzinie (tytuł I, art. 2b Traktatu), powinna przeciwdziałać wszelkim przejawom
deformacji jednolitego rynku. Jednak samoocena przedstawiona przez Komisję Europejską w białej księdze z 2001 roku jest wymowna: „Przez długi czas
Wspólnota Europejska nie była zdolna lub nie chciała wdrożyć wspólnej polityki
transportowej przewidzianej w traktacie rzymskim. W ciągu niemal 30 lat Rada
Ministrów nie mogła przełożyć propozycji Komisji na działania”4. Przez brak
skuteczności WPT nie osiągnięto głównych celów tej polityki, a zwłaszcza nie
dokonano pełnej liberalizacji rynku usług transportowych, nie osiągnięto oczekiwanego poziomu inwestycji infrastrukturalnych i poprawy jakości usług. Dodatkowo u progu nowego wieku z dużą siłą ujawniło się nowe, bardziej wymagające
wyzwanie, jakim jest zrównoważony rozwój. Wynikający z tego wyzwania wymóg holistycznego podejścia do problemów gospodarki, ekologii i potrzeb człowieka ujawnia wiele zagrożeń dla zakładanych funkcji wspólnego rynku, między
innymi dla wolności gospodarowania, która wyzwala konkurencję i prowadzi do
bardziej efektywnej alokacji zasobów.
Kabotaż5, w rozumieniu obowiązującej regulacji unijnej, należy do najtrudniejszych obszarów WPT. Rynek kabotażowy, rozumiany jako przestrzeń rynku
wewnętrznego państwa członkowskiego UE obsługiwana przez zagranicznych
przewoźników, przez dziesięciolecia był rynkiem chronionym, ujawniającym
wielość narzędzi polityki protekcjonizmu. Jego pełne otwarcie – w ramach rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej – napotyka opór niektórych państw członkowskich, zwłaszcza tych obawiających się konkurencji przewoźników zagranicznych na ich rynkach narodowych, a także tych, których przewoźnicy wypierani
są z dotychczas obsługiwanych rynków kabotażowych. Rynek kabotażowy stał
się szczególnie obszarem spornym po podjęciu decyzji o rozszerzeniu UE o kraje
Europy Środkowo-Wschodniej.
Celem artykułu jest analiza tendencji w rozwoju przewozów kabotażowych
w UE oraz wskazanie głównych problemów kabotażu w kontekście wyzwań europejskiej przestrzeni transportu UE.

Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001, s. 6.
5
W publikacji E. Załoga, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej…, s. 69
zwrócono uwagę na niejednoznaczną wykładnię tego pojęcia w literaturze ekonomicznej i aktach
prawnych. Zauważono m.in., że termin kabotaż (z języka fr. cabotage) wywodzi się z terminologii
związanej z transportem morskim i oznacza żeglugę pomiędzy portami jednego kraju. Z istoty
pojęcia nie wynika, że jest to działalność zastrzeżona dla zagranicznego przewoźnika.
4
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1. Regulacja rynków kabotażowych
Warunkiem wyjściowym dla liberalizacji rynku usług transportowych UE
jest harmonizacja warunków konkurencji. Dokonuje się ona w trzech obszarach:
technicznym (wymiary i masa pojazdów, zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego), fiskalnym (systemy podatkowe transportu, zasady rozliczania kosztów
infrastruktury, zakres obowiązków służby publicznej) oraz socjalnym (np. normy czasu pracy i odpoczynku kierowców). Dotychczas największy postęp osiągnięto w obszarze technicznym, zauważalny w zakresie harmonizacji socjalnej,
natomiast najtrudniejsza wydaje się harmonizacja fiskalna, z uwagi na odmienne funkcje podatków i ich znaczenie w polityce gospodarczej poszczególnych
państw członkowskich. Poziom harmonizacji warunków konkurencji ma szczególne znaczenie dla aktywności prowadzonej na rynkach zagranicznych, zwłaszcza rynku kabotażowym.
Wydawało się, że najszybciej i w pełni dokona się liberalizacja rynku usług
transportu samochodowego, nie tylko z uwagi na relatywnie niskie bariery wejścia/wyjścia z rynku, ale przede wszystkim ze względu na ekonomiczny wymiar
wolnej konkurencji w tej dominującej na rynku transportowym UE gałęzi transportu. Stopniowo odchodzono w UE-15 od ograniczeń ilościowych w postaci
kontyngentów dwu- i wielostronnych oraz regulacji cenowych, ale równocześnie
zaostrzano wymogi w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika i rynku usług,
procedur bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Rozpoczęta w 1993 roku liberalizacja rynku usług transportu samochodowego praktycznie wyłączyła rynek kabotażowy. Otwarto rynek międzynarodowych przewozów towarowych wewnątrz Wspólnoty dla przewoźników posiadających wspólnotową licencję [rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92], natomiast
dla przewozów kabotażowych ustalono na okres od 1 stycznia 1994 roku do
30 czerwca 1998 roku tzw. wspólnotowy kontyngent kabotażowy [rozporządzenie Rady (EWG) nr 3118/936]. Kontyngent obejmował w poszczególnych latach
stopniowo wzrastającą liczbę zezwoleń na przewozy kabotażowe (w szt.):
–– 1994 r. – 30 000,
–– 1995 r. – 46 296,
–– 1996 r. – 60 191,
6
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3118/93 z 25.10.1993 r. ustanawiające warunki wykonywania w państwie członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników nie mających siedziby w tym państwie, Dz. Urz. L 279 z 12.11.1993 r. (wejście w życie
od 1.01.1994 r.).
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–– 1997 r. – 83 206,
–– 1998 r. (I półrocze) – 54 091.
Przywołane rozporządzenie określiło również dystrybucję kontyngentu
między kraje UE-157, przydzielając najwyższą liczbę zezwoleń czterem krajom:
Niemcom, Francji, Holandii i Włochom (w 1997 r. łącznie 43% ogółu zezwoleń).
Istotnym elementem tej regulacji, z konsekwencjami także dla współczesnego
rynku, była możliwość (po uzgodnieniu z Komisją Europejską) zastosowania przez
dane państwo członkowskie środków ochronnych (w postaci czasowego wyłączenia danego obszaru geograficznego z zakresu stosowania regulacji) w przypadku
poważnych zakłóceń na krajowym rynku transportowym. Przejawem poważnych
zakłóceń, w myśl tej regulacji jest: „poważna i potencjalnie trwała nadwyżka podaży nad popytem, z którą wiąże się zagrożenie równowagi i przetrwania licznych
przedsiębiorstw wykonujących drogowy transport rzeczy” (art. 7)8.
Od 1 lipca 1998 roku zniesiono ograniczenia ilościowe w dostępie do rynku kabotażowego dla ówczesnych krajów członkowskich UE, jednak przyznane prawo dotyczyło „tymczasowego” świadczenia usług (on temporary basis).
Określenie to okazało się niejednoznaczne, co dawało państwom członkowskim
podstawy do wewnętrznej regulacji ograniczeń dostępu do ich rynków (np. Grecja określiła tymczasowość na 2 miesiące w roku, Włochy – 15 dni w miesiącu).
Z tego powodu Komisja Europejska w 2005 roku wydała komunikat interpretujący9, w którym określiła kryteria uznania tymczasowości: czas trwania, częstotliwość, periodyczność i ciągłość. Nie usunęło to jednak różnic we wewnętrznych
regulacjach kabotażu.
Przygotowanie się na otwarcie rynku UE-15 dla nowych członków10 wymagało systemowego podejścia do regulacji sektora transportu samochodowego,
7

botażu.

Kraje Beneluksu po 1992 r. zniosły wzajemnie wobec siebie wszelkie ograniczenia ka-

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3118/93 z 25.10.1993 r...
The construction and operation of the road freight transport market in Europe, Forum
Paper 2009-1, ITF, Paris 2009.
10
W traktatach akcesyjnych państw wchodzących do UE w 2004 r., głównie z inicjatywy Niemiec i Austrii, ustanowiono pięcioletni okres przejściowy (z wyłączeniem Cypru, Malty
i Słowenii) w dostępie do rynku kabotażowego w różnych formułach: Polska i Węgry 3 + 2, Czechy, Łotwa, Litwa Estonia i Słowacja 2 + 2 + 1, przy czym przyjęto możliwość jego skrócenia
w ramach wyznaczonych podokresów. Okresy przejściowe określono także dla kolejnych państw
akcesyjnych: Bułgaria i Rumunia – dostęp w 2014 r.), Chorwacja – dostęp w 2015 r. Większość
państw członkowskich UE-15 (z wyjątkiem Irlandii, Portugalii i Szwecji) utrzymała w stosunku
do Polski pełny okres przejściowy do 1.05.2009 r. Po zakończeniu okresów przejściowych przewoźnicy spełniający wymagania istniejących regulacji UE mają możliwość (na zasadzie wzajemności) świadczyć usługi kabotażu na zasadzie tymczasowości.
8
9
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a także bardziej restrykcyjnej polityki wobec tego sektora, wynikającej z potrzeby kształtowania zrównoważonego transportu. Efektem takiego działania jest tak
zwany pakiet drogowy, który obejmuje trzy istotne rozporządzenia: nr 1071/2009
– ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu
przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady nr 96/26/WE; nr 1072/2009
– dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów
drogowych; oraz nr 1073/2009 – w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Pakiet wszedł w życie
4 grudnia 2011 roku, rozszerzając wymagania w zakresie dostępu do zawodu
przewoźnika i rynku (obowiązek dysponowania zezwoleniem na wykonywanie
zawodu, uzyskania nowej licencji wspólnotowej, siedziby firmy w danym kraju
oraz bazy eksploatacyjnej). Zaostrzone zostały ponadto sankcje administracyjne
wobec przedsiębiorców naruszających wspólnotowe regulacje dotyczące czasu
prowadzenia pojazdów, przerw i wypoczynku oraz stosowanych tachografów.
Pakiet ten stworzył warunki do upraszczania i dalszej harmonizacji przepisów
obowiązujących tę gałąź transportu.
Wiele spornych dotychczas kwestii dostępu do rynku kabotażowego wyjaśniło rozporządzenie 1072/2009. Przede wszystkim wprowadziło kryteria ilościowe jako wykładnię „tymczasowości” – 3 przewozy kabotażowe będące następstwem przewozu międzynarodowego w ciągu 7 dni. Ponadto sprecyzowało
zakres tego typu operacji oraz wprowadziło wymóg powiązania przewozu kabotażowego z transportem międzynarodowym. Ważnym efektem tej regulacji jest
harmonizacja wymagań odnośnie do dokumentacji potwierdzającej legalność
przewozu kabotażowego. Przyczyniło się to do usunięcia jednej z barier wejścia
na rynek, tworzonej przez zróżnicowane dotychczas wymagania państw członkowskich w tym zakresie.
W ostatnim okresie problemem spornym kabotażu stały się zagadnienia dotyczące norm socjalnych kierowców (tzw. social rules), mimo że dokonano już
regulacji konkurencji w tym zakresie. W dorobku prawnym UE zagadnieniom
tym poświęcono cztery następujące regulacje11:
–– Dyrektywę o czasie pracy (nr 2002/15/EC)12,
Report on the state of the EU road haulage market, Task B., EC, Brussels 2014, s. 89,
www.europa.eu (dostęp 15.03.2015).
12
Dyrektywa 2002/15 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.03.2002 r. w sprawie
organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego,
Dz.Urz. UE L 80.
11
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–– Rozporządzenie o godzinach pracy kierowców ( EC nr 561/2006)13,
–– Dyrektywę o delegowaniu (nr 1996/71/EC)14,
–– Rozporządzenie dotyczące tachografu (EC nr 561/2006).
Regulacje powyższe tworzone były z myślą o harmonizacji warunków konkurencji, poprawie warunków pracy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stworzono system nadzoru nad przestrzeganiem wymogów zawartych w regulacjach,
a ponadto państwa członkowskie wprowadziły wewnętrzne przepisy w zakresie
odpowiedzialności za naruszenie zasad kabotażu (tab. 1). Zjawisko naruszania
obowiązujących regulacji ma charakter marginesowy15, jednakże zróżnicowany
poziom sankcji prowadzi do różnic w poziomie ryzyka związanego z naruszeniem zasad kabotażu16.
Tabela 1
Sankcje za naruszenie zasad kabotażu w wybranych państwach członkowskich UE
(w euro)
Państwo członkowskie
Włochy
Belgia
Austria
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Węgry
Polska
Litwa
Hiszpania

Kwota minimalna

Kwota maksymalna

600
1 800
1 453
2 000
1 500
180
100
500
579
4 601

15 000
7 267
200 000
15 000
2 122
2 400
869

Źródło: Development and implementation of EU road cabotage, Study 2013, European Parliament, Brussels 2013, s. 41.

13
Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz. Urz. UE L.102.
14
Dyrektywa (KE) 1996/71 dotycząca oddelegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. Urz. UE L. 018.
15
Na przykład w Niemczech w 2012 r. stwierdzono naruszenia zasad kabotażu w 0,45%
ogółu skontrolowanych przewozów, w Wielkiej Brytanii – 0,2%, we Francji 7%. W Polsce stwierdzono w tym okresie jedynie 3 takie przypadki, za Development and implementation of EU road
cabotage, Study 2013, European Parlament, Brussels 2013, s. 4.
16
Tamże.
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Podobnie niejednolita jest implementacja przez państwa członkowskie dyrektywy o delegowaniu, podyktowana różnicami w przyjętych systemach zabezpieczeń społecznych.
Dla harmonizacji funkcjonowania rynku kabotażowego wyzwaniem są
również postanowienia innych regulacji wewnętrznych państw członkowskich,
które naruszają istotę wspólnego rynku. Przykładem są wymagania stosowania
płacy minimalnej danego państwa członkowskiego w przewozach kabotażowych.
Problem pojawił się za sprawą Niemiec, które od stycznia 2015 roku wprowadziły
w życie zapisy ustawy z 11 sierpnia 2014 roku o płacy minimalnej tzw. MiLog17
i objęły nią przewoźników zagranicznych wykonujących przewozy kabotażowe.
Podobną praktykę przyjmują kolejne państwa UE-15. Jest to typowy przykład
protekcjonizmu – ochrony krajowych podmiotów przed konkurencją zagraniczną, dopuszczony, o czym wspomniano wcześniej, w wypadku poważnych zakłóceń na rynku usług transportowych, ale analizy rynkowe nie potwierdzają, by do
takich zakłóceń doszło.
Jako przykłady braku wspólnych zasad funkcjonowania na rynku wewnętrznym UE wskazuje się także wszelkie ograniczenia w działalności przewozowej.
Ograniczenia ruchu drogowego podlegają następującej klasyfikacji18:
–– okresy z góry określone: zakaz jazdy nocą, zakaz ruchu w weekendy, zakaz ruchu w święta (kościelne i państwowe), inne zakazy,
–– ograniczenia niezwiązane z czasem, odnoszące się do grup ładunków,
pogody, kongestii.
Opracowanie wykonane na potrzeby Komisji Europejskiej19 wskazuje, że
jedynie sześć państw (Cypr, Finlandia, Grecja, Irlandia, Malta i Portugalia), według stanu na 2012 r., nie stosuje żadnego wyłączenia z zakresu rozporządzenia
o czasie pracy kierowców. Ograniczenia ruchu w weekendy stosuje 8 państw (Austria, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Słowacja i Słowenia). W efekcie,
ograniczenia stanowią poważny udział w puli dostępnego czasu na działalność
przewozową w roku: Austria – 24%, Czechy – 10%, Francja – 22%, Niemcy –
19%, Węgry – 19%, Włochy – 12%, Słowacja – 18%, Słowenia – 10%, Polska

Niemcy są 22 państwem UE, które wprowadziło płacę minimalną. Dotychczas (do 2015
r.) decyzje w tym zakresie pozostawały w autonomii układów niemieckich pracodawców i związków zawodowych.
18
Driving restictions for heavy goods vehicles in the European Union, NEA, Zoetermeer
2010, s. 11–24.
19
Report on the state of the EU road haulage market, Task B., EC, Brussels 2014.
17
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– 5%, Rumunia – 5%. To również oddziałuje na poziom konkurencyjności przewoźników funkcjonujących na wskazanych rynkach.
2. Rozwój przewozów kabotażowych w UE
Bezpośrednim następstwem procesu liberalizacji rynku usług transportowych są zmiany w strukturze podmiotowej rynku. Trendy w rozwoju tej struktury
są zróżnicowane dla „starych” i „nowych” państw członkowskich UE, jakkolwiek
proces zmian dla tych drugich może być podobny. W UE-15 w latach 1995–2001
liczba przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego zmniejszyła się
z 438,6 tys. do 432,7 tys. ale wzrosła średnia liczba zatrudnienia z czterech do
pięciu osób20. W kolejnym okresie liczba analizowanych przedsiębiorstw zmalała
w UE-15 do 397,7 tys. w 2011 roku, ale wzrosła liczba zatrudnionych w nich osób
– średnio do sześciu osób. W państwach UE-13 działalność przewozu rzeczy prowadzi ponad 194 tys. przedsiębiorstw o średniej liczbie zatrudnionych – cztery
osoby (dane dla 2011 r.). Proporcja ilościowa podmiotów UE-15 do UE-13 wynosi
2:121. Największe przedsiębiorstwa pod względem średniej liczby zatrudnienia
występują w Luksemburgu (16), Holandii (12), Niemczech (11), Francji (10) i Litwie (10), najniższe zaś w Polsce (3), Czechach (4), Węgrzech (4) i Słowenii (4).
Łącznie biznes ciężarowego transportu samochodowego prowadzi w UE
562 113 przedsiębiorstw (dane za 2012 r.). Potencjał rynkowy podmiotów jest
bardzo zróżnicowany, z wyraźnym podziałem na silne ekonomicznie, ale o wyższych kosztach pracy przedsiębiorstwa UE-15 oraz słabsze ekonomicznie, ale
o niższych kosztach pracy przedsiębiorstwa w państwach UE-13 (tab. 2). Ta dysproporcja w średnim poziomie obrotu i kosztów wydaje się oczywista. Wynika
z różnicy poziomów ogólnego rozwoju gospodarczego obu grup krajów, wskaźnika dobrobytu i niższej ogólnej produktywności przewoźników z państw Europy
Środkowo-Wschodniej i jest często następstwem gorszych warunków technicznych gospodarowania (np. niższa jakość infrastruktury, mniej korzystny wskaźnik gęstości sieci autostrad). Istotne wydaje się zauważenie, że różnice odnośnie
do średniego kosztu zatrudnienia są wyższe niż w wypadku średniego obrotu
przypadającego na jednego zatrudnionego, np. w przypadku Polski i Niemiec
wynoszą odpowiednio: 1:3,3 oraz 1:1,4, zaś Węgier i Austrii: 1:3,6 oraz 1:2,4.
Road freight cabotage 1999–2001, Statistics in focus…
Dane Eurostatu na podstawie http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/
doc/2014/pb2014-section21.xlsx (dostęp 2.06.2015).
20
21
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Tabela 2
Charakterystyka przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego
w wybranych państwach UE w 2012 roku
Państwa

EU-28
Belgia
Bułgaria
Niemcy
Francja
Włochy
Litwa
Węgry
Austria
Polska
Rumunia
Szwecja
Wielka Brytania

Liczba
przedsiębiorstw

562 113
7 421
9 743
34 312
34 613
73 030
4 449
15 045
6 421
81 020
21 406
14 869
29 303

Średnia liczba
zatrudnionych
w przedsiębiorstwie

5
8
5
11
10
4
11
4
5
4
5
5
8

Obrót na jednego Koszt zatrudniezatrudnionego
nia/osobę
w tys. euro
w tys. euro

107
188
52

27
46
4

142
62

35
7

163
69
52

36
8
3

117

29

97
123

69

149

26
38

10

48

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat, File: Structural business statistics for road
freight transport enterprises (NACE 16024), 2012, www.europa.eu (dostęp 10.05.2015).

Rynek usług kabotażowych ma tendencję wzrostową i charakteryzuje się
w ostatnich latach najwyższą dynamiką wzrostu spośród segmentów rynku usług
tej gałęzi transportu. Nadal jest to jednak udział nieznaczny w ogólnym poziomie
wykonanej pracy przewozowej ciężarowego transportu samochodowego. W 2001
roku, a więc kilka lat po częściowej liberalizacji dostępu do rynków kabotażowych, aktywność przewoźników UE-15 w przewozach kabotażowych osiągnęła
poziom 10 mld tkm, co stanowiło 0,76% ogółu przewozów w tej gałęzi transportu. Obecnie (dane dla 2013 r.) wskaźnik ten dla UE-28 kształtuje się na poziomie
dwukrotnie wyższym (1,58%), ale ilościowo jest to nadal nieznaczny obszar aktywności przewoźników ciężarowego transportu samochodowego (27 mld tkm,
przy ogólnym poziomie pracy przewozowej ciężarowego transportu samochodowego 1719 mld tkm – tab. 3). Zupełnie marginesowe znaczenie mają przewozy
kabotażowe w ujęciu tonażowym (w 2013 r. – 0,87% ogółu ładunków przewiezionych ciężarowym transportem samochodowym w UE-27). Ponieważ przewóz

311

Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu

kabotażowy jest bardziej opłacalny na dłuższych trasach, stąd duże kraje mają
większy udział w pracy przewozowej wykonanej z tytułu tej aktywności22.
Tabela 3
Przewozy ładunków transportem samochodowym w UE w 2013 roku według rodzaju
(w mln tkm)
Obszar
UE28
UE27
UE25
UE15
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

Przewozy
krajowe
1 112 245
1 107 961
1 088 265
949 299
18 980
7 192
15 392
12 217
256 721
1 593
7 216
14 554
126 997
155 712
4 284
111 975
618
2 803
2 540
777
9 246
29 873
13 853
100 320
9 773
12 505
1 889
4 566
20 968
30 715
138 968

Przewozy
międzynarodowe
439 533
435 857
412 931
226 222
11 213
9 001
27 875
2 814
43 268
2 847
1 526
4 379
59 543
15 126
3 676
14 599
16
6 240
11 875
2 760
14 632
31 554
7 859
102 174
18 728
13 925
7 808
13 244
2 799
2 461
7 591

Cross-trade

Kabotaż

140 341
139 167
122 853
30 313
1 659
9 726
10 282
720
3 965
1 267
256
34
3 704
336
1 173
328
:
3 460
11 613
3 305
11 062
6 290
1 890
37 722
6 865
6 589
5 658
11 477
422
251
287

27 080
27 080
24 894
12 978
944
1 178
1 344
321
1 789
281
216
3
2 353
297
:
339
:
312
311
1 764
879
2 466
612
7 379
1 190
1 008
551
860
239
101
341

Przewozy
ogółem
1 719 199
1 710 065
1 648 942
1 218 812
32 796
27 097
54 893
16 072
305 744
5 986
9 215
18 970
192 597
171 472
9 133
127 241
634
12 816
26 338
8 606
35 818
70 184
24 213
247 594
36 555
34 026
15 905
30 147
24 429
33 529
147 188

Źródło: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp 15.05.2015).

22

Study on road cabotage in freight market, Final report, Ecorys, EC, Brussels 2005.
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Przed rozszerzeniem UE-15 na nowe kraje członkowskie (dane dla 2001 r.)
najbardziej aktywnymi przewoźnikami kabotażowymi były przedsiębiorstwa
następujących państw (udział w przewozach kabotażowych ogółem)23: Holandia (20%), Niemcy (17%), Luksemburg (16%), Belgia (16%), Francja (6%), Włochy (6%). Po zniesieniu ograniczeń z tytułu okresów przejściowych dla nowych
państw członkowskich UE, wzrasta udział w rynku kabotażowym przewoźników z państw Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie polskich przewoźników, którzy od 2011 roku dominują w usługach kabotażu i ich pozycja wzrasta:
2011 r. – 18%, 2012 r. – 24%24. Nadal większość usług kabotażu wykonują przewoźnicy zarejestrowani w państwach UE-15.
Głównymi rynkami penetrowanymi przez kabotaż w 2001 roku były: niemiecki (27%), francuski (26%), brytyjski (13%) i włoski (9%)25. Współcześnie
(dane dla 2011 r.) penetracja rynku niemieckiego i francuskiego wzrasta (udział
odpowiednio 33% i 30%), natomiast słabnie zainteresowanie rynkiem brytyjskim
(5%) oraz włoskim (7%).
Tabela 4
Wskaźnik penetracji kabotażu w wybranych państwach UE w 2000 i 2011 roku (w %)
Państwo członkowskie UE
Belgia
Luksemburg
Austria
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Szwecja
Polska

2000

2011

2,3
2,2
1,7
1,3
1,2
0,9
0,7
0,7
–

8,4
6,8
5,3
4,2
3,0
1,1
2,0
4,6
O,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat. Statistics in focus, Road freight…; Road
freight transport statistics – cabotage, Eurostat 2014, www europa. eu (dostęp 15.05.2015).

Statistics in focus. Road freight cabotage 1999–2001, Eurostat, www.europa.eu (dostęp
15.03.2015).
24
Rozwój i wdrożenie unijnego kabotażu drogowego. Streszczenie. Analiza SDD, Eurostat 2012, IP/B/TRAN/FWG?2010-006/Loti/C1/SC3, Brussels 2013, www.europa.eu (dostęp
15.04.2015).
25
Wskaźnik penetracji kabotażu (cabotage penetration rate) przedstawia udział przewoźników zagranicznych w przewozach ładunków w relacjach krajowych w obszarze danego państwa
członkowskiego.
23
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Rolę przewoźników zagranicznych w obsłudze rynku krajowego obrazuje wskaźnik penetracji kabotażu26. Wysoka dynamika wzrostu tego wskaźnika
w większości państw UE-15 (tab. 4) jest głównym źródłem sporów w znajdowaniu
uzasadnienia dla dalszej liberalizacji rynku usług transportu samochodowego.
Analiza zagadnień kabotażu staje się coraz bardziej złożona, zwłaszcza
w kontekście nieuprawnionego z punktu widzenia wykładni tego pojęcia, jednak
nagłośnionego medialnie problemu dumpingu socjalnego. Zagadnienie to wymaga głębszej analizy, stąd nie mieści się w ramach tego artykułu.
Wnioski
Kabotaż jest tą formą aktywności gospodarczej, która może prowadzić do
poprawy efektywności obsługi potrzeb transportowych społeczeństwa i gospodarki UE oraz poprawy konkurencyjności ugrupowania z tytułu efektów przewagi komparatywnej. Jej źródłem są relatywnie niskie koszty produkcji usług
transportowych w nowych państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. Korzystają z tego także unijni liderzy rynku usług TSL, którzy przenosząc pewne
aktywności do państw o niższych kosztach działalności, osiągają wyższy zysk,
najczęściej z tytułu tańszej pracy.
Kabotaż wywołuje wiele pozytywnych zjawisk, ponieważ przyczynia się do:
–– wzrostu efektywności wykorzystania zasobów oraz produktywności taboru (ograniczanie zjawiska pustych przebiegów),
–– redukcji negatywnego wpływu transportu samochodowego na środowisko naturalne,
–– poprawy efektywności paliwowej pojazdów ciężarowych,
–– tworzenia miejsc pracy w państwach członkowskich o niższym poziomie
rozwoju gospodarczego,
–– presji na poprawę konkurencyjności przewoźników krajowych, szczególnie w państwach penetrowanych przez usługi kabotażu,
–– ograniczenia spodziewanych negatywnych dla sektora transportu samochodowego następstw z tytułu zauważalnego już zjawiska braku kierowców.
Trend rozwoju przewozów kabotażowych będzie kontynuowany dopóki
aktywność ta oferuje przewoźnikom zarówno ze starych, jak i nowych państw
26

Statistics in focus. Road freight cabotage 1999–2001…
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członkowskich UE sposobność wzrostu marży zysku i efektywności działania. Wyzwania europejskiej przestrzeni transportu przemawiają za zniesieniem
ograniczeń w dostępie do rynku usług kabotażowych ale też należy przewidzieć
możliwe następstwa takiego podejścia dla realizacji koncepcji zrównoważonego
transportu.
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ROAD CABOTAGE AND VISION OF THE EUROPEAN TRANSPORT AREA
Summary
Road freight cabotage is one of the most complex and difficult problem of EU common transport policy (CTP). Liberalisation of EU cabotage market is a process started in
1993 and not finished up to now. The aim of this paper is presentation and analysis of the
most important issues on cabotage regulation, market development, restrictions and exemptions from the EU common rules in the context of the single European transport area.
Some comment is given to current discussion on social rules in road freight cabotage.
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Konkurencyjność współczesnego
ciężarowego transportu samochodowego

W artykule autor analizuje obecną sytuację na rynku transportu towarowego i – na
tej podstawie – daje odpowiedź, dlaczego w ciągu ostatnich dekad drogowy transport
towarowy zyskał tak znaczną popularność. Wskutek tego pojazdy użytkowe utrzymują
życie gospodarcze oraz odgrywają kluczową rolę w naszym systemie transportu towarowego. Głównym powodem tej popularności jest to, że pojazdy użytkowe są teraz znacznie bardziej proekologiczne, ekonomiczne, efektywne i bezpieczniejsze niż dawniej.
Są także otwarte na „inteligentne” wprowadzanie nowych technologii, takich jak – przykładowo – dłuższe zestawy, bezzałogowe prowadzenie, technologie hybrydowe i inne.
Słowa kluczowe: drogowy transport towarowy, konkurencyjność

Wstęp
Samochody z napędem spalinowym, początkowo nazywane automobilami,
w przewozach ładunków stosowane są praktycznie od swojej rynkowej komercjalizacji, czyli od końca XIX wieku. W drugiej połowie XX wieku w przewozach towarowych skutecznie wyeliminowały one zaprzęgi ze zwierzętami oraz
znacznie ograniczyły rolę kolei, żeglugi śródlądowej i w wybranych relacjach
– morskiej. Przez lata powodowało to zatem permanentny wzrost ich znaczenia. Wzrastała rola towarowego transportu samochodowego i rozwijał się on
*
dr hab. Jarosław Brach – Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
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zarówno w sposób komplementarny, jak i substytucyjny w stosunku do innych
gałęzi transportu. Jednocześnie, wskutek tego towarowy transport samochodowy
umożliwiał podmiotom gospodarczym skuteczny i efektywny wzrost przestrzennego zasięgu zaopatrzenia i zbytu, pogłębianie specjalizacji oraz uzyskiwanie
pionowych i poziomych korzyści skali. W efekcie, to właśnie rozwój towarowego
transportu drogowego dokonujący się od początku XX wieku, umożliwił tym
podmiotom sukcesywną realizację w układach krajowym i międzynarodowym
coraz bardziej zaawansowanej dezagregacji łańcucha tworzenia wartości dodanej.
Dezagregacja ta przejawia się przechodzeniem od produkcji silnie zintegrowanej
pionowo w jednym miejscu, do produkcji prowadzonej w różnych miejscach, nawet w różnych państwach, na innych kontynentach. Gdyby nie rozwój i wzrost
konkurencyjności transportu samochodowego, procesy i zjawiska te z całą pewnością by ostatecznie zaszły, lecz nie na taką skalę co do charakteru, kierunków,
trwałości i intensywności wytworzonych powiązań oraz zależności. Przy czym
na postępujące w gospodarce światowej internacjonalizację i globalizację, w ramach których zachodzą te zjawiska i procesy, z jednej strony oddziaływały też
inne gałęzie transportu, z drugiej – niezaprzeczalną rolę w usuwaniu barier odegrała wola polityczna rządzących w większości krajów globu, przejawiająca się
wdrażaniem deregulacji oraz liberalizacji.
Celem tego artykułu jest identyfikacja przyczyn zachowania przez towarowy transport samochodowy konkurencyjności oraz wskazanie elementów i rozwiązań umożliwiających jej dalsze utrzymanie i podnoszenie w przyszłości.
1. Przyczyny dotychczasowego sukcesu i konkurencyjności
towarowego transportu drogowego
Głównych powodów znaczącej i wciąż rosnącej popularności oraz konkurencyjności towarowego transportu drogowego1 jest co najmniej kilka. Już w publikowanej wiele lat temu literaturze fachowej zwrócono uwagę, że „specyficzne
właściwości techniczno-eksploatacyjne transportu samochodowego – dostępność, elastyczność, przystosowanie nadwozi do przewozu różnych ładunków,
możliwość wykonywania przewozów bezpośrednich – stały się przyczyną silnej

1
J. Brach, Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego
transportu ładunków, UE, Wrocław 2012, s. 70–73.
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ekspansji tej gałęzi transportu”2. Ekspansja transportu samochodowego trwa nadal i jest spowodowana wystąpieniem wielu ułatwiających ją i sprzyjających jej
czynników. Spośród nich najważniejsze są3:
1. Bardzo duża elastyczność, wynikająca z naturalnych cech transportu samochodowego jako gałęzi.
2. Struktura popytowa na przewozy, w której wyraźnie zaznacza się dominacja przewozów na krótkie odległości. Do tego dochodzi znaczne
rozproszenie miejsc nadania i odbioru, związane z dynamicznym rozwojem sektora usług, w tym szczególnie w zakresie lokalizacji magazynów
i centrów dystrybucji.
3. Postępująca deregulacja, przejawiająca się niezwykle silną liberalizacją,
połączona z bardzo dużą, najwyższą ze wszystkich gałęzi liczbą działających niezależnych podmiotów. W efekcie sektor ten wyróżnia się wysoką
konkurencyjnością, co znajduje odzwierciedlenie z jednej strony w braku występowania monopoli, z drugiej w silnej konkurencji, mogącej powodować spadek cen czy utrudniać ich znaczny wzrost.
Czynniki te należy uzupełnić o kolejne, związane z cechami konstrukcyjnymi pojazdów użytkowych, cechami infrastruktury drogowej oraz specyfiką
przewozów samochodowych, w tym w zakresie dostępności środków transportu
w określonym czasie i miejscu. Dlatego sektor przewozów samochodowych swój
sukces, przejawiający się dynamicznym rozwojem, zawdzięcza również4:
1. Bardzo niskim kosztom budowy nawet prowizorycznej, gruntowej drogi,
niezbędnej do dotarcia do określonego punktu. W skrajnych przypadkach
2
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, red. H. Bronk,
WKiŁ, Warszawa 1987, s. 67.
3
Por. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 425–426; J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008,
s. 55; Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009, s. 39.
4
Por. L. Grochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa
2009, s. 12; Transport…, 2008, s. 425–426; J. Neider, Transport międzynarodowy..., 2008, s. 55;
Transport…, 2009, s. 39; H. Bronk, Mobilność transportu samochodowego w przewozie ładunków
w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 16 (88), Szczecin 2009, s. 19–20;
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw…, s. 67; W. Bąkowski, Zarządzanie systemowe ciężarowym transportem samochodowym, WKiŁ, Warszawa 1976, s. 79. W tym ostatnim przypadku
autor wymienia następujące cechy transportu samochodowego ustalone na podstawie kryteriów
techniczno-produkcyjnych: prędkość przewozu, różnorodność nadwozi, niezależność od sieci
drogowej, niezależność od warunków atmosferycznych, operatywność, mnogość drobnych zamówień na pracę przewozową, rozproszenie potencjału przewozowego, koszty przemieszczania oraz
koszty urządzenia lub urządzeń, w które muszą być wyposażone pojazdy, ewentualnie urządzeń,
które są niezbędne do realizacji procesu przewozowego.
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autami o specjalnej budowie, umożliwiającej pokonywanie nawierzchni
nieutwardzonych, w tym bezdroży, da się dojechać w wiele miejsc pozbawionych dostępu – jakiejkolwiek infrastruktury drogowej.
Wynikającej z poprzedniego punktu niemal nieograniczonej dostępności
do podstawowych środków pracy, dzięki czemu środki transportu samochodowego mogą być podstawione prawie w każde miejsce.
Przestrzennemu rozmieszczeniu dróg, wyróżniającemu się największą
spójnością i gęstością, jeśli porówna się lokalizację elementów infrastruktury we wszystkich gałęziach transportu.
Wysokiej efektywności przy bezpośrednich przewozach ładunków występujących w mniejszych partiach i o niestałych relacjach przewozowych.
Dużej elastyczności podróży, wyrażającej się możliwością obsługi zróżnicowanego poziomu potrzeb bez konieczności ponoszenia dodatkowych
nakładów inwestycyjnych.
Możliwości dostosowania istniejącego potencjału przewozowego do
zmieniających się zadań przewozowych.
Najkorzystniejszemu dostosowaniu sieci dróg do rozmieszczenia obecnych i planowanych miejsc produkcji, handlu i konsumpcji, z relatywnie
dużą łatwością dokonywania zmian w tej sieci w wypadku zmian w lokalizacji wyżej wymienionych miejsc.
Najlepszemu przystosowaniu do obsługi niewielkich oraz rozproszonych
potoków ładunków – przewozu ładunków drobnych i małych partii ładunków.
Relatywnie dużej łatwości w realizacji przewozów ponadgabarytowych,
przekraczających kodeksowe limity w obszarze dopuszczalnych mas, wymiarów i nacisków na osie. Pod względem techniczno-konstrukcyjnym
wykorzystywane środki transportu nadają się bowiem do przemieszczania niemal wszystkich rodzajów ładunków, poczynając od drobnicowych, a kończąc na ponadgabarytowych, o masie jednostkowej rzędu
nawet 300 000–400 000 kg i długości do 50–60 m. Pomijając kodeksowe
ograniczenia w tym zakresie, dla transportu samochodowego podstawowe limity dotyczą wysokości i szerokości, ze względu na występowanie
elementów infrastruktury punktowej (jak np. wiadukty, tunele) oraz innych elementów znajdujących się wzdłuż drogi przejazdu (przykładowo
zlokalizowane zbyt blisko jezdni domy czy drzewa), których nie da się
usunąć, przesunąć czy podwyższyć.
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10. Łatwości wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w sposób
ewolucyjny czy nawet rewolucyjny podnoszących efektywność wykonywanych operacji.
11. Generalnie wysokiej tzw. operatywności usługowej, polegającej na możliwości dysponowania nawet w krótkim czasie relatywnie dużą liczbą
jednostek transportowych, co jednak zależy od chwilowej podaży tych
jednostek.
12. Dużej możliwości wyznaczenia tras alternatywnych oraz małej, najmniejszej ze wszystkich gałęzi lądowych, możliwości zablokowania drogi w sytuacji awarii albo wypadku. W przypadku żeglugi śródlądowej
i transportu kolejowego awarie lub wypadki przeważnie powodują o wiele dłuższe przestoje, a ich skutki, takie jak zniszczona infrastruktura czy
zatory, zazwyczaj są o wiele poważniejsze i trudniejsze do usunięcia.
13. Generalnie małej, najmniejszej ze wszystkich gałęzi, zależności od warunków atmosferycznych, chociaż nadal niesprzyjające warunki mogą
utrudniać czy wręcz uniemożliwiać przewozy.
14. Największej ze wszystkich gałęzi możliwości wykonywania przewozów
typu dom–dom, czyli możliwości zapewnienia bezpośredniości dostaw.
15. Najmniejszej ze wszystkich gałęzi (co wiąże się z punktem poprzednim)
potrzeby korzystania z innych gałęzi w operacjach dowozowych. Jest to
gałąź, która, by realizować przewozy typu dom–dom, w najmniejszym
stopniu musi być wspierana przez pozostałe gałęzie. Poza tym wymaga najmniejszej liczby, najmniej czasochłonnych oraz kosztotwórczych,
operacji przeładunkowych, a przeważnie nie wymaga ich wcale.
16. Bardzo dużej unifikacji w układzie międzynarodowym w zakresie obowiązujących ograniczeń czy wymagań co do dopuszczalnych maksymalnych mas, wymiarów, nacisków na osie oraz norm czystości spalin.
Bardzo duża unifikacja dotyczy też wymogów stawianych kierowcom
(czas pracy, uznawanie kompetencji) oraz wyglądu i funkcji pełnionych
przez elementy infrastruktury punktowej, jak znaki drogowe i urządzenia sygnalizacyjne.
17. Relatywnie niskim cenom świadczonych usług, wynikającym z niskich
cen paliw, niezbyt wygórowanych podatków i niewielkich, chociaż wciąż
rosnących, opłat związanych z dostępem do infrastruktury. Niemniej
w przyszłości, nawet w najbliższych latach, ze względu na wzrost cen
paliw oraz kosztów dostępu do infrastruktury i pojawienie się nowych
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rodzajów opłat, jak internalizacyjne – od zanieczyszczenia środowiska
i hałasu, nominalne oraz realne ceny świadczonych usług mogą zacząć
wyraźnie rosnąć.
18. Dobrym właściwościom związanym z czasem trwania transportu,
o czym świadczą:
–– znaczna szybkość eksploatacyjna pojazdów, w tym przede wszystkim
na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Z drugiej strony szybkość
tę ograniczają zatory, skutecznie przyczyniające się do wydłużenia
czasu jazdy,
–– duża szybkość przejazdu, istotna głównie na krótkich i średnich dystansach, ograniczająca wykorzystanie na tych dystansach środków
transportu z innych gałęzi,
–– bardzo duża możliwość wyboru trasy przejazdu, co do dystansu i przewidywanego czasu przemieszczania. Wobec tego istnieją: możliwość
wyboru drogi uznanej za najbardziej dogodną w danych warunkach
oraz duże prawdopodobieństwo wyboru w miarę dogodnej trasy alternatywnej,
–– najkorzystniejsza w czasie dostępność środków transportu dla załadowców, zdecydowanie większa niż w przypadku pozostałych gałęzi,
–– wysoki stopień skorelowania – dostosowania częstotliwości jazd do
potrzeb klienta,
–– duża terminowość i punktualność dostaw.
Cechy te wynikają głównie z możliwości realizacji przewozów zgodnie ze
ściśle sprecyzowanym wcześniej harmonogramem.
Transport samochodowy ułatwia też wdrażanie wielu innowacji w łańcuchach dostaw oraz w najlepszy sposób spełnia oczekiwania nowoczesnej gospodarki w sferze produkcji i dystrybucji dóbr5, szczególnie wysoko przetworzonych,
o wysokiej wartości jednostkowej. Wynika to ze stosowania wielu nowatorskich
rozwiązań w kołowych środkach transportu. W efekcie są one w stanie z jednej
strony w coraz większym stopniu pogodzić m.in. wymagania typowej dystrybucji miejskiej i przewozów na dalekich dystansach, z drugiej – spowodować
właśnie, że w samych systemach dystrybucyjnych muszą zachodzić zmiany ukierunkowane na rozwój tych systemów6. Ponadto w pewnych przypadkach istnieTransport…, 2009, s. 426.
Por. H. Brdulak, Branża transportowa i logistyczna w 2009 roku. Perspektywy rozwoju,
Seminarium MAN, Otrębusy, 25.06.2009.
5
6
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je niewielka możliwość substytucji, czyli alternatywnego skorzystania z innych
gałęzi transportu. Stanowi ona pochodną tego, iż pełna substytucyjność przez
inne gałęzie jest czasami niemożliwa z technicznego punktu widzenia i/lub nieopłacalna pod względem ekonomicznym.
2. Sukcesywne podnoszenie konkurencyjności
Dotychczasowa konkurencyjność towarowego transportu drogowego stanowi pochodną zdolności połączenia przez niego sukcesywnego wzrostu własnej
efektywności oraz stopniowego i wyraźnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. W warunkach europejskich, dokładnie unijnych, proces ten
w pewnym zakresie został wymuszony przez prawo, tzn. wchodzące w życie coraz bardziej restrykcyjne normy czystości spalin Euro – w kolejności: Euro 0,
Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 i obowiązującą ostatecznie od dnia 1 stycznia 2014 roku – Euro 6. Do tego trzeba dodać, plasującą się między normami
Euro 5 i Euro 6, regulację EEV. W ten sposób wytwórcy pojazdów użytkowych
zostali wręcz zmuszeni do progresywnego ograniczenia emisji substancji szkodliwych podanych w tych normach, tzn. tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla oraz cząstek stałych (sadzy). Redukcja ta wyniosła, porównując normy Euro 0
i Euro 6, dla tlenków azotu 97%, dla węglowodorów 95%, dla tlenku węgla 88%
i dla sadzy – cząstek stałych 97%. Towarzyszyły temu bardzo istotne procesy,
wpływające na stałe podnoszenie konkurencyjności w stosunku do innych gałęzi,
a wiążą się m.in. z tempem, kierunkami, charakterem i dogłębnością zachodzącego postępu technicznego. Pierwszym z tych procesów jest znaczny wzrost osiągów silników. Dobrze powyższe da się zobrazować dla niezwykle popularnej,
zarówno w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych, kategorii 2-osiowych ciągników siodłowych w szosowej konfiguracji układu napędowego 4 × 2.
Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku napędzały je jednostki 100–150-konne, w latach 50. 150–180-konne, w latach 60. 200–250-konne, w latach 70. 250–300-konne, z kolei w latach 80. 300–400-konne. Są to wartości przeciętne, gdyż pod
koniec lat 80. XX wieku pojawiły się pierwsze jednostki o mocy maksymalnej
niemal 500 KM. W kolejnej dekadzie moce oraz niezwykle ważne w transporcie
towarowym momenty obrotowe dalej rosły. W latach 90. XX wieku średnia moc
silnika dla analizowanych 2-osiowych ciągników siodłowych równała się 360–
420 KM, maksymalny moment obrotowy 1400–2000 Nm, a już w tym stuleciu
średnia moc maksymalna wzrosła do 420–460 KM, średni maksymalny moment

326

Jarosław Brach

obrotowy do 1800–2200 Nm. Obecnie na rynku są dostępne wersje z silnikami
o mocy ponad 700 KM i momencie obrotowym powyżej 3000 Nm (Volvo FH
16 – 750 KM i 3550 Nm, Scania R730 – 730 KM i 3500 Nm). Co równie istotne,
maksymalne moce i momenty obrotowe uzyskuje się w coraz niższym i szerszym
zakresie prędkości obrotowych.
Temu wzrostowi osiągów, w powiązaniu ze stale poprawianą jakością i dostępnością infrastruktury drogowej oraz polepszaniem warunków – wygody pracy kierowców i bezpieczeństwa jazdy, towarzyszyły kolejne, niezwykle istotne
procesy, przekładające się na konkurencyjność7. Procesami tymi są:
–– podniesienie średniej prędkości jazdy,
–– wzrost masy – ładowności (poprawa stosunku masy całkowitej do ładowności) i objętości zabieranego ładunku, przy występujących w tym obszarze wielu ograniczeniach natury prawnej, co do dopuszczalnych mas,
wymiarów i nacisków,
–– redukcja zużycia paliwa, zarówno w układzie bezwzględnym – w litrach
na 100 km, jak i względnym, w przeliczeniu na tkm wykonanej pracy
przewozowej.
Na te dwa ostatnie elementy warto zwrócić większą uwagę.
Środki towarowego transportu drogowego relatywnie ważą coraz mniej, jeśli w tej analizie uwzględni się liczbę instalowanych układów i komponentów,
w tym odpowiedzialnych za wzrost bezpieczeństwa, komfortu pracy i odpoczynku oraz ochronę środowiska. Istotny postęp w tych obszarach zaczął dokonywać się od przełomu lat 70. oraz 80. XX wieku i przejawiał się wprowadzaniem
długich kabin z podwyższonym bądź wysokim dachem, lepiej ergonomicznie
zaprojektowanych tablic, wygodniejszych foteli i leżanek, lepszych materiałów
wykończeniowych i izolacyjnych, klimatyzacji, systemów, takich jak ABS,
ASR, EBS, ESP, ACC (tzw. adaptacyjny tempomat), TPM czy LGS, poduszek
powietrznych, komputerów pokładowych integrujących pracę licznych systemów, elektronicznych systemów wspomagających eksploatację czy układów
oczyszczania spalin, takich jak układy recyrkulacji spalin (EGR) i selektywnej
redukcji katalitycznej (SCR).
Istotny postęp miał miejsce także w konstruowaniu zabudów, naczep i przyczep. Doszło tam do dalszej redukcji masy własnej, wynikającej z optymalizacji
kształtu licznych podzespołów oraz ze stosowania lżejszych i bardziej trwałych
7
Por. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, red.
H. Bronk, WKiŁ, Warszawa 1987, s. 70–71.
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materiałów, w tym coraz powszechniejszego używania elementów z blachy aluminiowej oraz budowy ram ze stali o podwyższonej wytrzymałości. W efekcie
udało się przykładowo zredukować masę własną najbardziej popularnej 3-osiowej naczepy skrzyniowej do poziomu poniżej 6000 kg. Poza tym na dużą skalę skomercjalizowano nowe rodzaje nadwozi, w tym z przesuwaną elastyczną
plandeką – kurtyną po bokach. W ten rodzaj plandeki zaopatrzono całkowicie
nową grupę naczep i nadwozi, zwanych kurtynowymi. Pojawiły się również, stanowiące, w pewnym zakresie, alternatywą wobec tradycyjnych kontenerów, nadwozia wymienne, z języka angielskiego zwane swap bodies. Do tego w wypadku
samych przyczep i naczep należy odnotować:
–– zmiany konstrukcyjne w typach chłodnia, izoterma i cysterna, w których
coraz częściej rezygnowano z ciężkich i podnoszących poziom mocowania zabudowy ram podwozia, na rzecz ram częściowo zredukowanych
czy o obniżonej wysokości – z obniżoną do około 100 mm wysokością
przekroju podłużnic, co obniżało masę własną pojazdu oraz wysokość
środka ciężkości, przyczyniając się do zwiększenia ładowności oraz bezpieczeństwa jazdy,
–– zastępowanie zawieszenia mechanicznego pneumatycznym, z elektronicznym systemem kontroli i sterowania, co skutkowało wzrostem komfortu jazdy oraz ułatwiało operacje przeładunkowe i załadunek/rozładunek kontenerów czy nadwozi wymiennych (swap bodies),
–– zastępowanie podwójnego ogumienia pojedynczym,
–– wprowadzanie lekkich felg aluminiowych zamiast stalowych – zamiana ta nie odbywała się na masową skalę, gdyż na jej pewne ograniczenie wpłynęła mniejsza wytrzymałość felg aluminiowych. Powodowała ona, iż przy gorszym stanie dróg, takim jak w Europie Centralnej
i Wschodniej, lepiej sprawdzały się felgi starego typu, dlatego felgi aluminiowe początkowo rozpowszechniły się jedynie w zachodniej części
kontynentu,
–– zastosowanie niskoprofilowego ogumienia o zmniejszonej średnicy, co
umożliwiało obniżenie wysokości pokładu ładunkowego i w efekcie, przy
limitowanej wysokości całkowitej pojazdu, zwiększenie wysokości do
załadunku z około 2600–2700 do nawet 2900–3000 mm, co pozwoliło na
wzrost objętości wnętrza w standardowych, 13,6-metrowych naczepach do
100 m³, czyli wartości zbliżonej do tej, jaką wcześniej charakteryzowały
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się naczepy klasy jumbo, ze zróżnicowanym poziomem podłogi – wyższym nad siodłem, co utrudniało operacje przeładunkowe8,
–– zmiany w osiach, w tym pojawienie się osi o niższych wymaganiach obsługowych,
–– zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wskutek coraz powszechniejszego
stosowania hamulców tarczowych oraz układów ABS a potem i EBS.
Ta bezwzględna i względna redukcja masy własnej zachodziła przy stałym
ograniczaniu zużycia paliwa przez coraz mocniejsze silniki. Współczesny 40-tonowy zestaw naczepowy w przeliczeniu na tkm zrealizowanej pracy przewozowej zużywa przeciętnie o 60% mniej oleju napędowego niż jego odpowiednik,
o niższej dopuszczalnej masie całkowitej i ładowności, w połowie lat 60. ubiegłego wieku9. Na przestrzeni 50 lat, od roku 1965 do roku 2014, średnie zużycie
paliwa w l/tkm spadło zatem o prawie 2/3, przy jednoczesnym wzroście ładowności, średniej prędkości przewozu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu pracy.
Tym bardziej, że jeszcze w połowie lat 90. XX wieku 40-tonowy zestaw zużywał
przeciętnie 32–34 l/100 km, obecnie tzw. standardowe kompletacje cechuje zużycie na poziomie 24–26 l/100 km, natomiast tzw. prooszczędnościowe „Eco”
22–24 l/100 km.
O postępie, jaki dokonał się w przemyśle motoryzacyjnym, przekładając się
na tak zdecydowaną poprawę parametrów taboru, świadczą wyniki bardzo ciekawego testu porównawczego. W marcu 2010 roku10 przeprowadził go koncern
Daimler – Mercedes na trasie ze Stuttgartu do Mediolanu i z powrotem, liczącej
1160 km oraz prowadzącej przez tereny górskie. Do tej próby wytypowano dwie
ciężarówki – model LP1620 z 1964 roku i Actrosa III generacji – typ 1844. Wybrano je, gdyż obie są w pełni porównywalne – w tym zakresie, iż w czasach, gdy
je sprzedawano, były najbardziej reprezentatywne w swojej kategorii, tzn. w grupie aut klasy ciężkiej do transportu na duże odległości nabywała je największa
część odbiorców (tab. 1).

8
9
10

Por. L. Grochowski, A. Żuchowski, Technika transportu…, s. 99–108.
Tamże, s. 17.
Mercedes, informacja prasowa, „Od LP1620 do Actrosa 1844”, marzec 2010.
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Tabela 1
Wyniki testu porównawczego Mercedesów LP1620 i Actros III 1844
Parametr
Maksymalna moc silnika
Zużycie paliwa w litrach na tkm
Zużycie paliwa przeciętne
Emisja sadzy i tlenków azotu
Czas przejazdu
Średnia prędkość
Masa ładunku na naczepie
Prędkość podjazdu na przełęczy
San Bernardino
Droga hamowania z prędkości 80 km/h
Poziom hałasu przy prędkości 80 km/h
Komfort jazdy oceniany z obecnej perspektywy (wrażenia subiektywne)

LP1620
200 KM
2,34
–
–
20 h
58 km/h
16 ton

Typ

29 km/h
56 m
72 dB
Niski ogólny poziom
komfortu, wysoki poziom
hałasu, mało komfortowe
fotele, „surowo” urządzona tablica rozdzielcza, mała ilość miejsca
wewnątrz

Actros III 1844
440 KM
1,27
–20%
–98%
15 h
76 km/h
25 ton
45 km/h
38,5 m
63 dB
Wysoki poziom komfortu, powodujący małe
zmęczenie kierowcy,
pozwalające mu utrzymać wysoką koncentrację nawet po długiej
jeździe

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mercedes, informacja prasowa „d LP1620 do Actrosa
1844”, marzec 2010.

Wskazany spadek zużycia paliwa przez ciężarówki stanowi pochodną wielu
powiązanych ze sobą elementów, tkwiących w samych pojazdach oraz w ich otoczeniu. Elementami tymi są:
1. Poprawa aerodynamiki – zmniejszanie oporów powietrza. Wskutek dalszej optymalizacji aerodynamicznej kabiny oraz naczepy zużycie paliwa
może zostać zmniejszone nawet o 15%. Przykładowo tylko 4-procentowe
oszczędności w zużyciu paliwa da się osiągnąć poprzez dodanie pionowych deflektorów bocznych na zewnętrznych tylnych krawędziach naczepy.
2. Udoskonalanie budowy silników, skrzyń biegów i mostów napędowych,
co pozwala jeszcze lepiej dopasować te podzespoły do siebie, dając
w rezultacie wysoce efektywne, paliwooszczędne układy napędowe.
Generalnie poprawie ulega interakcja pomiędzy następującymi składowymi: jednostka napędowa – układ przeniesienia napędu (skrzynia biegów) – układ jezdny (osie, hamulce, zawieszenie) – naczepa/zabudowa/
przyczepa.
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3. Rozwojowi technicznemu systemów i podzespołów wspomagających
efektywne i paliwooszczędne prowadzenie, takich jak: zautomatyzowane skrzynie biegów, pozwalający na uzyskanie redukcji zużycia paliwa
do 5% przewidujący tempomat, który uczy się topografii drogi, zapisuje
ją w centralnej bazie danych i wykorzystuje w trakcie jazdy, systemy
pokładowe wspierające paliwooszczędną jazdę (tzw. funkcja Driver Coaching, przekazująca kierowcy bieżące wskazówki do jeszcze bardziej
ekonomicznej jazdy i oparta na systemach zarządzania flotą) bądź systemy zarządzania flotą. Jak przykładowo wskazują badania koncernu Daimler11 – działu Mercedes-Benz Trucks (ciężarówki) wykonane na grupie
kilkuset przewoźników, oszczędności paliwowe osiągnięte w wyniku
połączenia systemów pokładowych analizy wydajności (Performance
Analysis), wspomagania oszczędnej jazdy (EcoSupport) i szkolenia kierowców (EcoTraining) mogą sumarycznie dochodzić do 15%.
4. Szkolenia dla kierowców z zasad jazdy ekonomicznej, efektywnej, optymalnie redukującej czas wykonania zadania oraz bezpiecznej. W tym
zakresie oszczędności paliwowe wynoszą przeciętnie 5–10%, chociaż
mogą przekraczać i 15%. Dotychczasowa praktyka wykazała, że kursy
takie pełnią dwie funkcję: początkową uczącą i rugującą złe nawyki oraz
późniejszą utrwalającą i prewencyjną. Ważne jest zatem, by odbywały
się one regularnie.
5. Wprowadzenie systemów monitorowania poziomu ciśnienia w ogumieniu oraz tzw. super szerokich pojedynczych opon – opon klasy super
single.
6. Wprowadzenie specjalnych opon o ograniczonych oporach toczenia
i ograniczonej hałaśliwości oraz lekkich materiałów, takich jak kompozyty czy aluminium, w budowie ciągników, zabudów, naczep i przyczep.
Uzyskane dzięki temu oszczędności paliwowe mogą kształtować się na
poziomie 2–5%.
7. Lepsze spożytkowanie ładowności i/lub przestrzeni ładunkowej, dzięki m.in. rozbudowanym narzędziom analityczno-matematycznym, też
w ramach systemów zarządzania flotą. Systemy te obecnie stanowią
niezwykle skuteczne narzędzie w podnoszeniu efektywności i tym samym konkurencyjności przewozów, poprzez umożliwienie w czasie
11
Daimler, wewnętrzne materiały szkoleniowe na temat zasad ekonomicznego prowadzenia ciężarówek, Stuttgart, sierpień 2014.
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rzeczywistym dwustronnej, szerokiej komunikacji pomiędzy pojazdem/
kierowcą a centralą. W efekcie dochodzi do wzmocnienia skuteczności
kontroli i zarządzania pojazdami, ludźmi i ładunkami, by maksymalnie
wyeliminować puste czy nie w pełni wykorzystane przebiegi, optymalnie dostosowując pojazd do wykonania każdego zadania przewozowego.
Taka optymalizacja dotyczy nie tylko maksymalizacji wykorzystania
ładowności czy/i przestrzeni ładunkowej, ale i doboru silnika w zależności od topografii pokonywanych odcinków – wymagania odnośnie do
mocy – czy kierunków pokonywanych tras – wymagania co do spełniania określonej normy czystości spalin Euro. Do tego dochodzi maksymalizacja wykorzystania czasu pracy kierowcy w zgodzie z wymogami
konwencji AETR.
8. Zapewnienie przez dostawców taboru pełnego i realnego wsparcia posprzedażowego w sferze obsługi pojazdów, przejawiającego się m.in.
wprowadzeniem tzw. gwarancji mobilności Oznacza ona maksymalne
skrócenie przestojów spowodowanych awariami, tak aby samochód mógł
jak najszybciej powrócić do realizacji zadań. Ważne są też: bardzo dobry
dostęp do sieci autoryzowanych i nieautoryzowanych punktów naprawczych oraz działające tzw. infolinie serwisowe, uruchomione przez czołowych dostawców, niosące pomoc przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
9. Rozpowszechnienie filozofii, a de facto naczelnej zasady, że samochód
powinien pracować i zarabiać przez praktycznie cały czas – zarabia bowiem jedynie ciężarówka/zestaw poruszająca się z ładunkiem, w dodatku przy maksymalnym wykorzystaniu ładowności i/czy przestrzeni
ładunkowej, jadąca w sposób maksymalnie ekonomiczny i efektywny.
W myśl tej zasady kierowców nie przypisuje się do danych pojazdów,
pojazdy są eksploatowane przez maksymalną część dnia i pokonują zadany odcinek przy udanym połączeniu dwóch nieraz przeciwstawnych
elementów – jak najkrótszego czasu i jak najmniejszego zużycia paliwa.
Tylko wówczas dochodzi do istotnej poprawy konkurencyjności, przy
danych nakładach – wydatkach gwarantującej możliwie najwyższą rentowność wykonywanych operacji.
10. Dzięki modułowej budowie – pogłębionej filozofii modularyzacji konstrukcyjnej – możliwość doboru pojazdu w obszarze ostatecznej kompletacji najlepiej skonfigurowago – najbardziej odpowiedniego pod kątem
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realizacji określonego pakietu zadań. Przykładowo najnowsze IVECO
Eurocargo Euro 6 jest dostępne w ponad 11 000 wykonań docelowych,
jeśli uwzględni się wszelkie technicznie dopuszczalne kombinacje kabin,
silników, skrzyń biegów, osi, mostów, ram, zawieszeń, zbiorników, itd.
11. Istotne ograniczenie wymagań obsługowych – zwiększenie czasu i przebiegów między przeglądami. W sektorze przewozów dalekodystansowych, w tym międzynarodowych, przebiegi międzyprzeglądowe od
dawna przekraczają 100 000 km.
12. Zastosowanie olejów o obniżonej lepkości.
13. Redukcja awaryjności.
Do tego dochodzi wzrost tzw. wartości rezydualnej.
Równocześnie w ostatnich latach istotny postęp dotyczy także budowy
zabudów, naczep i przyczep. Najważniejsze, zaobserwowane tendencje dotyczą
polepszenia bezpieczeństwa, ekonomiczności eksploatacji i ergonomii, w tym12:
lepszego zagospodarowania przestrzeni ładunkowej i zabezpieczania ładunków, obniżenia wysokości podwozia – poziomu powierzchni ładunkowej w celu
zwiększenia objętości ładunkowej, powiększenia stopnia modułowości budowy,
wzrostu trwałości i odporności na uszkodzenia, redukcji masy własnej w celu powiększenia ładowności oraz wprowadzenia rozwiązań ułatwiających załadunek,
rozładunek i należyte mocowanie ładunku. Z najważniejszych trendów rynkowych należy zaś wymienić13: wzrost popytu na warianty z ruchomą ścianą czołową i/lub ruchomą podłogą, zmianę struktury zapotrzebowania z klasycznych
odmian ze skrzynią ładunkową z plandeką na odmiany kurtynowe oraz wzrost
wymagań odbiorców co do wersji bardziej specjalizowanych. W tym ostatnim
przypadku kwestia dotyczy wprowadzania licznych rozwiązań, które ze środka transportu – nadwozia, przyczepy, naczepy, przeważnie opierającego się o na
standardowych modułach, pozwalają uczynić wysoce specjalizowaną jednostkę
transportową. W szczególności powyższe odnosi się do wariantów dedykowanych do przewozu specyficznych ładunków, jak kręgi blachy, zwoje papieru,
elementy betonowe, stalowe siatki w zwojach, stalowe zbrojenia jako elementy płaskie, beczki/kegi z napojami, odzież czy nawet tak nietypowe ładunki jak
kwiaty w skrzynkach albo kartonach. Dochodzi więc do poprawy efektywności
wykorzystania w powiązaniu z poszerzeniem możliwości tego wykorzystania.
Por. D. Piernikarski, Tendencje światowe w rozwoju pojazdów użytkowych, materiały
konferencyjne „Menedżerski warsztat transportowy”, Politechnika Poznańska, 2005.
13
Tamże.
12
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Ulrich Schöpker – członek zarządu niemieckiego koncernu Schmitz Cargobull – największego europejskiego wytwórcy naczep uniwersalnych i specjalizowanych – w odniesieniu do najbardziej popularnych na rynku 3-osiowych
naczep skrzyniowych stwierdził, iż „od lat 70. producenci naczep odnieśli sukces
w redukcji masy własnej oferowanych przez siebie naczep o ponad 30% – do
poniżej 6 ton. Tym samym dodali oni swój wkład do ogólnej redukcji emisji CO2
osiągniętej od tego momentu”14.
To właśnie m.in. dzięki tym dokonaniom transport drogowy staje się coraz bardziej efektywny i wskutek powyższego konkurencyjny. Tym bardziej, że
spadek zużycia paliwa pozostaje w pełni skorelowany ze spadkiem emisji CO2.
W efekcie w ostatnich 50 latach emisja tego gazu, analogicznie jak zużycie paliwa, spadła o 60% w przeliczeniu na tkm zrealizowanej pracy przewozowej.
W dodatku istnieje potencjał do dalszej redukcji tych składowych.
Zgodnie z obecnie sporządzanymi prognozami emisja CO2 i tym samym
redukcja zużycia paliwa do roku 2030, w przeliczeniu na tkm wykonanej pracy
przewozowej, przeciętnie spadnie nawet o 15%15. Towarzyszyć temu będzie dalszy spadek emisji tlenków i cząstek stałych.
Ten postępujący w następnych latach spadek emisji CO2 i powiązanej z nim
redukcji zużycia paliwa stanowić będzie pochodną zmian w polityce i nastawieniu władz Unii Europejskiej do tego problemu. Przez prawie trzy dekady producenci silników i pojazdów musieli skupić się głównie na sukcesywnym ograniczaniu emisji substancji szkodliwych podanych w normach Euro. W efekcie
redukcja emisji CO2, nieujętego w tych normach, wynikała z autonomicznych
działań podejmowanych przez samych wytwórców, w pierwszym rzędzie chcących ograniczać zużycie paliwa. Na tym bowiem przede wszystkim zależało nabywcom taboru samochodowego – przewoźnikom, gdyż zmniejszenie zużycia
paliwa bezpośrednio wpływało na możliwość redukcji kosztów funkcjonowania
i w rezultacie utrzymanie bądź poprawę własnej konkurencyjności. Po ostatecznym wejściu w życie, od 1 stycznia 2014 roku, najbardziej obecnie restrykcyjnej
normy Euro 6, Unia Europejska nie przewiduje w najbliższych latach wprowadzenia analogicznych regulacji. Dopiero po roku 2020 ma wejść w życie norma
emisji CO2, automatycznie powiązana z wielkością zużycia paliwa. Na tym zaś
głównie zależy dostawcom taboru, ponieważ ta redukcja stanowi właśnie kluczowy czynnik w utrzymywaniu i podnoszeniu przez przedsiębiorstwa drogowego
14
15

Commercial Vehicles – Driving the Future, VDA 2014, s. 16.
Tamże, s. 23.
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transportu towarowego konkurencyjności względem z jednej strony innych podmiotów z tego sektora, z drugiej – w stosunku do firm z innych gałęzi. W takich
realiach dostawcy pojazdów mogą koncentrować się na dostarczaniu nie tylko
sprzętu przewozowego wysoce proekologicznego, ale i bardzo wydajnego w obszarze eksploatacyjnym, w tym niezwykle oszczędnego w zakresie zapotrzebowania na paliwo.
3. Rozwiązania na przyszłość
Istnieje wiele możliwości łatwego wzrostu efektywności operacji wykonywanych przez tę gałąź, co przekładać się będzie na dalsze podniesienie jej konkurencyjności i proekologiczności. Jako elementy stymulacyjne i wspomagające
wymienić tu można wiele technologii.
Pierwotny obszar postępu to dalszy rozwój systemów napędowych. Wiele
aktualnie wskazuje, że będzie on zachodził dwukierunkowo, z możliwością wydzielenia dodatkowych kierunków pobocznych. Pierwszy zasadniczy kierunek
wiąże się z dalszą poprawą osiągów silników wysokoprężnych, w tym pogłębianiem downsizingu, oznaczającego uzyskiwanie sukcesywnie wyższych mocy
i momentów obrotowych przy niższym i szerszym zakresie prędkości obrotowych
oraz przy ograniczaniu pojemności skokowej. Drugi będzie polegać na rozwoju
systemów napędów alternatywnych (układy hybrydowe spalinowo-elektryczne
– szeregowe i równoległe oraz układy w pełni elektryczne), systemów na paliwa
alternatywne (biodiesel, wiele innych paliw opartych na węglowodorach, CNG,
LNG) oraz systemów alternatywnych na paliwa alternatywne (systemy hybrydowe na CNG albo LPG). Obecnie systemy te dedykowane są przeważnie dla transportu krótkodystansowego, głównie dystrybucyjnego, z relatywnie dużą liczbą
operacji start/stop. W przyszłości w większym stopniu będzie jednak możliwe ich
bardziej komercyjne, zaawansowane wykorzystanie w przewozach na średnich
i dalekich dystansach. Przykładowo, na targach IAA w Hanowerze we wrześniu
2014 roku koncern MAN Truck & Bus przedstawił prototypowy, studialny model ciężarówki z typoszeregu TGX, bazowo przeznaczonej do obsługi ruchu na
długich trasach. Oszczędności paliwowe mają tu wynikać z samej filozofii działania układu hybrydowego, koncepcyjnie zoptymalizowanego do stosowania nie
w wariantach często zatrzymujących się i przyspieszających, lecz pokonujących
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odcinki o różnej topografii, z różnym chwilowym zapotrzebowaniem na energię
a zatem na paliwo16.
16
Temat hybryd nie zalicza się do nowych, ale od lat dotyczy głównie autobusów miejskich
i wariantów dystrybucyjnych, czyli sprzętu transportowego w maksymalnym stopniu mogącego wykorzystywać zalety hybrydowych zespołów napędowych, ujawniające się głównie podczas
częstych hamowań, stanieć i ruszeń, czyli klasycznych operacji start & stop, charakterystycznych
dla jazdy w typowym ruchu miejskim. W przypadku ruchu dalekodystansowego, przeważnie autostradowego, sens eksploatacji hybryd, jak wskazuje dotychczasowa praktyka, prezentuje się odmiennie. Jako pierwszy taką wersję na targach IAA w 2008 r. pokazał Mercedes. Był nią 2-osiowy
ciągnik siodłowy Axor BlueTec Hybrid – prototypowy, z równoległym układem hybrydowym,
składającym się z zaledwie 7,2-litrowego, 326-konnego (1300 Nm) silnika OM926LA, silnika
elektrycznego o mocy 44 kW i momencie 420 Nm oraz „spinającej” oba źródła napędu 12-biegowej, w pełni automatycznej przekładni Mercedes-Benz PowerShift. Pojazd ten nie odniósł jednak
sukcesu z powodu relatywnie niewielkich, możliwych do uzyskania dzięki niemu oszczędności
w zużyciu paliwa, wynoszących od 4 do maksymalnie 10% i przeciętnie 6%. Specjaliści z koncernu wskazywali potem, iże takie oszczędności czyniły to przedsięwzięcie kompletnie nieopłacalnym w układzie ekonomicznym, jeśli uwzględni się o wiele wyższą cenę nabycia teoretycznie
seryjnego egzemplarza hybrydowego w porównaniu z tradycyjnym, czysto spalinowym odpowiednikiem. Do tego na niekorzyść hybrydy działała jej zdecydowanie wyższa masa własna, skutecznie redukująca efektywną ładowność, wskutek montażu zespołu silnika elektrycznego oraz
modułu baterii litowo-jonowych. Tego wzrostu niestety nie była w stanie skompensować niższa
masa mniejszego silnika spalinowego OM926LA zamiast większego i cięższego OM457.
Teraz do tej idei powrócił MAN z hybrydowym TGX, wyrażając przekonanie, że napędy hybrydowe w autach użytkowych staną się częścią koncepcji systemu napędowego przyszłości we
wszystkich rodzajach zastosowań, a więc nie tylko w przewozach na krótkich dystansach, jak dystrybucyjne czy w obsłudze komunalnej. Niemniej jednak, ze względu na znaczną różnorodność
i specyfikę konkretnych prac, wykorzystywane są odmienne koncepcje hybrydowych zespołów
napędowych. Inne wymagania dotyczą m.in. ciężarówek i autobusów eksploatowanych w ruchu
miejskim, inne wiążą się z obsługą ruchu dalekodystansowego, a jeszcze inne z użytkowaniem
wersji specjalistycznych i specjalnych. Najbardziej dopracowane są obecnie zespoły hybrydowe
do autobusów i aut dystrybucyjnych, gdzie występują seryjne hybrydy spalinowo/dieslowsko-elektryczne.
Pokazując na targach IAA w 2014 r. TGX Hybrid koncern postawił na koncepcję pojazdu mającego przede wszystkim przyczyniać się do redukcji całkowitych kosztów eksploatacji i posiadania
(TCO). I pod tym kątem zoptymalizowano dobór elementów w hybrydowym zespole napędowym
odmiany dostosowanej do obsługi ruchu dalekodystansowego. Specjaliści z firmy doszli bowiem
do wniosku, że dla takiego modelu, częściej wykorzystywanego w takim właśnie rodzaju przewozów, najlepszym wyborem będzie równoległa hybryda spalinowo/dieslowsko-elektryczna. W rozwiązaniu tym podstawowym źródłem napędu pozostaje spalinowy silnik wysokoprężny, z kolei
hybrydowy równoległy zespół napędowy otwiera możliwości do rekuperacji – odzyskiwania,
gromadzenia i ponownego spożytkowania energii hamowania. W tym kontekście MAN wskazuje, że większość tras w transporcie drogowym jest pokonywanych w ruchu dalekodystansowym,
szczególnie jeśli do pomiarów przyjmie się wykonaną pracę przewozową. Powyższe ma oznaczać,
że ewentualny potencjał do oszczędzania – uzyskiwania oszczędności paliwowych, w połączeniu
z redukcją emisji CO2, zostaje stosunkowo duży, czy nawet relatywnie największy, jeśli uwzględni się wszelkie potencjalne zastosowania hybrydowych pojazdów użytkowych. Tym bardziej, że
hybrydową koncepcję zespołu napędowego przygotowano w TGX pod kątem dalszej optymalizacji kosztów – redukcji całkowitego kosztu eksploatacji i posiadania (TCO). Skupiono się tutaj
głównie na oszczędnościach paliwowych, będących następstwem mniejszej liczby zmiany biegów
przy wjeżdżaniu na wzniesienia oraz odzyskiwania części energii kinetycznej, normalnie bezpowrotnie traconej w formie ciepła podczas hamowania czy zjazdów. Obecnie przeprowadzone
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Na tej samej wystawie Kögel17 przedstawił prototyp 3-osiowej naczepy zaopatrzonej w dodatkowe zbiorniki CNG. Naczepa ta ma zwiększyć zasięg zestawów z ciągnikiem siodłowym zasilanym tym gazem nawet trzykrotnie, przy
jednoczesnej redukcji emisji CO2 o 20%. W ten sposób udałoby się też przezwyciężyć jedną z dotychczasowych immanentnych wad wersji gazowych, czyli relatywnie mały zasięg. W większym stopniu zaczęłyby więc one nadawać się do
wykonywania zadań na dłuższych dystansach, aczkolwiek rozwiązania wymagałby tu problem zbyt małej mocy silników gazowych. Najmocniejsze z nich,
przykładowo oferowane przez Scanię, legitymują się mocą maksymalną rzędu
360 KM i maksymalnym momentem obrotowym 1500–1600 Nm. Tymczasem
niezbędnym minimum jest 400–420 KM i 1800–2000 Nm.
Drugi obszar to dalsza rozbudowa systemów telematycznych, dotyczących
nie tylko samochodów, ale i współpracujących z nimi naczep, przyczep i zabudów. Obecnie mianowicie eksploatacja tych jednostek transportowych wymaga
tego, by były one wyposażone we własne takie systemy, rzadko połączone z analogicznymi systemami w ciężarówkach18. W efekcie rozbudowane systemy telematyczne dla pojazdów użytkowych, o otwartej architekturze, dużej podatności
modernizacyjnej oraz łatwości rozbudowy, będą dotyczyć:
–– sfery kosztów napraw i obsługi: obsługa pojazdu – obsługa just-in-time,
raportowanie bieżącego statusu pojazdu, planowanie obsługi,
–– karty pojazdu i personelu: wcześniejsze automatyczne rejestrowanie – logowanie pojazdu dojeżdżającego do rampy załadunkowej w celu redukcji
kosztów i czasu przygotowania do wykonywania operacji za- oraz wyładunkowych,

wstępne testy wykazały, że potencjał oszczędnościowy w obszarze paliwa dochodzi do 8%. Takie 8-procentowe mniejsze zużycie paliwa odpowiada oczywiście analogicznej redukcji w emisji
CO2. Ponadto, ponieważ w rozwiązaniu tym silnik elektryczny pełni jedynie rolę wspomagającą
dla silnika wysokoprężnego, system jest relatywnie prosty i lekki, z komponentami hybrydowymi
ważącymi około 400 kg. W rezultacie nie dochodzi do istotniejszego zwiększenia masy własnej
pojazdu, co od dawna stanowi jedną z immanentnych wad hybryd. Z tego też powodu MAN skoncentrował się na grupie funkcji odpowiedzialnych wyłącznie za redukcję zużycia paliwa, podczas
gdy system pozwalający ciężarówce klasy tonażowej ciężkiej na pokonywanie krótkich dystansów
jedynie w trybie elektrycznym, przy wykorzystaniu tylko pracy silników elektrycznych, dla kontrastu powinien być technologicznie znacznie bardziej kompleksowy. Przykładowo akumulatory
powinny wyróżniać się znacznie większą pojemnością i tym samym być cięższe, większe oraz
droższe.
17
Kögel, zbiór materiałów prasowych, IAA, wrzesień 2014.
18
Commercial Vehicles…, s. 28.
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–– kosztów personelu, obniżki kosztów paliwa, ograniczenia emisji substancji szkodliwych, automatycznego przekazywania (automatyczna komunikacja) zleceń transportowych do systemu nawigacyjnego, tzw. dynamicznej nawigacji, ukierunkowanej na unikanie kosztów i uwzględniającej
w obliczeniach masę oraz wymiary konkretnego pojazdu i automatyczne
planowanie drogi w zależności od napływających zleceń oraz geograficznej pozycji – lokalizacji w danym momencie konkretnego pojazdu użytkowego,
–– kosztów paliwa, ograniczenia emisji: raportowanie na temat stanu pojazdu (zużycie paliwa, jazda, cykle hamowania, itd.), śledzenie dostawy,
opcje dla zleceniodawców w postaci przykładowo alarmu ze strony samochodu w przypadku napadu/rozboju lub innej niebezpiecznej sytuacji
bądź opuszczenia przez auto określonego obszaru bez istnienia uzasadnienia ku temu.
Wszystkie te elementy odpowiednio wdrożone powinny zapewnić właścicielowi roczne oszczędności na poziomie – według niemieckich badań – przeciętnie
5000 EUR19 na pojazd. Redukcja ta stanowi pochodną oszczędności dotyczących
samego auta, w tym wydatków na paliwo, przeglądy, naprawy, oraz zaangażowanego personelu. Towarzyszą temu tzw. korzyści prośrodowiskowe, dochodzące
do 10% i związane z mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo, przekładającym
się na niższą emisję CO2.
Kolejne oszczędności są możliwe do uzyskania wraz z wprowadzeniem idei
tzw. inteligentnej drogi, pozwalającej na implementację wizji bezzałagowego
prowadzenia i docelowo tzw. bezzałogowego transportu (unmanned transport).
Koncepcję taką, nazwaną „Future Concept Truck 2025” i od strony samego producenta taboru samochodowego gotową do komercjalizacji za kilka lat, na początku lipca 2014 roku na autostradzie pod Magdeburgiem ujawnił Mercedes20.
Tamże.
Obecnie trudno wskazać konkretne korzyści związane z wprowadzeniem autonomicznego poruszania się przez ciężarówki na autostradach, chociaż dość precyzyjnie da się ustalić
obszary, w których takie korzyści i oszczędności potencjalnie wystąpią. Dojdzie do zdecydowanego usprawnienia ruchu drogowego. Dzięki informacji uzyskanej „z góry” mniejsze będzie
prawdopodobieństwo pojawienia się korków, a połączone ze sobą w wymiarze informacyjnym
pojazdy będą odpowiadały automatycznie, dostosowując swój ruch – prędkość i kierunek jazdy
do chwilowych potrzeb. W rezultacie, ponieważ dane o pracach drogowych, wypadkach, awariach
czy długości i czasie trwania korków, dostarczane są z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje
możliwość wcześniejszego ograniczenia prędkości czy automatycznego znalezienia przez system
trasy alternatywnej albo bezproblemowego skorzystania z najbliższych objazdów. Tym samym
mniej będzie wszelkich zatorów, chociaż nie uda się ich całkowiecie wyeliminować, ale i obecnie
19

20
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Bardzo pozytywnie na wzrost efektywności wpływają także zestawy wydłużone i o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej, określane jako Longer
and Heavier Vehicles (LHV), Megatrucks, Gigaliners czy EMS (European Modular System – Europejski System Modułowy). Zestawy te w Szwecji dopuszczone
są do normalnego ruchu od lat 60. ubiegłego wieku. Obecnie, zgodnie z Dyrektywami 96/53WE oraz 2002/7WE21, zestawy takie mają 25,25 m długości oraz
dostępną infrastrukturę drogową da się lepiej wykorzystać. Generalnie zatem, wskutek znacznego
przewidywanego upłynnienia ruchu, dojdzie do wzrostu średniej prędkości jazdy bez konieczności podnoszenia obecnie obowiązujących limitów, a jednocześnie płynniejsza jazda przełoży się
na redukcję zużycia paliwa i emisji CO2. Skorzystają na tym wszyscy zainteresowani: operatorzy
transportu, kierowcy, wysyłający, dyspozytorzy, operatorzy autostrad. W zakresie oszczędności
w zużyciu paliwa, bazując na doświadczeniach zebranych w trakcie wieloletniej eksploatacji systemu FleetBoard, Mercedes podaje, że mogą one przeciętnie wynosić kilka procent, dochodząc
nawet do 15%. Poza tym pojawią się oszczędności w eksploatacji wynikłe przykładowo z mniejszego obciążenia układu napędowego. Na wprowadzeniu omawianej technologii skorzystają też
kierowcy, gdyż podczas jazdy będą mogli skupić się na wykonywaniu czynności, które dotychczas robili na postoju. By to uczynić, muszą jedynie przełączyć funkcję z „miejsce pracy kierownica” (workplace steering wheel) na miejsce „pracy biuro” (workplace Office). Wówczas mogą
kontaktować się z centralą, załadowcą, odbiorcą, przyjaciółmi, rodziną, kolegami, by uzyskać
informacje o bieżącej sytuacji na drodze, w punktach załadunku lub wyładunku, pozyskać dane
na temat nowego zlecenia, zmodyfikować zlecenie aktualnie wykonywane czy załatwić sprawy
prywatne, w tym – używając mediów społecznościowych – wygodnie komunikować się z innymi kierowcami w trasie, by umówić się na wspólne spotkanie w trakcie przerwy w określonym
miejscu i czasie. Niezwykle istotna jest tu obszerna komunikacja z własną bazą dotycząca wielu
aspektów związanych z wykonywanym zleceniem. W szczególności kierowcy tworzący tzw. kategorię owner driver, czyli samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu, w korzystnych warunkach mogą wykonywać prace biurowe podczas jazdy, jeśli uznają to
za konieczne. Kluczowymi słowami są tutaj „sieć” oraz „połączenie”. Co więcej, „Autostradowy
Pilot” w ramach funkcji biurowej pozwala na realizację wielu innych czynności, jak fakturowanie
ostatniego zlecenia czy kompletowanie dokumentów do zwrotu podatku VAT – wszystko to może
odbywać się, gdy pojazd porusza się. W przypadku istnienia tzw. inteligentnej infrastruktury
możliwe jest także wstępne zarezerwowanie miejsca na parkingu w truckstopie czy w punkcie serwisowym a nawet przeprowadzenie wstępnej, zdalnej diagnostyki i prac konserwacyjnych, takich
jak aktualizacja oprogramowania bez konieczności odwiedzania serwisu. Do tego, jeśli istnieje
taka możliwość, kierowca może przejrzeć menu w interesującej go restauracji przy wybranym
parkingu, wybrać zadane pozycje i zapłacić za nie oraz zarezerwować miejsce pod prysznicem.
Informacja zwrotna z potwierdzeniem jest wysyłana natychmiast do kabiny, włączając w to numer
miejsca parkingowego i czas, od którego jest ono dostępne. Po przyjeździe do truckstopu kierowca
nie musi więc dalej kluczyć, szukając wolnego miejsca i tracąc na to czas oraz paliwo, lecz może
od razu dojechać do niego, z kolei zamówiony posiłek zostanie mu dostarczony bezpośrednio do
kabiny albo na umówiony czas będzie gotowy czekał do odbioru w restauracji. Powyższe powinno
przyczynić się do większego zrelaksowania prowadzących, przekładającego się na pewniejsze
oraz bezpieczniejsze wykonywanie przez nich pracy i tym samym na podniesienie konkurencyjności. Przy obecnej silnej presji na obniżkę kosztów dla firm transportowych szczególnie ważna
jest możliwość tej redukcji, wynikająca z obniżki zużycia paliwa oraz, w następstwie stałego
kontaktu z biurem, planowania zoptymalizowanych tras przejazdu, pozwalających na wykonanie
danego zlecenia tanio, bezpiecznie i pewnie; Daimler, materiały prasowe na temat „Future Concept Truck 2025”, lipiec 2014.
21
Dyrektywa 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.02.2002 r., zmieniająca Dyrektywę Rady 96/53/WE, ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających
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dopuszczalną masę całkowitą 60 000 kg i są zazwyczaj tworzone przez standardowe ciągniki siodłowe, podwozia, przyczepy i naczepy. Jedynymi elementami
niestandardowymi są: 2-osiowe wózki podnaczepowe, zwane dolly oraz specjalne naczepy z przodu z kontenerem czy nadwoziem wymiennym, z tyłu z siodłem,
do podczepienia kolejnej naczepy. Najczęściej wykorzystywane są tu następujące
kombinacje:
–– 3-osiowe podwozie sprzęgnięte za pomocą dolly z 3-osiową naczepą,
–– 2- lub 3-osiowy ciągnik siodłowy sprzęgnięty z 3-osiową naczepą, połączoną następnie z 2-osiową przyczepą,
–– 2- albo 3-osiowy ciągnik siodłowy sprzęgnięty ze specjalną 2-osiową naczepą, w przedniej części z furgonem/nadwoziem wymiennym/kontenerem o długości maksymalnie 7820 mm, w tylnej zaopatrzonej zaś w siodło, do podłączenia następnej naczepy – standardowej 3-osiowej,
–– 2-osiowe podwozie połączone z dwoma 2-osiowymi przyczepami,
–– 3-osiowe podwozie, połączone z 3-osiową przyczepą tzw. standardu skandynawskiego,. W efekcie długość zestawu wynosi 24 m.
Tak sformowane zestawy, jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie zebrane w Szwecji, Finlandii, Holandii i Niemczech, pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności eksploatacyjnych, w tym redukcję zużycia paliwa w przeliczeniu na tkm wykonanej pracy przewozowej, do teoretycznie maksymalnie 33%,
realnie do 20% i przeciętnie o 10–15%, w związku z zazwyczaj niepełnym wykorzystaniem ładowności. W rezultacie jednak o analogiczne wartości spada emisja CO2. Do tego po stronie korzyści trzeba dodać: ograniczenie liczby kierowców nawet o 1/3 oraz zmniejszenie również nawet o 1/3 przestrzeni zajmowanej
na drodze, a niezbędnej do przemieszczania ładunku o zadanej masie. Do 30%
mniejsze są też ogólne naciski powodowane przez osie, co powinno ograniczyć
dewastację infrastruktury22.
Oczywiście realnie uzyskiwane oszczędności zależą od wielu czynników,
w tym od w pełni efektywnego wykorzystania dostępnych przestrzeni ładunkowej i/lub ładowności, w zależności od tego, które z tych ograniczeń zaistnieje
jako pierwsze. Przykładowo w Holandii 92% EMS miało masę całkowitą mniejszą niż 50.
się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, Dz.U. L67
z 9.03.2002 r.
22
Commercial Vehicles…, s. 27
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Poza tym aktualnie trwają badania jeszcze dłuższych kombinacji, składających się z 2- albo 3-osiowego ciągnika siodłowego oraz dwóch naczep połączonych ze sobą za pomocą dolly. Długość takiej kombinacji równa się 31 m, dopuszczalna masa całkowita 80 000–82 000 kg, z kolei ładowność około 60 000 kg.
Co więcej, na północy Szwecji w ramach projektu „One more pile” (ETT – Jeszcze jedna belka – o jeden stos więcej”) od stycznia 2009 roku odbywają się próby
z zestawami przyczepowymi o długości 30 m, ładowności około 65 000 kg i dopuszczalnej masie całkowitej 90 000 kg. Zestawy takie służą do wywozu drewna
z lasu, a uzyskane już na półmetku badań wyniki wskazują na obniżkę emisji
CO2 i zużycia paliwa o przeciętnie 20% w przeliczeniu na tkm wykonanej pracy
przewozowej23.
Jednocześnie dla dalszego podnoszenia efektywności i konkurencyjności
przewozów samochodowych istotne są zmiany prawne, takie procesy wspierające. Po wielu latach nacisków i lobbingu ze strony producentów pojazdów oraz
podmiotów transportowych, z datą 12 stycznia 2015 roku24 ukazał się komunikat
Komisji do Parlamentu Europejskiego, dotyczący stanowiska Rady w sprawie
przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej Dyrektywę 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 roku. Głównym celem tego komunikatu, jak
wskazano w dokumencie, jest zapewnienie bardziej ekologicznych i bezpiecznych samochodów ciężarowych i autobusów poprzez pozwolenie na odstępstwa
dotyczące masy i wymiarów, w niektórych przypadkach i na określonych warunkach, w sytuacji, gdy usprawnienia są obecnie niewykonalne z uwzględnieniem
ograniczeń określonych w Dyrektywie. Bardziej ekologiczne samochody ciężarowe mają m.in. przynieść poprawę w zakresie zużycia paliwa o około 7–10% oraz
odpowiednie zmniejszenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych. Dla podniesienia
konkurencyjności przewozów towarowych szczególnie istotne pozostają trzy zapisy. Pierwszy ma na celu ułatwienie osiągnięcia lepszej aerodynamiki pojazdów,
poprzez zezwolenie na zwiększenie długości w celu zaprojektowania bardziej
aerodynamicznej kabiny. Kabina taka, określana jako inteligentna, gwarantuje
też lepszą widoczność oraz lepiej pochłania energię w razie wypadku. Wniosek
umożliwia także montaż aerodynamicznych skrzydeł z tyłu przyczepy, naczepy lub samochodu ciężarowego. Skrzydła te osiągnęły już dojrzałość rynkową
Volvo Trucks, One More Pile, informacja prasowa z 21.01. 2011 r.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, dotyczący stanowiska Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej Dyrektywę 96/53/WE
z dnia 25.07.1996 r..., Bruksela, 12.01.2015 r.
23

24
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i w coraz większym stopniu są przykładowo wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych. Niemniej proponowana Dyrektywa nie przewiduje wzrostu pojemności
ładunkowej.
Druga ważna zmiana dotyczy zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej,
ale wyłącznie dla wariantów elektrycznych lub hybrydowych, w celu skompensowania większej masy własnej takiego alternatywnego zespołu napędowego.
Dzięki temu wyższa masa własna, przy ograniczonej dopuszczalnej masie całkowitej, nie wpływa już tak negatywnie na ładowność.
Trzecie ułatwienie wiąże się z transportem intermodalnym kontenerów, co.
polega ono na wprowadzeniu odstępstwa w przedziale do 44 ton oraz dodatkowych 15 cm długości w odniesieniu do przewozów kontenerów o długości 45 stóp
oraz nadwozi wymiennych w transporcie intermodalnym.
Pod koniec lutego Komisja Europejska zatwierdziła proponowane zmiany
co do mas i wymiarów. Ważne jest, że wyraziła zgodę na dopuszczenie do ruchu
mega zestawów. W rezultacie możliwe stanie się wykonywanie transportu międzynarodowego w granicach Unii Europejskiej za pomocą zestawów o długości
do 25,25 m i o dopuszczalnej masie całkowitej do 60 000 kg. Przy czym przepis
ten ma dotyczyć przewozów międzynarodowych pomiędzy państwami, które takie kombinacje dopuściły do ruchu swoimi przepisami wewnętrznymi. Aktualnie
są to: Belgia, Holandia, Niemcy, Dania, Szwecja i Finlandia. Na początku marca
regulacje te zatwierdził Parlament Europejski, co oznacza, że ich wejście w życie stało się niemal przesądzone. Wejście to nastąpi najprawdopodobniej w 2018
roku.
Wnioski
Transport drogowy stanowi dziś niezwykle efektywne i konkurencyjne narzędzie w przewozie towarów i tym samym zaspokajaniu potrzeb społeczeństw
oraz gospodarek w zakresie zabezpieczenia obrotu towarowego na wszystkich
dystansach: od krótkiego, wewnątrzzakładowego i dystrybucyjnego, poprzez
średniodystansowy, po realizowany na dalekich trasach, w tym w klasycznym
ruchu międzynarodowym. Ta jego wysoka konkurencyjność i efektywność wynika z jednej strony z jego immanentnych cech, z przyczyn naturalnych niedostępnych dla innych gałęzi transportu, jak znaczne elastyczność i dostępność,
z drugiej z niesamowitego wręcz postępu, jaki dokonuje się w nim oraz w gałęziach z nim współpracujących i go wspomagających. Postęp ten zachodzi od

342

Jarosław Brach

samego początku jego komercyjnego stosowania, ale na terenie najpierw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, potem Unii Europejskiej wyjątkowo przyspieszył
po 1990 roku i dotyczył efektywności powiązanej z proekologicznością. Stanowił
więc zarówno wynik obowiązywania niezwykle restrykcyjnych norm czystości
spalin Euro, jak i stałego doskonalenia zarządzania przepływem towarów w powiązaniu z poprawą wykorzystania dostępnego taboru o coraz lepszych parametrach, co oznaczało minimalizację pustych lub nie w pełni wykorzystanych
przebiegów przy wzroście możliwości przewozowych.
W efekcie w żadnej innej gałęzi w ostatnich dekadach nie dokonał się
taki postęp w obszarze właśnie podnoszenia efektywności i konkurencyjności
w powiązaniu ze znacznym sukcesywnym ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko. Analiza stopnia obecnego rozwoju wszystkich gałęzi transportu w obszarze technologicznym, wielkości realizowanych przewozów oraz
wielkości wykonanej pracy przewozowej, udziału w przewozach, w powiązaniu
z oddziaływaniem pozytywnym i negatywnym na społeczeństwo i środowisko,
pozwala na wnioski, że w towarowym transporcie samochodowym doszło do
bardzo poważnego spadku jednostkowego kosztu przemieszczania w połączeniu
z poprawą w innych obszarach, kluczowych z punktu widzenia operatorów, zleceniodawców i społeczeństw. Obecnie transport ten cechuje się już relatywnie
niskim i stale obniżanym wydatkiem energii niezbędnej do wykonania określonej
pracy przewozowej w zadanym czasie, przy zadanych reżimach jakościowych co
do pewności, bezpieczeństwa i gwarancji dostaw, przy praktycznie znikomym
bezpośrednim negatywnym oddziaływaniu na ludzi i przyrodę. Co więcej, wskutek postępu technicznego, od dawna realizowanego w granicach wyznaczonych
i wymuszonych przez prawo oraz w warunkach silnego zoligopolizowania rynku
po stronie dostawców taboru, widoczny jest jego dalszy potencjał rozwojowy,
który jest. Jest on na tyle znaczny, że aktualnie w wielu obszarach nie limitują
go ograniczenia o charakterze techniczno-technologicznym, lecz przepisy prawa,
w pierwszym rzędzie odnośnie do mas oraz wymiarów, w tym głównie dopuszczalnych długości i masy całkowitej.
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The competitivness of the contemporary road freight transport
Summary

In the paper author analyses the contemporary situation on the freight transport
market and – on that basis – gives the answer why within the last decades the road freight
transport managed to become so popular. The result of that is that commercial vehicles
keep our economy moving and plays a major role within our freight transport system.
The main reasons behind that popularity their are a fact that commercial vehicles are now
much more environmentally friendly, economical and safe than their predecessors. There
are also open to the smart implementation of new technologies as – for example – larger
units, telematics, unmanned transport systems, hybrid technologies ect.
Keywords: road freight transport, competitiveness
Translated by Jarosław Brach
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Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej
na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
transportu samochodowego
na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3
na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski

W artykule na wybranym przykładzie budowy infrastruktury drogowej (droga
ekspresowa S3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wielkopolski) przeanalizowano wpływ
tej inwestycji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego
w odniesieniu do transportu kolejowego. Omówiono podstawowe informacje dotyczące
zrealizowanej inwestycji w aspekcie lokalizacji drogi, etapów jej realizacji, wybudowanych węzłów drogowych oraz wyposażenia w miejsca obsługi podróżnych.
W dalszej części wymieniono podstawowe korzyści (wymierne i niewymierne)
oraz koszty społeczno-gospodarcze, wynikające z budowy drogi ekspresowej S3 na omawianym odcinku oraz wykazano, że zrealizowana inwestycja wpłynęła pozytywnie na
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego w realizacji przewozów pasażerskich i towarowych w odniesieniu do analogicznych przewozów realizowanych transportem kolejowym.
W konkluzji stwierdzono, że omawiana w artykule inwestycja jest pozytywnym
przykładem wpływu rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności
przewoźników samochodowych, co w warunkach polskich, przy braku spójnej sieci drogowej i niedoinwestowanej infrastruktury kolejowej, występuje praktycznie w każdym
przypadku nowo realizowanej inwestycji drogowej.
Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
konkurencyjność
*
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Wstęp
Znaczenie stanu i rozwoju infrastruktury transportowej i jej wpływu na rozwój gospodarczy i wzrost konkurencyjności regionów jest dobrze znane i opisane
w literaturze ekonomicznej1. Warto jednak pamiętać, że wzrost konkurencyjności
w skali regionalnej zawsze ma swoje odniesienie mikroekonomiczne. To właśnie
przedsiębiorstwa na danym obszarze dzięki lepszej infrastrukturze mogą łatwiej
pozyskiwać czynniki produkcji oraz sprzedawać dobra czy usługi. Podobnie pozytywne efekty dotyczą również sfery społecznej.
Niebagatelna rola przypada w tym względzie przedsiębiorstwom transportowym, bo to właśnie one uczestniczą aktywnie w procesie wymiany dóbr i usług
oraz przewozach osób. Rozwój infrastruktury ma również wpływ na konkurencyjność międzygałęziową przedsiębiorstw transportowych. Z reguły budowa lub
modernizacja infrastruktury danej gałęzi transportu przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw danej gałęzi transportu wobec pozostałych gałęzi.
Szczególnie widoczne jest to w przypadku transportu samochodowego.
Celem artykułu jest pokazanie na przykładzie budowy odcinka drogi ekspresowej S3 pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. jak znacząco
wzrosła konkurencyjność przewoźników samochodowych, co przełożyło się
również na wymierne i niewymierne korzyści gospodarcze i społeczne dla regionów zachodniopomorskiego i lubuskiego, jak również w skali makro dla całego
systemu transportowego kraju.
1. Lokalizacja projektu
Omawiany w artykule odcinek drogi ekspresowej pomiędzy Szczecinem
a Gorzowem Wlkp. jest jednym z odcinków drogi krajowej S3 oraz międzynarodowej E65, stanowiącej ważny element w krajowej i europejskiej sieci dróg. Trasa
ta łączy kraje Europy północnej i północną część Polski z południowymi regionami kraju a następnie poprzez Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Bośnię
1
Patrz np.: T. Kwarciński, Efekty ekonomiczne rozwoju inwestycji infrastrukturalnych,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 601, Problemy Transportu i Logistyki nr 11,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010; A. Koźlak, B. Pawłowska,
Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów, Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, red. M. Michałowska, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008; B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy,
z. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
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i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię z Grecją. Ponieważ droga E65
wiąże porty zachodniej Polski z południową Europą, dlatego trasa ta ma duże
znaczenie zarówno dla tranzytu międzynarodowego, transportu krajowego, jak
i ruchu lokalnego.
Wybudowany odcinek przebiega w układzie geograficznym północ–południe, przez województwa zachodniopomorskie oraz lubuskie2 i rozpoczyna się na
węźle w dzielnicy Szczecina „Klucz” (dwupoziomowe skrzyżowanie drogi ekspresowej z istniejąca autostradą A6) a kończy się przed węzłem „Gorzów Północ”
(realizowany w ramach zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp.). Ogólna długość
tego odcinka wynosi 81,613 km.
Na odcinku w województwie zachodniopomorskim droga S3 przebiega
w 13% przez tereny leśne a w 87% przez tereny użytkowane rolniczo (grunty
orne), natomiast na obszarze województwa lubuskiego przebiega w 64% przez
tereny leśne a w 36% przez tereny użytkowane rolniczo (grunty orne).
2. Podstawowe informacje o zrealizowanej inwestycji
Przed wybudowaniem nowego odcinka drogi ekspresowej S3 ruch odbywał
się drogą krajową nr 3 (dk3). Stan techniczny drogi był niezadowalający, a na
niektórych odcinkach miejscowo ruch odbywał się w niedopuszczalnych warunkach, których efektem były poważne ograniczenie prędkości jazdy, a także
zagrożenia dla kierowców i uciążliwość dla mieszkańców przyległych do drogi
miejscowości.
Ogólny zakres nowej inwestycji związanej z budową drogi S3 na odcinku
Szczecin–Gorzów Wlkp. obejmował budowę (mapa 1):
–– nowego odcinka drogi ekspresowej długości 81,613 km o docelowym
przekroju dwujezdniowym, 2 × po dwa pasy ruchu,
–– czterech dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych,
–– dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi przecinającymi
drogę ekspresową,
–– dróg zbiorczych,

2
Przechodzi przez następujących gminy i powiaty: powiat Grodzki Szczecin, Gryfiński
(gmina Gryfino, Banie, Bielice), powiat Pyrzycki (gmina Kozielice i Pyrzyce), powiat Myśliborski (gmina Myślibórz i Nowogródek Pomorski), powiat Gorzowski (gmina Lubiszyn i Kłodawa)
oraz powiat Grodzki Gorzów Wlkp.
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–– 70 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mostów, wiaduktów, przejść dla zwierząt,
–– przepustów i kanalizacji deszczowej,
–– 10 miejsc obsługi podróżnych (MOP),
–– obwodu utrzymania drogi ekspresowej (OU),
–– urządzeń ochrony środowiska (sztuczne ekrany dźwiękochłonne, zieleń
ochronna, separatory),
–– oświetlenia węzłów,
–– urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie),
–– systemu łączności alarmowej.
Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano przebudowę istniejących
dróg na odcinkach powiązanych z realizowaną drogą S3.
Budowa przebiegała jednocześnie w trzech etapach:
–– etap 1: Klucz–Pyrzyce o długości 28,2 km (prace rozpoczęto 18.02.2008
– oddano do użytku 26.05.2010 r.),
–– etap 2: Pyrzyce–Myślibórz o długości 26,7 km (rozpoczęcie budowy
11.10.2007 – oddano do użytku 22.10.2010 r.),
–– etap 3: Myślibórz–Gorzów Wlkp. o długości 26,7 km (prace rozpoczęto
pod koniec lutego 2008 – oddano do użytku 30.12.2010 r.).
Bezpośrednie powiązanie drogi ekspresowej S3 z istniejącym układem komunikacyjnym zapewniono przez budowę czterech bezkolizyjnych dwupoziomowych węzłów drogowych, które zapewniają bezkolizyjny wjazd i wyjazd z drogi
ekspresowej. Do węzłów tych zaliczamy:
–– Węzeł „Klucz” na skrzyżowaniu z autostradą A6 Berlin–Szczecin (początek nowego odcinka S3),
–– Węzeł „Gryfino” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 120 Stare
Czarnowo–Granica Państwa,
–– Węzeł „Pyrzyce” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 122 Krajnik
Dolny–Pyrzyce,
–– Węzeł „Myślibórz” – na skrzyżowaniu ze „starą” drogą krajową nr 3
Szczecin – Gorzów; węzeł ten zapewnia również skomunikowanie drogi
ekspresowej z drogą krajową nr 26.
Na przecięciach drogi ekspresowej z pozostałymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, występują dwupoziomowe bezkolizyjnych
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Mapa 1. Przebieg drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski
Źródło: Aktualizacja analizy kosztów i korzyści dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin – Gorzów Wielkopolski”, GDDKiA, Warszawa, 01.2012, s. 5.
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skrzyżowania bez dostępu drogi ekspresowej, dzięki wybudowaniu obiektów inżynierskich nad lub pod drogą ekspresową.
Na wybudowanym odcinku zrealizowano również 10 miejsc obsługi podróżnych (MOP)3 różnych typów4, które są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi ekspresowej.
W celu zapewnienia obsługi technicznej wybudowanej drogi, na omawianym odcinku występuje również jeden obwód utrzymania (OU) drogi ekspresowej zlokalizowany przy węźle „Pyrzyce” przeznaczony dla służb drogowych5.
3. Korzyści i koszty społeczno-gospodarcze związane z budową drogi S3
Korzyści społeczno-gospodarcze związane ze zrealizowaną inwestycją
można podzielić na wymierne i niewymierne. Do korzyści wymiernych, które
zostały oszacowane w studium wykonalności projektu zaliczyć można:
–– skrócenie czasu jazdy użytkowników pojazdów6,
–– zmniejszenie liczby samochodów przejeżdżających przez wcześniej istniejące trasy (koncentracja ruchu)7,
3
Są to odpowiednio: Wysoka typ III (wschodnia strona drogi ekspresowej), Wysoka typ
II (zachodnia strona), Kunowo (wschodnia strona), Kunowo typ I (zachodnia strona), Sitno typ II
(wschodnia strona), Sitno typ III (zachodnia strona), Nowogródek (wschodnia strona), Nowogródek typ I (zachodnia strona), Marwice typ III (wschodnia strona) oraz Marwice typ II (zachodnia
strona drogi ekspresowej S3).
4
Typ I MOP – o funkcji wypoczynkowej, wyposażony w stanowiska postojowe
(parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, dopuszcza się
wyposażenie w obiekty małej gastronomii. Typ II MOP – o funkcji wypoczynkowo-usługowej,
wyposażony jak MOP I oraz dodatkowo w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty
gastronomiczno-handlowe. Typ III MOP – o funkcji wypoczynkowej i usługowej, wyposażony
jak MOP II oraz dodatkowo w obiekty noclegowe (motel) i w zależności od potrzeb w agencję
poczty, banku, biur turystycznych.
5
Zadaniem OU jest m.in.: bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz urządzeń z nią
związanych, nadzór techniczny nad bieżącymi remontami, organizacja i sterowaniem ruchem,
usuwanie skutków wypadków drogowych.
6
Obliczenia przeprowadzono dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego. Różnica czasu podróży pomiędzy oboma wariantami stanowi korzyść społeczną związaną
z budową drogi. Wariant bezinwestycyjny dotyczy przejazdu trasą „starej” drogi krajowej nr 3
(Szczecin–Renice–Gorzów Wlkp.), natomiast wariant inwestycyjny to czas przejazdu nową drogą
ekspresową. Z otrzymanych wyliczeń wynika, że przeciętny czas przejazdu między Szczecinem
a Gorzowem Wlkp. po zrealizowaniu inwestycji zmniejszył się:
– dla samochodów osobowych i autobusów o 40,47 min, tj. o 42,7% w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego,
– dla samochodów ciężarowych o 46,05 min, tj. o 43,3% w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego.
7
Porównano prognozowane wielkości ruchu na istniejących drogach w wariantach bezinwestycyjny i inwestycyjnym.
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–– wzrost bezpieczeństwa ruchu (zmniejszenie liczby wypadków), co przekłada się na zmniejszenie społeczno-ekonomicznych kosztów wypadków
drogowych8,
–– oszczędności kosztów eksploatacji pojazdów9,
–– zmniejszenie emisji spalin (ekonomiczniejsza jazda)10.
Do wymiernych korzyści z punktu widzenia zarządcy drogi, czyli GDDKiA, zaliczyć trzeba przychody jakie generowane są dzięki realizacji inwestycji.
Zaliczyć do nich można przychody:
–– z tytułu opłat za przejazd samochodów ciężarowych,
–– z dzierżawy MOP-ów,
–– z tytułu udostępniania pasa drogowego dla celów reklamowych.
Do kosztów zrealizowanego projektu zaliczymy przede wszystkim koszty
inwestycyjne, jak również koszty operacyjne, które będą ponoszone w kolejnych latach do których zaliczamy:
–– koszty remontów i utrzymania infrastruktury,
–– koszty systemu poboru opłat.
Zestawienie szacowanych kosztów i przychodów zawarte w studium wykonalności w ramach analizy finansowej wykazało, że wskaźniki efektywności
ekonomicznej inwestycji wskazują na jej nieopłacalność11. Ujemne przepływy
finansowe występują w całym okresie życia projektu, co jest typowe dla publicznych inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków unijnych
8
W celu obliczenia wskaźnika oddziaływania – zmniejszenia liczby wypadków
drogowych, posłużono się prognozą wypadków w zależności od natężenia ruchu i rodzaju drogi.
Porównano prognozowaną liczbę wypadków w wariancie bezinwestycyjnym i w wariancie
inwestycyjnym.
9
Oszczędności kosztów eksploatacji pojazdów obliczono w rozbiciu na pięć grup pojazdów (samochody osobowe, samochody dostawcze, samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami oraz autobusy) na podstawie oszacowania wielkości
pracy przewozowej w obszarze oddziaływania inwestycji.
10
Koszty emisji związane z uciążliwościami, jakie stwarza ruch drogowy dla środowiska,
zostały opracowane w studium wykonalności na podstawie formuł obliczeniowych i kosztów
jednostkowych, zawartych w Niebieskiej Księdze (patrz: Niebieska Księga, Sektor kolejowy.
Infrastruktura i tabor, Jaspers, 12.2008). Wykorzystując wielkości pracy przewozowej oraz
zagregowane koszty jednostkowe emisji spalin w podziale na kategorie pojazdów, obliczono roczne
koszty emisji w poszczególnych latach horyzontu czasowego w wariancie bezinwestycyjnym
i inwestycyjnym.
11
Przy zastosowaniu metody przepływów przyrostowych otrzymano następujące wskaźniki finansowe:
– dla finansowej efektywności z inwestycji (bez pomocy wspólnotowej): FNPV/C = –2 578 057 592 zł,
– dla finansowej efektywności z kapitału (uwzględniając pomoc wspólnotową): FNPV/K =
–1 095 060 682 zł.
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i do czego doszło w tym przypadku. Otrzymane wyniki pozwoliły na ubieganie
się o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu w ramach funduszów
unijnych.
Łączne koszty inwestycyjne budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wlkp. wyniosły 2 307 000 000 zł, z czego 1 753 378 093 zł to wkład
unijny w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności (dofinansowanie w 76%)12.
Z kolei analiza społeczno-ekonomiczna, w której obok kosztów i przychodów
uwzględniono również wymierne korzyści ekonomiczne wykazała, że realizacja
inwestycji jest w pełni uzasadniona ekonomicznie13, a największy udział w korzyściach mają oszczędności związane z czasem jazdy użytkowników pojazdów.
Warto również zauważyć, że obok korzyści wymiernych wyróżnić można
korzyści niewymierne wynikające z realizacji tej inwestycji, do których należą
m.in.:
–– usprawnienie systemu drogowego regionu przez przejęcie głównego ruchu tranzytowego w ciągu północ–południe,
–– wzrost poziomu zatrudnienia (przede wszystkim w obszarze aglomeracji
szczecińskiej), dzięki zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności,
–– powiązanie S3 z autostradą A2 oraz w dalszej perspektywie z autostradą
A4, co umożliwi dogodne powiązania komunikacyjne: zespołu portowego Szczecin-Świnoujście z Dolnym i Górnym Śląskiem,
–– budowa drogi S3 otwiera województwu lubuskiemu lepszy dostęp do morza, co jest ważne dla gmin nadmorskich, ponieważ rozszerza popyt turystyczny na ich walory rekreacyjno-wypoczynkowe nie tylko w regionie
lubuskim, ale także dolnośląskim,
–– wzrost integracji systemu transportowego województwa zachodniopomorskiego z systemami transportowymi krajów Unii Europejskiej i regionu Morza Bałtyckiego,
–– podniesienie konkurencyjności regionów szczecińskiego i gorzowskiego
zarówno w stosunku do innych regionów w kraju, jak i w odniesieniu
regionów przygranicznych najbliższego sąsiada, czyli Niemiec,
–– zwiększenie przepustowości głównych międzynarodowych układów sieci
drogowej w Polsce.
12
Dane ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: www.gddkia.gov.pl/
pl/a/4097/budowa-drogi-ekspresowej-s3-szczecin-gorzow-wielkopolski.
13
Ekonomiczna wartość zaktualizowana netto ENPV = 2 202 741 615,20 zł, Ekonomiczna
wewnętrzna stopa zwrotu EIRR = 11,07%, Współczynnik korzyści/koszty BCR = 2,14.
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4. Wzrost konkurencyjność przedsiębiorstw transportu samochodowego
Z punktu widzenia przedsiębiorstw transportu samochodowego najważniejszą z korzyści, przekładających się na wzrost ich konkurencyjności, jest skrócenie czasu jazdy między Szczecinem a Gorzowem Wlkp., dzięki budowie omawianego odcinka drogi ekspresowej S3. Oczywiście nie bez znaczenia są również
oszczędności związane z eksploatacją pojazdów czy emisją spalin, jednak z uwagi na stosunkowo niedużą odległość między tym miastami nie będą te wielkości
aż tak znaczące. Podstawą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw samochodowych jest więc skrócenie czasu przejazdu.
Wzrost konkurencyjności można rozpatrywać w odniesieniu do przewozów
pasażerskich i towarowych.
W przypadku przewozów pasażerskich porównanie dokonano w odniesieniu do czasu oraz ceny przejazdu autobusem PKS, mikrobusem oraz pociągami
regionalnymi14, co przedstawiono w tabeli 1
Tabela 1
Zestawienie cen biletów i czasu przejazdu autobusem, mikrobusem oraz pociągiem
w relacji Szczecin–Gorzów Wielkopolski

Czas
przejazdu
(min)

Autobus PKS

Mikrobus

przejazd drogą S3 –
odległość 101 km

przejazd
częściowo
drogą S3 –
odległość
130 km

przejazd z przesiadką (średnio 20 min)
w Kostrzynie – odległość 144 km

przejazd z przesiadką (średnio 30 min)
w Krzyżu – odległość 186 km

90

125

180

190

bilet
Cena
jednorazoprzejazdu
wy
(zł)
25,00

bilet
miesięczny
640,00

bilet
jednorazowy
15,00

Pociąg Regio

bilet
bilet
bilet
jednorazo- miesięcz- jednorazowy
ny
wy
25,50
324,00
29,10

bilet
miesięczny
324,00

Źródło: opracowanie własne na podst. rozkładu jazdy oraz cennika ze stron internetowych spółki PKS Gorzów Wlkp., www.pks-gorzow.pl; przewoźnika mikrobusowego Krajan Jan
Krawczuk, www.krajanbus.pl; spółki Przewozy Regionalne, www.przewozyregionalne.
pl.

14
Układ sieci kolejowej powoduje, że połączenie między Szczecinem a Gorzowem Wlkp.
możliwe jest przez Kostrzyn lub Krzyż. Nie kursują również bezpośrednie pociągi regionalne,
stąd konieczne są przesiadki.
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Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1, czas przejazdu transportem samochodowym jest znacznie krótszy niż transportem kolejowym. Nawet pomimo zbliżonej ceny między autobusem PKS a pociągiem regionalnym,
dłuższy czas przejazdu pociągiem czyni tą ofertę nieatrakcyjną dla podróżnych,
mimo niższej ceny biletu miesięcznego. Również w wypadku połączeń mikrobusem dłuższy czas przejazdu (jednak krótszy niż pociągiem regionalnym) rekompensuje niska cena przejazdu.
Należy także pamiętać, że obok przewoźników samochodowych wiele przejazdów realizowanych jest prywatnymi samochodami osobowymi. Czas przejazdu w normalnych warunkach drogowych wynosi na omawianym odcinku w granicach 40–50 min, a ekonomiczna efektywność przewozów indywidualnych
wzrasta wraz z liczbą osób podróżujących jednocześnie w samochodzie.
W przypadku przewozów towarowych, przede wszystkim ładunków drobnicowych, jeszcze przed wybudowaniem odcinka S3 oferta przewoźników samochodowych była atrakcyjniejsza cenowo, a przede wszystkim czasowo15. Skrócenie czasu przejazdu jeszcze bardziej wzmocniło atrakcyjność ich oferty.
Analizując wzrost konkurencyjności przewoźników samochodowych warto
również zauważyć, że wybudowanie odcinka S3 między Szczecinem a Gorzowem Wlkp. przesądziło również o losie lokalnych linii kolejowych na tym obszarze. Dotyczyło to linii Pyrzyce–Chwarstnica–Gryfino, Pyrzyce–Myślibórz oraz
Gorzów Wlkp.–Myślibórz. Linie te zlikwidowano – od dawna nie realizowano
przewozów pasażerskich i towarowych, ale budowa drogi ostatecznie zadecydowała, że linie te nie będą reaktywowane, gdyż kolej nie byłaby w stanie konkurować z transportem samochodowym na tym obszarze, przy nowym układzie sieci
drogowej.
Wnioski
Z przedstawionych powyżej rozważań można wyciągnąć podstawowy
wniosek, że dzięki realizacji omawianej inwestycji znacząco wzrosła konkurencyjność przedsiębiorstw transportu samochodowego w realizacji przewozów
pasażerskich i towarowych na odcinku Szczecin – Gorzów Wlkp. Obecnie ich
15
Odległość taryfowa między stacjami Szczecin Port Centralny a Gorzów Wlkp. wynosi
144 km. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przewozu Przesyłek Towarowych PKP Cargo SA termin przewozu przesyłek wagonowych zwyczajnych dla odległości do 150 km wynosi
48 godz.
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oferta jest praktycznie bezkonkurencyjna, gdyż najważniejszy konkurent, czyli
transport kolejowy z uwagi na układ sieci nie jest w stanie konkurować cenowo
i czasowo w realizacji przewozów w tej relacji. Omawiana w artykule inwestycja jest pozytywnym przykładem wpływu rozwoju infrastruktury drogowej na
wzrost konkurencyjności przewoźników samochodowych. W warunkach polskich, przy braku jeszcze spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, praktycznie każda nowa inwestycja generuje podobne korzyści zarówno w skali mikro
(przewoźnicy), mezo (regiony), jak i makro (system transportowy kraju).
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The impact of road infrastructure development
to enhance competitiveness of enterprises of motor transport
on the example of the construction of the S3 expressway
between Szczecin–Gorzow Wielkopolski
Summary

The importance of the state and development of transport infrastructure and its
impact on economic growth and competitiveness of regions is well known and described
in the economic literature. It must be remembered that the increase in competitiveness
on a regional scale always has its reference microeconomic. It is the firms in a given area
due to the improved infrastructure can more easily acquire factors of production and sell
goods or services. Similarly positive effects also apply to the social sphere.
Undeniably useful role in this regard do play transport companies, because of their
active participation in the process of goods and service exchange, as well as in the movement of people. Infrastructure development also has an impact on the competitiveness
of intermodal transport companies. As a rule, construction or modernization of the infrastructure of transport translates into increased competitiveness of enterprises of the
branches of transport to other branches. This is particularly evident in the case of road
transport.
The aim of the article is to show the example of the construction section of the S3
expressway between Szczecin and Gorzow Wielkopolski. As significantly increased the
competitiveness of motor carriers, which has also resulted in measurable and immeasurable economic and social benefits for the regions of the West Pomeranian and Lubuskie
as well as at the macro level for the whole the transport system of the country.
Keywords: road infrastructure, road transport companies, competitiveness
Translated by Krzysztof Małachowski

zeszyty
NR 869

naukowe

uniwersytetu

szczecińskiego

problemy Transportu i logistyki nr 29

2015

DOI: 10.18276/ptl.2015.29-25

Mateusz Dziechciarz*

Giełdy frachtowe jako narzędzia wspomagające efektywność
wykorzystania taboru samochodowego

Transport samochodowy, jako najczęściej wykorzystywana gałąź transportu w ramach Unii Europejskiej, podlega ciągłemu rozwojowi zarówno pod względem infrastruktury jak i środków transportu. Ważnym elementem we wspieraniu transportu samochodowego są giełdy frachtowe, wykorzystujące zasoby internetu programy giełdowe
pozwalają w szybki i skuteczny sposób znaleźć przestrzeń ładunkową dla gestora ładunku lub zorganizować załadunek dla pojazdu. Pomimo mnogości funkcji, giełdy frachtowe są obsługiwane intuicyjnie, dzięki czemu liczba przedsiębiorstw korzystających
z nich stale rośnie. Dla większości użytkowników giełdy frachtowe mają duże znaczenie
dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak pokazały badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu, zastosowane w giełdach frachtowych rozwiązania pozwalają
ograniczyć czas poszukiwania nowej oferty transportowej oraz zwiększają efektywności wykorzystania taboru samochodowego. Ponadto w wypadku części przedsiębiorstw
okres pracy z giełdą zbiegł się ze zwiększeniem taboru samochodowego.
Słowa kluczowe: giełdy frachtowe, giełdy transportowe, transport samochodowy, efektywność, tabor samochodowy, System Trans.eu

Wstęp
Transport samochodowy należy do najczęściej wykorzystywanych gałęzi
transportu w przewozach towarowych w ramach Unii Europejskiej. W latach
*
mgr inż. Mateusz Dziechciarz – doktorant na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego.
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2005–2012 w państwach UE transportem samochodowym przewieziono średnio
ok. 76,2% wszystkich ładunków1. Wiodąca rola transportu samochodowego jest
spowodowana w głównej mierze dużą dostępnością środków transportu oraz wysokim i wciąż polepszającym się stanem infrastruktury. Dzięki regularnie rozwijanej sieci dróg międzynarodowych oraz prawie nieograniczonym dostępem do
elementów suprastruktury, transport samochodowy wyróżnia się wysoką punktualnością i terminowością dostaw, co pozytywnie wpływa na wdrażanie metody
Just in Time w dostawach do przedsiębiorstw oraz realizację dostaw door to door.
Co więcej, transport samochodowy cechuje się elastycznością oraz szybkością
przewozu. Sam proces transportu, zarówno na krótkie, jak i długie odległości,
jest możliwy do zaplanowania w taki sposób, aby dostawa była realizowana zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Ponadto, dzięki wysokiej dostępności taboru samochodowego, zmiany w czasie trwania przewozu (przyśpieszenie lub
opóźnienie) mogą być wdrażane na bieżąco2.
Wzrost wymagań konsumenta względem usług transportowych sprawia, że
transport samochodowy podlega nieustannemu rozwojowi, zarówno pod względem jakości środków transportu i przestrzeni ładunkowych, jak i w sferze zarządzania i wsparcia transportu. Zwiększenie zapotrzebowania na przewozy powoduje wyodrębnienie zróżnicowanych kanałów dystrybucji usług transportowych
po stronie podażowej. W kanałach bezpośrednich przewoźnik świadczy usługi
ostatecznemu odbiorcy pomijając pośredników. Taka forma działalności daje korzyści w postaci pełnej kontroli nad zleceniem, jednak z uwagi na dużą liczbę
podmiotów zarówno po stronie popytu, jak i podaży usług transportowych, ogranicza penetrację rynku. W kanałach pośrednich natomiast pomiędzy przewoźnikiem, a ostatecznym odbiorcą występuje jeden lub wielu pośredników3. Pośrednikami mogą być przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne oraz centra sprzedaży,
dysponujące rozbudowaną siecią odbiorców usług4. Przewoźnik może świadczyć
usługi w kanale pośrednim jednorazowo lub na zasadzie współpracy, np. przez
przekazanie pojazdu do „prowadzenia”. Oznacza to oddanie pojazdu w gestię
1
Główne tabele dotyczące transportu, Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, http://
ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdtr220&langua
ge=en# (dostęp 12.04.2015).
2
Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, s. 38.
3
I. Pisz, T. Sęk, W. Zielecki, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013,
s. 148–150.
4
E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s. 319.
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pośrednika (spedytora), który poszukuje wolnych ładunków. Podobną formą kanału świadczenia usług transportowych jest outsourcing kontraktowy, w którym
przedsiębiorstwo całkowicie rezygnuje ze świadczenia usług transportowych wykorzystujących swój tabor na rzecz stałych kontraktów z przewoźnikami5. Inną
formą dystrybucji usług transportowych jest obsługa stałych tras dla jednego
odbiorcy. Taki rodzaj kanałów dystrybucji jest charakterystyczny dla transportu
pasażerskiego oraz przy długofalowych umowach pomiędzy stronami.
W ramach dystrybucji usług przewoźnicy korzystają także z mediów, np.
radia, telewizji, internetu oraz prasy. Jednym ze współczesnych kanałów dystrybucji są giełdy frachtowe6. Są to programy komputerowe, wykorzystujące zasoby
internetu, służące do poszukiwania i ogłaszania wolnych przestrzeni ładunkowych i wolnych ładunków, zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym7. Podstawą powstania pierwszych giełd frachtowych był system Minitel,
który został wprowadzony do użytku przez France Telecom na początku lat 80.
ubiegłego wieku. System umożliwiał kontakt z drugą osobą za pomocą wideo-tekstowego terminala. Nowatorskie jak na tamte czasy rozwiązanie sprawiło, że
Minitel stał się powszechnym narzędziem w pracy francuskich przedsiębiorstw
(w 1985 r. systemem dysponowało ok. 39% przedsiębiorstw, natomiast w 1990
– ok. 84%) oraz pozwolił na rozwój nie tylko giełd frachtowych, ale także m.in.
usług finansowych oraz zarządzania relacjami z klientem8. Jednym z pierwszych
przedsiębiorstw, które zaadaptowało system Minitel do działalności związanej
z usługami giełdy frachtowej był belgijski Teleroute9. Obecnie w Europie działa
ponad sto giełd transportowych10.
Użytkownikami giełd są w głównej mierze firmy transportowe i spedycyjne, których podstawowym celem działalności jest organizacja transportu (ok.
M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja. Podręcznik do
kształcenia w zawodzie technik logistyk, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008,
s. 158.
6
W praktyce pojęcie „giełdy frachtowe” jest zamiennie używane z nazwą „giełdy transportowe”.
7
J. Mieszaniec, R. Ogrodnik, Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem, Komputerowo zintegrowane zarządzanie,
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010, s. 226.
8
E. Brousseau, E-Commerce in France: Did Early Adoption Prevent the Development?,
„The Information Society: An International Journal” 2003, nr 19 (1), s. 4.
9
B. Clements, Disintermediation as a Potential Consequence to the Creation of Electronic Freight Exchanges, „Supply Chain Practice” 2001, vol. 3., nr 4, s. 55.
10
Cargo News, Giełda transportowa katalizatorem biznesu, www.cargonews.pl/gielda-transportowa-katalizatorem-biznesu/# (dostęp 10.05.2015).
5
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94% użytkowników). W niewielkim stopniu z giełd korzystają także przedsiębiorstwa związane tylko z produkcją (ok. 6%). Giełdy transportowe cieszą się
dużą popularnością w małych przedsiębiorstwach – zatrudniających do 9 pracowników (blisko 45% użytkowników)11. Dynamicznie rozwijający się rynek
komputerów bezprzewodowych oraz bezprzewodowego internetu sprawia, że
właściciel przedsiębiorstwa może sprawować rolę spedytora i kierowcy w jednej
osobie, przeglądając oferty i zawierając transakcje z kabiny ciągnika. Dzięki tej
mobilności giełd frachtowych, przedsiębiorstwa transportowe, które dopiero rozpoczynają swoją działalności na rynku, mają możliwość już na starcie uniknięcia dodatkowego kosztu związanego z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za
organizację transportu i poszukiwanie nowych ofert, co w dalszej perspektywie
przekłada się na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zasad działania giełd
frachtowych oraz pokazanie ich najważniejszych funkcji. Ponadto na podstawie ankiety przeprowadzonej na potrzeby poniższej publikacji, dokonano oceny
wpływu giełd frachtowych na poprawę efektywności wykorzystania taboru samochodowego.
1.	Funkcje giełdy frachtowej na podstawie Systemu Trans.eu
Analizę funkcjonowania giełdy frachtowej przeprowadzono na przykładzie
Systemu Trans.eu, którego operatorem jest spółka Logintrans sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu. Platforma Trans.eu powstała w 2004 roku, początkowo oferując
rozwiązania z zakresu poszukiwania wolnych przestrzeni ładunkowych i ładunków wyłącznie dla polskich przedsiębiorców. Od 2007 roku spółka rozpoczęła ekspansję na rynkach europejskich. Obecnie Platforma Trans.eu ma odziały
w 11 krajach (m. in. w Bułgarii, Niemczech, Belgii, Holandii, Rosji oraz Turcji)12,
natomiast swoim zasięgiem obejmuje przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne
i logistyczne z całej Europy13.
Giełdy frachtowe, dzięki swoim możliwościom oraz dynamice rozwoju i ciągłemu dostosowywaniu się do potrzeb użytkowników, stały się istotnym narzędziem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw branży TSL. Dla ok. 40%
P. Lewandowski, M. Dziechciarz, Wpływ giełd transportowych na sektor TSL, „Logistyka” 2011, nr 5, s. 1127–1132.
12
Materiały Trans.eu.
13
Giełda Trans.eu, www.trans.eu/pl/o-grupie-logintrans (dostęp 12.04.2015).
11
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użytkowników giełd frachtowych mają one duży bądź bardzo duży wpływ na
przedsiębiorstwo. Podobnie jest w wypadku oddziaływania na całą branżę TSL
– blisko 80% użytkowników widzi duży bądź bardzo duży wpływ giełd14. Odzwierciedleniem przytoczonych wyników jest wzrastający udział abonentów Systemu Trans.eu w ostatnich czterech latach. Jak zaprezentowano na rysunku 1, we
wspomnianym okresie akces do giełdy uzyskało ok. 10 tys. nowych abonentów.
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Rys. 1. Zmiana liczby abonentów w Systemie Trans.eu w latach 2010–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Trans.eu.

Funkcjonowanie większości giełd transportowych oparte jest na podobnych
zasadach. Główny aspekt działalności jest podzielony między oferowanie i poszukiwanie wolnych ładunków oraz oferowanie i poszukiwanie wolnych przestrzeni ładunkowych (rys. 2). Dwie wspomniane funkcje są uzupełnione o wiele
udogodnień, mających na celu usprawnienie planowania i realizacji usługi transportowej15.

Rys. 2. Menu główne giełdy frachtowej Systemu Trans.eu
Źródło: System Trans.eu.
P. Lewandowski, M. Dziechciarz, Wpływ giełd transportowych…, s. 1127–1132.
T. Grzelak, Zastosowanie technologii GPS, GPRS, wykorzystanie Internetu oraz systemu
zdalnego zarządzania ruchem (ATMS) we współczesnym transporcie. Współczesne procesy
i zjawiska w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 31.
14

15
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Pomimo mnogości opcji do wyboru, obsługa giełdy jest prosta i intuicyjna.
Elementami odróżniającymi giełdy od siebie jest wygląd interfejsu oraz miejsce
działania (przeglądarka internetowa lub zainstalowane oprogramowanie). Wspólnym i najważniejszym elementem wszystkich giełd jest menu poszukiwania i dodawania ofert. W Systemie Trans.eu jest ono podzielone na cztery części:
1. „Zgłoś ładunek” – jest to opcja umożliwiająca zgłoszenie na giełdzie nowego ładunku do przewiezienia. Gestor ładunku ma możliwość precyzyjnego określenia wymagań dotyczących transportu, takich jak: miejsce i czas załadunku oraz dostawy, wymiary i tonaż, rodzaj wymaganej
przestrzeni ładunkowej (np. plandeka, wywrotka, coilmudla16) oraz inne
wymagania (np. linka celna, klasa ADR, przyczepa z windą, wymagane
palety na wymianę). Ponadto użytkownik może uzupełnić ofertę o dane
kontaktowe, wysokość stawki transportowej oraz dokładnie określić
miejsce załadunku.
2. „Zgłoś pojazd” – jest to opcja dla dysponującego wolną przestrzenią ładunkową. W trakcie rozładunku lub nawet po podjęciu ładunku użytkownik za pośrednictwem tej funkcji może zgłosić swój pojazd w dowolnym miejscu, określając kraj i miasto, gdzie pojazd aktualnie się
znajduje, czas dostępności taboru oraz jego charakterystykę (np. rodzaj
naczepy, ilość wolnego miejsca w przestrzeni ładunkowej). Dzięki możliwości zgłaszania wolnej przestrzeni ładunkowej z wyprzedzeniem, operator może zaplanować pracę zestawu w perspektywie nawet kilku dni.
Dodatkowo funkcja „Zgłoś pojazd” daje możliwość określenia preferowanego obszaru dostawy dla poszukiwanego ładunku.
3. „Szukaj ładunków” – ta opcja jest skierowana do właściciela wolnej
przestrzeni ładunkowej. Opcja „szukaj ładunków” umożliwia określenie obszaru wyszukiwania wolnych ładunków wokół miejsca, w którym
znajdzie się lub znajduje się pojazd (z dokładnością do kilometra). Ponadto użytkownik może sprecyzować wyszukiwanie przez podanie preferowanego miejsca lub obszaru dostawy oraz określenie rodzaju możliwego
ładunku do podjęcia. Aby skrócić poszukiwanie nowego ładunku, użytkownik może także zdefiniować jego charakter (np. wielkość, wymagany rodzaj naczepy, klasa ADR) oraz określić termin gotowości pojazdu.

16
Coilmulda – rodzaj naczepy wyposażonej w nieckowate zagłębienie na podłużnej osi
przestrzeni ładunkowej, przeznaczona do transportu ładunków w postaci kręgów.
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4. „Szukaj pojazdów” – podobnie jak w przypadku oferowania wolnej przestrzeni ładunkowej, także gestor ładunku ma dwie możliwości zgłaszania
swojej oferty. Oprócz szczegółowego udostępnienia ładunku na rynku za
pomocą opcji „zgłoś ładunek”, użytkownik może samodzielnie poszukiwać pojazdu odpowiadającego jego wymaganiom. Opcja „szukaj pojazdów” daje możliwość określenia rodzaju przestrzeni ładunkowej, która
jest wymagana dla ładunku. Ponadto, dla zawężenia wyników, użytkownik może określić maksymalny promień (w kilometrach), w którym giełda ma wyszukać samochodów spełniających wymagania.
Oferty wolnych przestrzeni ładunkowych, jak i wolnych ładunków, pojawiają się w oknie ofert, uszeregowane według kryteriów ustalonych przez użytkownika. Oprócz miejsca załadunku/aktualnej pozycji pojazdu oraz dostawy/
preferowanego miejsca skierowania pojazdu, na liście pojawiają się dane kontaktowe osoby publikującej ofertę. Użytkownicy mają możliwość zawierania
wstępnych ustaleń dotyczących wolnych ładunków/przestrzeni ładunkowych za
pomocą poczty elektronicznej, telefonu oraz komunikatora tekstowego, charakterystycznego dla Systemu Trans.eu. Praca z komunikatorem polega na rozpoczęciu rozmowy tekstowej z osobą odpowiedzialną za wybraną ofertę17. Takie
rozwiązanie znacząco usprawnia kontakt, daje możliwość prowadzenia kilku lub
nawet kilkunastu rozmów jednocześnie, dzięki czemu użytkownik ma przejrzysty obraz wszystkich interesujących go ofert. Za pośrednictwem komunikatora,
strony mogą wstępnie ustalić warunki zlecenia, cenę, czas i miejsce załadunku
i dostawy, a także przesłać dane kierowcy. Ustalenia zawarte za pomocą komunikatora tekstowego są przenoszone na zlecenie transportowe, które jest przesyłane
drogą, ustaloną pomiędzy zainteresowanymi stronami (w praktyce najczęściej
jest to wiadomość przesłana pocztą elektroniczną lub faksem).
Oprócz wspomnianych funkcji, giełdy mają wiele innych udogodnień,
usprawniających pracę użytkownika. Jedną z funkcji jest mapa. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może w szybki sposób zaplanować trasę przewozu podjętego ładunku, uwzględniając m.in. preferowane drogi dla przemieszczenia oraz
pominięcie niektórych państw w przewozach tranzytowych. Mapa daje także
możliwość przeprowadzenia kalkulacji ceny dla oferowanego ładunku. Dodatkową funkcjonalnością mapy Systemu Trans.eu jest oznaczanie na trasie możliwych
miejsc doładunków. W przypadku, gdy po załadunku na naczepie lub przyczepie
17
Komunikator Trans.eu w formie działania przypomina modne komunikatory społeczne
np. Gadu Gadu, Skype czy Messenger.
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zostaje wolna przestrzeń ładunkowa, przewoźnik po wprowadzeniu w formularz
miejsca obecnego postoju pojazdu oraz miejsca przeznaczenia otrzymuje informację zwrotną o wszelkich możliwych doładunkach znajdujących się na planowanej trasie pojazdu.
Kolejną ważną funkcją giełdy jest możliwość weryfikacji potencjalnych
kontrahentów. Dostęp do giełd frachtowych jest obłożony wieloma uwarunkowaniami. Giełdy, przed uruchomieniem nowego konta, dokonują dokładnej weryfikacji przedsiębiorstwa. Po uzyskaniu dostępu do giełdy wszystkie dane teleadresowe oraz dokumenty przedsiębiorstwa są widoczne w specjalnej zakładce,
do której dostęp ma każdy zalogowany użytkownik. Przedsiębiorstwa działające na giełdach podlegają ocenie innych użytkowników, którzy zawierali z nimi
transakcje. Opinie i referencje wydane na podstawie wcześniejszej współpracy
także są widoczne w panelu przedsiębiorstwa i służą ocenie potencjalnego ryzyka
przyszłej współpracy. Elementem uzupełniającym działania związane z bezpieczeństwem na giełdach frachtowych są fora, gdzie użytkownicy mogą rozszerzyć
swoją opinię o poszczególnych kontrahentach.
2.	Ocena wpływu giełd frachtowych na poprawę efektywności przedsiębiorstwa
transportowego
Pozytywny wpływ giełd frachtowych na wzrost efektywności wykorzystania taboru samochodowego oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw firm
transportowych ma swoje odzwierciedlenie w opinii przedsiębiorstw korzystających z giełd i świadczących usługi transportowe w przewozach krajowych
i międzynarodowych. Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono badanie wśród losowo wybranej grupy przewoźników. Ankieta składała się z 8 pytań dotyczących korzystania z giełd frachtowych oraz ich wpływu na wzrost
efektywności wykorzystania przestrzeni ładunkowych oraz na funkcjonowanie
i rozwój przedsiębiorstwa transportowego18. Dla około 75% przebadanych firm
transportowych giełdy frachtowe znacząco wpłynęły na znajdowanie nowych
zleceń transportowych. Wspomniane wcześniej elementy funkcjonalne giełd
istotnie skracają czas od momentu rozpoczęcia poszukiwania ładunku lub przestrzeni ładunkowej, do zawarcia umowy na przewóz. Ten argument ma bezpo18
Badanie przeprowadzono w dniach 7–15.04.2015 r. na grupie 44 przedsiębiorstw korzystających z giełd frachtowych.

Giełdy frachtowe jako narzędzia wspomagające efektywność...

365

średnie przełożenie na wykorzystanie taboru samochodowego w przedsiębiorstwie transportowym. Zastosowane w giełdach frachtowych rozwiązania, takie
jak możliwość zgłoszenia pojazdu w dowolnie wybranym miejscu i czasie łącznie
ze szczegółową charakterystyką przestrzeni ładunkowej, a także poszukiwanie
ładunków w bezpośrednim otoczeniu pojazdu sprawiło, że zdaniem co trzeciego przebadanego użytkownika, korzystanie z giełd frachtowych w znacznym
stopniu wpłynęło na skracanie dojazdów na nowe miejsca rozładunku, natomiast
40% użytkowników oceniło ten wpływ jako średni.
Pozytywny trend w funkcjonowaniu giełdy można także zauważyć badając
opinię przedsiębiorstw transportowych na temat jej wpływu na wykorzystanie
ładowności taboru. Przedsiębiorstwa transportowe swoją działalność opierają
na kontrahentach, dla których realizują usługę transportową według wcześniej
wynegocjowanych kontraktów. Rynek usług transportowych podlega jednak ciągłym zmianom, nawet w ciągu jednego tygodnia, stąd regularni zleceniodawcy
nie zawsze są w stanie zlecić dostateczną liczbę przewozów, aby zagospodarować
każdy pojazd. Giełdy frachtowe wpływają na zwiększenie możliwości wykorzystania taboru samochodowego. Jak pokazano na rysunku 3 dla około 70% przedstawicieli firm transportowych posiłkowanie się giełdami frachtowymi w dużym
lub średnim stopniu wpłynęło na wykorzystanie ładowności taboru.

29,73%

0,00%

32,43%

W dużym stopniu wpłynęło na zwiększenie
poziomu wykorzystania ładowności taboru
W średnim stopniu wpłynęło na zwiększenie
poziom wykorzystania ładowności taboru
Nie wpłynęło na poziom wykorzystania
ładowności taboru

37,84%

Wpłynęło na zmniejszenie poziomu
wykorzystania ładowności taboru

Rys. 3. Wpływ giełd frachtowych na poziom wykorzystania ładowności taboru
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety wśród przedsiębiorstw transportowych korzystających z giełd frachtowych.

Ponadto, giełdy mają także pozytywny wpływ na realizację elementów procesów przewozowych, do których można zaliczyć m.in. poszukiwanie korzystniejszej trasy dla dotychczas realizowanych przewozów, znajdowanie nowych
rynków transportowych, a także poszerzanie swojego portfela usług. Przedsiębiorstwa transportowe, korzystające z giełd i realizujące usługę transportową
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w ściśle określonych kierunkach, dzięki giełdom mogą poszerzać zakres swoich
usług o nowe miejsca dostaw, a w przypadku firm powiązanych tylko z transportem krajowym – o przewozy międzynarodowe. Giełdy frachtowe dają pewien
pułap bezpieczeństwa zorganizowania ładunków powrotnych z nowych kierunków dostaw. Ponadto funkcjonowanie giełd ma pozytywne wpływ na kooperację
z innymi przewoźnikami. W praktyce ma to szczególne znaczenie podczas nieplanowanych awarii taboru samochodowego, ale także przy realizacji przewozów intermodalnych bądź w ramach aliansów kilku przedsiębiorstw. Na duży
lub średni wpływ na poprawę procesów transportowych w przedsiębiorstwach
korzystających z giełd wskazało ponad 90% użytkowników (rys. 4).

8,11%

0,00%

35,14%

W dużym stopniu wpłynęło na wynajdywanie
lepszych rozwiązań dla wykorzystania taboru
ciężarowego
W średnim stopniu wpłynęło na wynajdywanie
lepszych rozwiązań dla wykorzystania taboru
ciężarowego

56,76%

Nie wpłynęło na wynajdywanie lepszych
rozwiązań dla wykorzystania taboru
ciężarowego
Pogorszyło poziom wykorzystania taboru
ciężarowego

Rys. 4. Ocena wpływu giełd frachtowych na poprawę procesów przewozowych w przedsiębiorstwie (np. korzystniejsza trasa, poszukiwanie doładunków, nowe rynki,
kooperacja z innymi przewoźnikami)
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety wśród przedsiębiorstw transportowych korzystających z giełd frachtowych.

Wyniki badania udowadniają pozytywny wpływ giełd na poprawę efektywności wykorzystania taboru samochodowego. Dzięki przejrzystym i kompatybilnym funkcjom oprogramowania, użytkownik jest w stanie swobodnie wyszukiwać interesujące go oferty oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwo. Kontrahenci
wykazują zadowolenie ze współpracy z giełdami frachtowymi. Większość przedsiębiorstw korzysta na co dzień z jednej bądź dwóch zainstalowanych giełd frachtowych – 86% to wystarcza, natomiast 14% użytkowników planuje zwiększenie
liczby oprogramowania do poszukiwania wolnych przestrzeni ładunkowych i ładunków.
Praca w środowisku giełd frachtowych wpływa także na rozwój przedsiębiorstw transportowych. We wcześniejszej części artykułu nadmieniono o możliwościach jakie daje giełda przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność
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w branży. Dzięki mobilności oprogramowania właściciel przedsiębiorstwa może
być jednocześnie kierowcą i poszukującym ładunki z kabiny ciągnika. Praca
z giełdami ma także pozytywny wydźwięk dla przedsiębiorstw dłużej działających na rynku. Wprawdzie dla ok. 5% badanych okres pracy z oprogramowaniem
giełdy frachtowej wiązał się ze sprzedażą środków transportu, a dla 40% stan
parku maszyn pozostał bez zmian, to jednak większość przedsiębiorstw (55% badanych) od momentu rozpoczęcia pracy z giełdami frachtowymi zakupiła nowe
środki transportu.
Wnioski
Giełdy frachtowe odgrywają ważną rolę w działalności przedsiębiorstw zarówno transportowych, jak i spedycyjnych. Zaprezentowane w artykule funkcjonalności giełd pozwalają na łatwy i swobodny sposób opublikowania nowej
oferty oraz wyszukiwania środka transportu lub ładunku spełniającego kryteria
użytkownika. Regularnie zwiększająca się liczba abonentów skutkuje poszerzaniem się grupy potencjalnych kontrahentów w transporcie. Dodatkowe funkcje
takie jak mapa czy też możliwość weryfikacji przewoźnika zwiększają funkcjonalność giełd oraz możliwości operatora. Dzięki temu giełdy frachtowe mają pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa branży TSL oraz niejednokrotnie decydują
o powodzeniu prowadzonej działalności.
Z przeprowadzonych na potrzeby artykułu badań wynika także, że giełdy frachtowe spełniają funkcję stymulującą efektywność wykorzystania taboru
samochodowego. Dzięki pracy z giełdami przedsiębiorstwa transportowe mają
możliwość zdobycia większej liczby zleceń transportowych oraz rozwijania nowych kierunków pracy. Co więcej, wykorzystanie giełd frachtowych w przedsiębiorstwie pozwala na zaplanowanie trasy przewozu oraz szukania kolejnych
załadunków, jeszcze przed zakończeniem realizowanego zlecenia, a także na poszukiwanie doładunków, co w istotny sposób wpływa na zwiększenie efektywności wykorzystania ładowności taboru samochodowego. Programy giełdowe
podlegają ciągłemu rozwojowi, wzbogacając swoje systemy o nowe funkcje, dostosowują ofertę do rosnących wymagań użytkowników, tak aby jeszcze bardziej
usprawnić poszukiwanie nowych zleceń transportowych oraz realizację procesów przewozowych.
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Freight Exchange as a tool for more efficient use of vehicle fleet
Summary
Road transport, as the most used mode of transport within the European Union,
subject to continuous development both in terms of infrastructure and means of transport. An important element in the develop of road transport are freight exchanges. Using
the resources of the Internet freight exchange programs allow a quick and effective way
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to find loading space for cargo or arrange loading for the truck. Despite the multiplicity of functions, freight exchange users are operated intuitively, so that the number of
companies using them continues to grow. For most users, the freight exchanges are important for the functioning of the company. As demonstrated by research carried out for
the purposes of this article, used in freight exchanges solutions allow to reduce the time
searching for new transport offer and increase efficiency fleet of vehicles. Moreover, in
the case of some companies work with the exchange period coincided with an increase in
the automotive fleet.
Keywords: freight exchanges, road transport, efficiency, fleet, System Trans.eu
Translated by Mateusz Dziechciarz
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Analiza dekompozycyjna wzrostu emisji gazów cieplarnianych
z transportu samochodowego na przykładzie Polski i Rumunii

W artykule przedstawiono cele unijne z uwzględnieniem zmniejszenia emisji
GHG, ze szczególnym uwzględnieniem transportu samochodowego i rekomendacji dotyczących tego celu. W dalszej kolejności przedstawiono kwerendę literatury, w której
przytoczono badania oparte na metodzie LMDI i odnoszące się do emisji dwutlenku
węgla. Kolejna część artykułu zawiera część empiryczną, w której ujęte są badania dla
Polski i Rumunii, przedstawiające zmiany GHG w okresie 5-letnim (2008–2012) oraz
roczne zmiany GHG w latach 2008–2012. W artykule określono zarówno źródła wzrostu
GHG z transportu samochodowego, jak i czynniki je łagodzące.
Słowa kluczowe: transport samochodowy, gazy cieplarniane, LMDI

Wstęp
Gazy cieplarniane (GHG1) są obecnie jednym z fundamentalnych filarów, od
których zależy przyszłość różnych gospodarek na poziomie narodowym, supranarodowym i globalnym. Na emisje gazów cieplarnianych składają się emisje dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), fluorowęglowodorów

*
dr Agnieszka Gozdek – Katedra Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński; mgr Elżbieta Szaruga – Katedra Metod Ilościowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
1
GHG – greenhouse gas.
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(HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i sześciofluorku siarki (SF6) wyrażone
jako tony ekwiwalentu dwutlenku węgla2.
Skutki jakie za sobą niosą gazy cieplarniane, nie tylko środowiskowe, ale
przede wszystkim społeczne i gospodarcze zmuszają decydentów do racjonalizacji niektórych działów gospodarki, jak na przykład transport, a w szczególności
transport samochodowy. Potwierdzeniem tego jest cel aktualnej polityki transportowej Unii Europejskiej zapisany w białej księdze, taki jak redukcja emisji
gazów cieplarnianych o 60% do 2050 roku w stosunku do 1990 roku3. Jednym
jednak z głównych problemów, który napotyka transport unijny jest prawie całkowite (96%) uzależnienie tego działu gospodarki od paliw kopalnych4. Ponadto, w ujęciu globalnym transport partycypuje w generowaniu całkowitych emisji
CO2 w około 23% – według badań Międzynarodowej Agencji Energii (MAE)5
w 2012 roku globalnie do atmosfery emitowanych było 31 743,3 mln t emisji CO2
ze spalania paliw, z tego przez transport – 7187 mln t. Warto podkreślić, że udział
transportu samochodowego w emisji CO2 stanowił 73% emisji ze wszystkich gałęzi transportu w tym samym okresie badawczym6. Zatem, w celu zminimalizowania negatywnych zmian klimatycznych wyzwaniem globalnym jest redukcja
dwutlenku węgla, który jest głównym gazem cieplarnianym, odpowiadającym za
te zmiany.
Łagodzenie skutków emisji GHG (będących ekwiwalentem CO2) może
nieść za sobą różne konsekwencje, dlatego istotne jest przeprowadzenie analizy dekompozycyjnej emisji GHG na czynniki składowe, dzięki czemu można
rozpoznać źródła generujące najwyższe emisje, jak i te, które je redukują. Służy
temu metoda LMDI (Logarythmic Mean Divisia Index), która wykorzystywana
jest przez wielu badaczy, szczególnie w kontekście badań przeprowadzonych na
przykładzie Azji lub wybranych państw, takich jak Chiny, Grecja i Dania.

2
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z 23.04.2009 r. w sprawie
wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji
gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009, s. 140.
3
Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Unii Europejskiej, Bruksela 28.03.2011, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, s. 3.
4
Transport. Spoiwo społeczeństwa i biznesu w UE, „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”
2014, s. 8, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/transport_pl.pdf (dostęp 12.06.2015).
5
Międzynarodowa Agencja Energii znana jest również pod skrótem IEA – International
Energy Agency.
6
CO2 emissions from fuel combustion. Highlights, OECD, IEA, Paris 2014, s. 57.
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Podobne badanie przeprowadziły autorki w odniesieniu do Polski i Rumunii,
z uwzględnieniem okresu 2008–2012 na przykładzie transportu samochodowego.
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wzrostu i łagodzenia gazów
cieplarnianych pochodzących z transportu samochodowego oraz określenie ich
skali oddziaływania na zmiany GHG.
1. Przegląd literatury
Analiza czynników wzrostu emisji dwutlenku węgla z transportu samochodowego nurtuje wielu badaczy, czego przykładem są liczne prace poświęcone tej
tematyce. Jedną z metod, którą wykorzystuje się do analizy dekompozycji jest
metoda LMDI7. Cieszy się ona szczególnym zainteresowaniem wśród badaczy
zainteresowanych tematem intensywności emisji dwutlenku węgla z transportu
lub energochłonności transportu w kontekście polityki dekarbonizacji i zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju.
W gronie badaczy posługujących się metodą LMDI jest Govinda R. Timilsina oraz Ashish Shrestha. Autorzy ci poddali analizie czynniki wzrostu emisji
dwutlenku węgla pochodzącego z transportu na przykładzie Azji, przyjmując
za okres badawczy lata 1980–2005. Zauważyli oni, że wzrost emisji dwutlenku węgla był wywołany zmianami w: miksie paliw, przesunięciach gałęziowych,
produkcie krajowym brutto w przeliczeniu na mieszkańca, populacji i energochłonności transportu, przy czym podkreślono, że do dominujących czynników
wzrostu emisji dwutlenku węgla należy zaliczyć: PKB/capita, populację i energochłonność transportu, a do czynników nieznacznie wpływających na wzrost
emisji dwutlenku węgla: zmianę paliwa i przesunięcia gałęziowe8.
W.W. Wang, M. Zhang oraz M. Zhou także dokonali studiów empirycznych
CO2 z transportu w Chinach, bazując na założeniach metody LMDI. Próba badawcza obejmowała lata 1985–2009. Autorzy zdekomponowali wzrost emisji
dwutlenku węgla na sześć składowych, do których zaliczyli między innymi: efekt
mnożnikowy emisji, efekt podziału przewozów, efekt przesunięć gałęziowych,
efekt transportochłonności, efekt aktywności ekonomicznej (w przeliczeniu na
7
Szerzej P. Zhou, B.W. Ang, Index decomposition analysis for tracking energy efficiency
trends, w: The Routledge Handbook of Environmental Economics in Asia, red. S. Managi, Routledge, Abingdon & New York 2015, s. 85–97; B.W. Ang, The LMDI approach to decomposition
analysis: a practical guide, „Energy Policy” 2005, vol. 33, s. 867–871.
8
G.R. Timilsina, A. Shrestha, Transport sector CO2 emissions growth in Asia: Underlying factors and policy options, „Energy Policy” 2009, vol. 37, s. 4538.
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mieszkańca) i efekt populacji. Wyniki analizy dekompozycji autorzy ci przedstawili w trzech syntetycznie ujętych punktach, mianowicie9:
–– najwyższy poziom emisji pochodzą z transportu samochodowego, następnie z transportu wodnego śródlądowego, kolejowego, niski poziom
emisji z lotnictwa cywilnego i transportu rurociągowego,
–– efekt aktywności gospodarczej (w przeliczeniu na osobę), efekt przesunięć gałęziowych i efekt wzrostu populacji przyczyniły się wzrostu emisji
dwutlenku węgla w transporcie w analizowanym okresie,
–– efekt transportochłonności i efekt w podziale gałęziowym przewozów
wpływały na redukcję emisji dwutlenku węgla w transporcie, natomiast
efekt mnożnikowy emisji nie był istotny.
Interesujące są również badania przeprowadzone przez Katerinę Papagiannaki i Danae Diakoulaki, którzy skupili się na analizie dekompozycji emisji dwutlenku węgla, pochodzącego z samochodów osobowych na przykładzie Grecji
i Danii w latach 1990–2005. Analiza wykazała wpływ sześciu czynników na
poziom emisji dwutlenku węgla, którymi są: populacja, pojazdy w użyciu w przeliczeniu na mieszkańca, średni przebieg samochodu, podział samochodów ze
względu na używany rodzaj paliwa, rozmiar silnika i technologię silnika. Wyniki
badań otrzymane dla Danii i Grecji nie były identyczne. Jak wynika z badań,
głównym czynnikiem sprawczym emisji dwutlenku węgla jest rosnąca motoryzacja indywidualna. W Danii jednak liczba pojazdów na głowę wzrasta wolniej
niż w Grecji, stąd też całkowita emisja dwutlenku węgla rośnie również wolniej w Danii niż w Grecji. Ponadto w Danii w latach 1995–2005 zauważono, że
rosnąca tendencja emisji dwutlenku węgla zwalniała, co było spowodowane redukcją średniego przebiegu i pozytywnym wpływem zastosowanych technologii.
Jak nadmieniają badacze, w Grecji niedozwolone jest korzystanie z samochodów
osobowych z silnikiem diesla na terenach miejskich, bo te generują zbyt wysokie
emisje dwutlenku węgla, toteż malejący udział samochodów z tymi silnikami
przyczynia się do zmniejszenia emisji CO210. Na marginesie można wspomnieć,
że w gronie badaczy, którzy swoje interpretacje opierają na metodzie LMDI są
również Bin Guo, Yong Geng, Bernd Franke, Han Hao, Yaxuan Liu i Anthony

9
W.W. Wang, M. Zhang, M. Zhou, Using LMDI method to analyze transport sector CO2
emissions in China, „Energy” 2011, vol. 36, s. 5914.
10
K. Papagiannaki, D. Diakoulaki, Decomposition analysis of CO2 emissions from passenger cars: The case of Greece and Denmark, „Energy Policy” 2009, vol. 37, s. 3265–3266.
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Chiu. Autorzy podjęli próbę odkrycia wzorców emisji dwutlenku węgla z transportu na przykładzie Chin i ich regionów11.
Obok powyższych studiów empirycznych, na szczególną uwagę zasługuje
również praca Hui-Min Wu oraz Wu Xu, którzy również wykorzystali techniki
dekompozycji LMDI, z tym że przedmiotem analizy były czynniki zużycia energii przez transport ładunków. Do czynników tych zaliczono: energochłonność,
strukturę przewozów ładunków, średnią odległość przewozów ładunków statkami, transportochłonność przewozów ładunków oraz PKB. Badanie przeprowadzono na przykładzie Chin w latach 2000–2012. Jak z niego wynika, wzrost PKB
w największym stopniu wpływał na wzrost zużycia energii, natomiast spadek
energochłonności oraz transportochłonności przewozów ładunków wpływał na
zmniejszenie zużycia energii, choć transportochłonność w większym stopniu
przyczyniała się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla niż energochłonność.
Jednocześnie, fluktuacje w strukturze przewozów ładunków oraz w średniej odległości przewozów ładunków statkami wpływały na wahania zużycia energii12.
Na podstawie przytaczanej literatury, autorki podjęły próbę przeprowadzenia analizy dekompozycji zmian dwutlenku węgla na przykładzie Polski i Rumunii, bazując na metodzie LMDI, co przedstawiono w dalszej części artykułu.
2. Dekompozycja emisji dwutlenku węgla z transportu samochodowego
Analizę dekompozycji emisji dwutlenku węgla z transportu samochodowego
przeprowadzono dla Polski i Rumunii na podstawie wybranych wskaźników proponowanych przez OECD13. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2008–2012,
przy czym dekompozycję wykonano na podstawie zmiany w horyzoncie 5-letnim
(do roku bazowego – 2008) oraz w horyzoncie rocznym (do roku poprzedniego).
Całkowite emisje gazów cieplarnianych w transporcie samochodowym (rozumiane przez pryzmat ekwiwalentu CO2) są wypadkową zmian intensywności
gazów cieplarnianych, energochłonności pojazdów, intensywności transportu samochodowego, aktywności gospodarczej (w przeliczeniu na osobę) i populacji,

11
B. Guo, Y. Geng, B. Frange, H. Hao, Y. Liu, A. Chiu, Uncovering China’s transport CO2
emissions patterns at the regional level, „Energy Policy” 2014, vol. 74, s. 134–146.
12
H-M. Wu, W. Xu, Cargo Transport Energy Consumption Factors Analysis: Based on
LMDI Decomposition Technique, „IERI Procedia” 2014, vol. 9, s. 172.
13
Environment at a Glance 2013. OECD Indicators, OECD 2013.
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zarówno w Polsce, jak i Rumunii w latach 2008–2012, co można przedstawić za
pomocą równania:
CO2t = ∑INCO2t × ENPt × ITt × DCt × POPt,
co jest równoznaczne z poniższym zapisem
gdzie:
CO2t –
		
INCO2t –
		
		
ENPt –
		
		
–
ITt
		
–
DCt
		
POPt –
–
ZEt
–
NRt
PKBt –

CO2t = ∑

CO2t ZEt
NRt
PKBt
× ×
×
×POPt,
ZEt NRt PKBt POPt

emisje gazów cieplarnianych (jako ekwiwalent CO2) w transporcie samochodowym (tys. t CO2eq),
intensywność emisji dwutlenku węgla wyrażona jako iloraz emisji dwutlenku węgla w transporcie samochodowym do zużycia
energii przez ten rodzaj transportu (kg CO2eq/kgoe14),
energochłonność pojazdów wyrażona jako relacja zużycia energii
przez transport samochodowy do natężenia ruchu przez ten rodzaj transportu (Mtoe15/pojazdokm16),
intensywności transportu samochodowego17, będąca ilorazem natężenia ruchu drogowego i PKB (tys. pojazdokm/PPS),
aktywność gospodarcza w przeliczeniu na osobę, dochód w przeliczeniu na jedną osobę, czyli relacja PKB per capita (PPS/os.),
średnioroczna liczba populacji (os.),
zużycie energii przez transport samochodowy (tys. toe),
natężenie ruchu w transporcie samochodowym (pojazdokm),
produkt krajowy brutto (w PPS).

Wymienione wskaźniki, zapisane w pierwszej wersji równania zaprezentowano w tabeli 1 dla Polski i Rumunii dla lat 2008–2012. Jak wynika z danych
zaprezentowanych w tabeli, emisje gazów cieplarnianych w transporcie samochodowym w 2012 roku w stosunku do 2008 roku wzrosły zarówno dla Polski,
jak i Rumunii. Dla PKB/capita również w obu krajach można zauważyć wzrost.
kgoe – kilogramy ekwiwalentu ropy naftowej (kilograms of oil equivalent).
Mtoe – miliony ton ekwiwalentu ropy naftowej (million tons of oil equivalent).
16
pojazdokm – pojazdokilometr jest miernikiem eksploatacyjnym, wyrażającym przemieszczanie się silnikowego pojazdu drogowego na odległość jednego kilometra.
17
W oryginalnym brzmieniu vehicles intensity – nazwa ta nie została dosłownie przetłumaczona, gdyż autorkom nasuwa ona pewne wątpliwości, dlatego określenie vehicle intensity
roboczo nazwano intensywnością transportu samochodowego.
14

15
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Intensywność transportu samochodowego oraz populacja w obu krajach jednocześnie zmalała w 2012 roku w stosunku do 2008 roku. Intensywność gazów
cieplarnianych z transportu samochodowego, jak i energochłonność pojazdów
w obu krajach natomiast wskazywała na przeciwne zależności – w jednym kraju
rosła, w drugim – malała. Można jednak zauważyć, że przy wzroście intensywności GHG zauważalny jest spadek energochłonności pojazdów w Polsce w 2012
roku w stosunku do 2008 roku, i przeciwnie dla Rumunii – spadek intensywności GHG z jednoczesnym wzrostem energochłonności pojazdów w analogicznym
horyzoncie czasowym.
Tabela 1
Wzrost emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego
i czynników składowych w Polsce i Rumunii w 2008 i 2012 roku
Wyszczególnienie
GHG w transporcie samochodowym
(tys. t CO2eq)
Intensywność GHG
(kg CO2eq/kgoe)
Energochłonność pojazdów
(Mtoe/pojazdokm)
Intensywność transportu samochodowego
(tys. pojazdokm/PPS)
PKB/capita
(tys. PPS/os.)
Populacja
(os.)

Polska
Rumunia
Polska
Rumunia
Polska
Rumunia
Polska
Rumunia
Polska
Rumunia
Polska
Rumunia

2008

2012

43 580
13 889
2,99
3,02
81,23
96,57
334,93
189,18
14,07
12,25
38 125 759
20 537 875

45 796
14 211
3,01
3,00
73,24
106,45
314,75
163,89
17,33
13,56
38 063 164
20 058 035

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp 12.06.2015).

Tak zarysowane zależności skłoniły autorki do przedstawienia dekompozycji GHG z transportu samochodowego w ujęciu absolutnym i procentowym (relatywnym) na podstawie metody LMDI18, przy czym przez efekt: intensywności
GHG, energochłonności pojazdów, intensywności transportu, dochodowy, populacji rozumie się relatywne zmiany GHG w transporcie samochodowym spowodowane zmianą omawianych czynników w równaniu pierwszym.

18
Szczegółowy opis metodyki LMDI został pominięty (szerzej o tej metodzie w przytoczonej literaturze).
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Na rysunku 1 zaprezentowano absolutne zmiany GHG, będące zakumulowanym efektem pozostałych czynników.
Polska

12 000

Rumunia
9329,37

10 000

tys. ton CO2eq

8 000
6 000
4 000
2 000

2216,00
364,74

322,00

0

–73,41

–2 000
–4 000
–6 000

–2776,27

1367,97

1426,29

–124,45

–332,14
–2015,67

–4628,42

Zmiana GHG
Efekt energochłonności pojazdów
Efekt dochodowy

Efekt intensywności GHG
Efekt intensywności transportu
Efekt populacji

Rys. 1. Absolutne zmiany GHG z transportu samochodowego i głównych składowych
dla Polski i Rumunii w 2012 roku w stosunku do 2008 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

Dane przedstawione na rysunku 1, wskazują, że w Polsce w 2012 roku emisje gazów cieplarnianych wzrosły o 2216 tys. t CO2eq w stosunku do 2008 roku,
czyli o 5,08%. Najsilniejszym czynnikiem, który dodatnio wpłynął na wzrost
GHG był efekt dochodowy, a najsłabszym – populacja w badanym horyzoncie
czasowym. Dodatnio oddziaływał również efekt intensywności GHG, ujemnie
zaś – efekt energochłonności i intensywności transportu samochodowego. Efekt
dochodowy wywołał wzrost gazów cieplarnianych o 9329,37 t CO2eq (o 21,41%)
w 2012 roku w stosunku do roku bazowego. Efekt intensywności GHG, spowodował wzrost emisji GHG o 364,74 t CO2eq (o 0,84%) w 2012 roku w stosunku do
roku referencyjnego. Energochłonność pojazdów oraz intensywność transportu
samochodowego i populacja wpłynęła natomiast na spadek GHG odpowiednio
o 4628,42 t CO2eq, 2 776,27 t CO2eq, 73,41 t CO2eq, co stanowiło odpowiednio
10,62%, 6,37%, 0,17% wartości w roku bazowym (rys. 2).
W przypadku Rumunii emisje gazów cieplarnianych wzrosły o 322 t CO2eq
w 2012 roku w stosunku do 2008, relatywnie jest to wzrost o 2,32%. Na ten wzrost
dodatnio wpłynął efekt energochłonności pojazdów – wywołał on wzrost GHG
o 1367,97 t CO2eq (o 9,85%), jak i efekt dochodowy – wywołał wzrost o 1426,29 t
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Polska
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Rumunia
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Rys. 2. Procentowe zmiany GHG z transportu samochodowego i głównych składowych
dla Polski i Rumunii w 2012 roku w stosunku do 2008 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

CO2eq (o 10,27%) w 2012 roku w stosunku do 2008 roku. Wzrost całkowitych
emisji GHG z transportu samochodowego był redukowany przez efekt intensywności transportu samochodowego, efekt intensywności GHG oraz efekt populacji, odpowiednio o 2015,67 t CO2eq (14,58%), 124,45 t CO2eq (0,90%) i 322,14 t
CO2eq (2,39%) w 2012 roku w stosunku do roku bazowego. Najsilniej na całkowite emisje gazów cieplarnianych oddziaływał efekt intensywności (ujemnie), następnie efekt dochodowy i energochłonności, najsłabiej zaś efekt intensywności
GHG w horyzoncie 5-letnim.
Ujęcie analizy dekompozycji emisji GHG z transportu samochodowego
w horyzoncie 5-letnim przedstawia uproszczony obraz. Bardziej szczegółowa
jest analiza oparta na zmianach rocznych w stosunku do roku poprzedniego, co
przedstawiono odpowiednio na rysunkach 3 i 4.
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 3, w trzech kolejnych
okresach emisje GHG z transportu samochodowego w Polsce rosły w stosunku
do roku poprzedniego odpowiednio o 1,31%, 5,79% i 1,14%, przy czym najwyższy wzrost odnotowano w okresie 2009–2010, natomiast w 2012 roku wystąpiło
złagodzenie – zmniejszenie GHG o 3,06% w stosunku do 2011 roku. Największe źródło redukcji GHG z transportu samochodowego we wszystkich rocznych
zmianach GHG do roku poprzedniego pochodziło z efektu energochłonności
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Rys. 3. Zagregowany efekt rocznych procentowych zmian (do roku poprzedniego) CO2
z transportu samochodowego w Polsce w latach 2008–2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp 12.06.2015).
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Rys. 4. Zagregowany efekt rocznych procentowych zmian (do roku poprzedniego) CO2
z transportu samochodowego w Rumunii w latach 2008–2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp 12.06.2015)
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transportu samochodowego a najmniejsze z efektu populacji (w zasadzie czynnik nieznaczący – podobnie jak efekt intensywności GHG). Źródłem generującym wzrost emisji był efekt dochodowy we wszystkich zmianach GHG do roku
poprzedniego. Fluktuacje pozostałych efektów natomiast wpływały na wahania
emisji GHG. Można stwierdzić, że zagregowany efekt rocznego wzrostu GHG,
pochodzący z efektu intensywności transportu samochodowego, efektu dochodowego i populacji, jest poddawany próbie równoważenia przez zagregowany efekt
rocznej redukcji GHG pochodzącej z efektu energochłonności i efektu intensywności GHG z transportu samochodowego w okresie 2008–2009. Natomiast
w okresie 2010–2011 zagregowany efekt wzrostu GHG, pochodzący z efektu
intensywności emisji dwutlenku węgla, efektu dochodowego i efektu populacji
był poddany próbie balansowania przez zagregowany efekt łagodzenia GHG pochodzącego z efektu energochłonności i efektu intensywności transportu. W pozostałych okresach nie zauważa się próby równoważenia zmian GHG. Można
jednak zauważyć, że w rocznej zmianie (w 2012 r. w stosunku do poprzedniego
roku) GHG z transportu samochodowego, prawie po równo uczestniczyły takie
efekty jak efekt energochłonności, efekt intensywności transportu oraz efekt dochodowy. Ponadto wzrost przewagi efektu energochłonności nad efektem dochodowym w partycypowaniu zmian GHG wpływał na redukcję GHG.
Nieco inaczej prezentują się wyniki dla Rumunii. Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 4, emisje GHG w Rumunii wzrastały w stosunku do
roku poprzedniego w okresach 2008–2009, 2010–2011 i 2011–2012 odpowiednio
o 1,85%, 1,41% i 5,31%, natomiast w latach 2009–2010 odnotowano ograniczenie
emisji w stosunku do roku poprzedniego o 5,94%. Jedynie efekt populacji nie
ulegał fluktuacjom i wpływał nieznacznie, ale redukująco na emisje gazów cieplarnianych. Największym źródłem wzrostu emisji GHG w okresie 2008–2009
był efekt intensywności transportu samochodowego, który wygenerował wzrost
GHG o 14,18% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast za największy reduktor w tym okresie uważa się efekt energochłonności transportu samochodowego,
który ograniczył emisje GHG o 7,17% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnym okresie, sytuacja ulega odwróceniu – efekt energochłonności wraz z efektem dochodowym są czynnikami równorzędnie sprzyjającymi wzrostowi GHG,
podczas gdy efekt intensywności redukuje te zmiany. W okresach 2008–2009
i 2010–2011 można dostrzec przejawy równoważenia się reduktorów z generatorami GHG, szczególnie w okresie 2010–2011, ponieważ udziały poszczególnych
efektów w tworzeniu GHG stabilizują się. Niestety próba stabilizowania udziałów
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pozostałych efektów bez próby redukcji udziału efektu dochodowego wpłynęła
na wzrost GHG w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza, że
bez współmierności oddziaływania na poszczególne efekty nie można sumarycznie zredukować całkowitych emisji gazów cieplarnianych. Na marginesie,
warto zauważyć, że rola zarówno efektu energochłonności, jak i intensywności
transportu samochodowego w kształtowaniu GHG znacznie spadła w okresach
2010–2011 i 2011–2012, natomiast wpływ efektu dochodowego utrzymał się na
prawie podobnym poziomie.
Podsumowanie
Efektem ubocznym działalności ludzkiej jest emisja gazów cieplarnianych.
Poszczególne państwa świata, ugrupowania, podmioty polityczne od kilkudziesięciu lat tworzą programy, inicjatywy oraz instrumenty ekonomiczno-prawne
w celu redukcji emisji dwutlenku węgla. Jedynie wspólne, globalne działania pozwolą na zauważalne zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce w 2012 roku w stosunku do 2008 roku, przy wzroście intensywności emisji gazów cieplarnianych zauważalny jest spadek energochłonności pojazdów. Najsilniejszym czynnikiem,
który dodatnio wpłynął na wzrost GHG był efekt dochodowy, a najsłabszym –
populacja. W przypadku Rumunii najsilniej na całkowite emisje gazów cieplarnianych oddziaływał efekt intensywności (ujemnie), następnie efekt dochodowy
i efekt energochłonności, najsłabiej zaś efekt intensywności GHG w horyzoncie
5-letnim.
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Decomposition analysis of greenhouse gas emissions growth
from road transport on the example of Poland and Romania
Summary
The article presents the Union’s objectives with regard to reducing greenhouse gas
(GHG) emissions, with particular emphasis on road transport and recommendations concerning the purpose. Further literature research was made, which quoted the study based
on the LMDI method and related to carbon dioxide emissions. Another part of the article
contains the empirical part, which included research for Poland and Romania, showing
changes of GHG in 5-year period (2008/2012) and annual changes of GHG in 2008-2012.
The article sets out the sources of GHG growth from road transport, as well as factors
mitigating them.
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Obsługa komunikacyjna gmin ościennych
na przykładzie gminy Dobra

Funkcjonowanie współczesnych miast wiąże się nieodłącznie z koniecznością zapewnienia sprawnego i efektywnego systemu komunikacji zbiorowej, która zaspokaja
potrzeby mieszkańców i stwarza dogodne warunki do rozwoju miast. Problemy obsługi
komunikacyjnej miast, a w szczególności gmin ościennych lub odległych od centrum
osiedli, były i w niektórych przypadkach nadal są jednym ze znaczących utrudnień
mieszkańców – potencjalnych pasażerów. Słaba dostępność do usług transportu zbiorowego (obrzeża miast i dzielnice peryferyjne charakteryzują się ponadto mniejszą gęstością sieci transportowych) oraz niska częstotliwość kursowania pojazdów transportu
publicznego zniechęca mieszkańców tych obszarów do korzystania z tej formy przemieszczania się. Możliwość objęcia obsługą komunikacji miejskiej gmin ościenny daje
możliwość zmniejszenia wykorzystania w codziennych podróżach samochodów osobowych oraz zwiększa dostępność środka transportu. W artykule przedstawiono przykład
gminy Dobra znajdującej się w województwie zachodniopomorskim, pokazując wykorzystanie poszczególnych linii autobusowych, które od początku 2015 roku obsługują
w ramach komunikacji miejskiej miejscowości znajdujące się na obszarze gminy.
Słowa kluczowe: komunikacja miejska, gminy ościenne, badania potoków pasażerskich
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Wstęp
Jednym z warunków prawidłowo funkcjonującego miasta jest zapewnienie odpowiednio zorganizowanego i zarządzanego systemu transportu w mieście, który obejmuje zarówno transport zbiorowy, jak i indywidualny. Rozwój
transportu niesie za sobą liczne konsekwencje, z czego najbardziej uciążliwe jest
zatłoczenie komunikacyjne (wywołujące kongestię) oraz proces dezurbanizacji,
związany ze zmniejszaniem się liczby mieszkańców miast wskutek przenoszenia się mieszkańców poza granice miast1, do gmin ościennych. Te dwa czynniki
wpływają na kształt i sprawność funkcjonowania systemu transportowego całego
obszaru metropolitalnego2, na który składa się główny ośrodek miejski oraz gminy ościenne. W przypadku obsługi komunikacyjnej gmin ościennych problemem
jest zbyt duże, w porównaniu z obszarem miasta, wykorzystanie w codziennych
podróżach samochodów osobowych. Duże odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a najczęstszymi celami podróży, jakimi są praca lub szkoła powodują konieczność przemieszczania się samochodem, gdy brakuje alternatywnego
transportu zbiorowego.
System transportu osób w mieście bazuje na połączeniach (multimodalności)
różnych rodzajów (gałęzi i środków) transportu, zarówno na obszarze miasta, jak
i całej metropolii. O ile w obszarze miasta mieszkańcy spotykają się zazwyczaj
z dużym wyborem dostępnych środków transportu (w zależności od wielkości
miasta można wyróżnić: metro, autobusy, tramwaje, trolejbusy, system miejskiej
wypożyczalni rowerów), o tyle ich dostępność w gminach ościennych, będących
wciąż częścią metropolii jest znacznie bardziej ograniczona.
Najczęściej obsługa komunikacyjna oparta jest na przewoźnikach autobusowych PKS. Jednak w większości wypadków brakuje integracji biletowej i taryfowej z dostępną w mieście komunikacją miejską. Przykładem rozwiązań tych
problemów może być:

J. Szołtysek, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wydawnictwo Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2011, s. 118.
2
Obszar metropolitalny to spójny funkcjonalnie układ wielu jednostek osadniczych oraz
terenów o wysokim stopniu zurbanizowania, którego główną cechą jest występowanie funkcji
metropolitalnych, a także powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych. Obszar metropolitalny obejmuje strefę o znacznym bezpośrednim zasięgu stałego oddziaływania oraz tereny potencjalnych
możliwości rozwojowych. T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN, Warszawa 2006, s. 15–17.
1
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–– integracja cenowa, biletowa i taryfowa w obrębie danej metropolii (na połączenia realizowane przez innych przewoźników lub kolejowe przewozy
regionalne),
–– poszerzenie, we współpracy z gminami ościennymi zasięgu oddziaływania usług przewozowych miejskiego przewoźnika.
Obydwa ze wskazanych powyżej rozwiązań mają swoiste wady i zalety,
wiążące się najczęściej z problemami na poziomie prawnym i organizacyjnym
(integracja) oraz kosztowym (poszerzanie zasięgu oddziaływania komunikacji
miejskiej)3.
1. Transport publiczny w gminie Dobra
Sprawnie funkcjonująca komunikacja zbiorowa wpływa na zmniejszenie
się liczby użytkowników transportu indywidualnego, co jest szczególnie ważne
z punktu widzenia gmin ościennych, których mieszkańcy, przy braku odpowiedniej oferty usługowej transportu zbiorowego, wybierają do codziennych podróży
(najczęściej w kierunku miasta) samochody osobowe, co w konsekwencji zwiększa problem kongestii w mieście.
Gmina Dobra należy do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego4 (rys. 1).
Od 1993 roku do 1 stycznia 2015 roku transport publiczny realizowany był przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).
Świadczenie usług każdorazowo wynika z przetargu nieograniczonego na świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla Gminy Dobra. Na terenie gminy funkcjonowały cztery linie autobusowe obsługujące m.in.
miejscowości: Bezrzecze, Wołczkowo, Dobrą, Dołuje, Kościno, Grzepnicę, Stolec, Redlicę, Wąwelnicę i Lubieszyn.

Szerzej: W. Bąkowski, Analiza możliwości wdrożenia zintegrowanego metropolitalnego systemu pasażerskich przewozów zbiorowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym,
www.som.szczecin.pl/SOM/chapter_104027.asp (dostęp 20.05.2015).
4
Szczeciński Obszar Metropolitarny (SOM) został powołany na podstawie Porozumienia Partnerskiego zawartego 30.10.2006 r. w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz: Gminą
Miasto Szczecin, Miastem Stargard Szczeciński, Powiatem Stargardzkim, Powiatem Polickim,
Powiatem Goleniowskim, Powiatem Gryfińskim, Gmina Police, Gminą Goleniów, Gminą Gryfino, Gminą Stargard Szczeciński, Gminą Kołbaskowo, Gminą Dobra, Gminą Kobylanka, Gminą
Stare Czarnowo, Gminą Nowe Warpno. Obecnie SOM zrzesza 15 członków (dołączyła Gmina
Świnoujście).
3
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Kursy komunikacji miejskiej na terenie gminy Dobra finansowane są z budżetu gminy. Podobnie było też w przypadku organizacji przejazdów we współpracy z PKS. Z punktu widzenia pasażera sytuacja była jednak nieco odmienna,
gdyż chcąc podróżować do Szczecina musiał on mieć dwa bilety – ten obowiązujący w pojazdach PKS oraz bilet ZDiTM, obowiązujący w ramach komunikacji
miejskiej w Szczecinie. Po wprowadzeniu zmian pasażerowie mogą korzystać
tylko z jednego biletu – ZDiTM. Obecnie, przy wykorzystaniu jednego biletu
komunikacji miejskiej, mieszkaniec gminy Dobra zyskał możliwość swobodnego podróżowania na trasach po całej gminie Dobra, na trasie pomiędzy Dobrą,
a Szczecinem oraz w całym Szczecinie.

Rys. 1. Gminy wchodzące w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło: www.som.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/SSOM/Mapa_SSOM(1).jpg (dostęp 20.05.
2015).
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Mimo dostępności do usług transportu publicznego oferta PKS nie cieszyła
się zbyt dużą popularnością, głównie ze względu na konieczność przesiadania
się oraz nabywania odrębnych biletów na przejazd PKS, a następnie w obrębie
Szczecina – komunikacją miejską.
Władze gminy podjęły działania, aby zawrzeć porozumienie z miejskim
przewoźnikiem na poszerzenie zasięgu oddziaływania miejskiego przewoźnika
na obszar miejscowości znajdujących się w gminie Dobra.
Na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego 14 listopada
2014 roku pomiędzy Gminą Dobra, Gminą Miasto Szczecin od 1 stycznia 2015
roku uruchomiono siedem nowych linii autobusowych kursujących na zlecenie
miejskiego organizatora przewozów, tj. Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie (ZDiTM). Umożliwiło to jednocześnie pasażerom korzystanie z biletów ZDiTM, które obowiązują w całej komunikacji miejskiej Szczecina. Uruchomiono pięć linii dziennych (105, 108, 121, 122 i 123) oraz dwie linie nocne
(535 i 536), których charakterystyka została przedstawiona w tabeli 1.
Tabela 1
Charakterystyka linii autobusowych obsługujących Gminę Dobra
Nr linii

Najważniejsze przystanki linii

1

2

3

105

na trasie Klonowica Zajezdnia–Dobra
Osiedle; od przystanku Klonowica Zajezdnia (ul. Wernyhory) – ul. Żołnierską przez
Krzekowo, Bezrzecze i Wołczkowo

108

na trasie Gumieńce–Lubieszyn Rondo przez Mierzyn – Skarbimierzyce –
Dołuje – Lubieszyn Targowisko; niektóre
kursy do Dobrej oraz do przystanku Lubieszyn Granica

121

na trasie Głębokie–Dobra Osiedle przez
Wołczkowo, z kursami do Grzepnicy

122

autobusy kursują w dni robocze w godzinach szczytu co 24 min, w godzinach międzyszczytu co 48 min, w pozostałym okresie oraz w dni świąteczne
co 60 min
kursy w dni robocze w godz. szczytu
co 24 min, w godz. międzyszczytu
co 36–48 min, w godz. wieczornych
co 40 min; w dni świąteczne w godz.
9–18 co 48–60 min., zaś w pozostałym
okresie co 60 min
kursy w dni robocze w godzinach
5:00–20:30, autobus wykonuje 14 obiegów, zaś w dni świąteczne w godzinach
6:30–19:50 – 6 obiegów.
kursy w dni robocze w godzinach
5:45–19:00 (12 obiegów), zaś w dni
świąteczne w godzinach 5:20–16:40
(5 obiegów)

na trasie Kościno–Bezrzecze przez Dołuje,
Wąwelnicę i Redlicę; dodatkowo w dni nauki w szkołach kursy przedłużone będą do
Stolca przez Wołczkowo – Dobrą – Grzepnicę – Dobrą – Buk – Łęgi – Rzędziny
na trasie Kościno–Stolec przez Dołuje,
kursy w dni robocze w godzinach
Lubieszyn, Dobrą, Buk, Łęgi i Rzędziny
4:00–21:20 (12 obiegów), zaś w dni
świąteczne w godzinach 5:30–20:20
(8 obiegów)

123

Charakterystyka linii
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1

535

536

2

na trasie Klonowica Zajezdnia–Stolec
(przez ul. Żołnierską w kierunku Gminy
Dobra z powrotem przez ul. Klonowica),
Krzekowo – Bezrzecze – Wołczkowo
– Dobra – Dobra Osiedle – Buk – Łęgi –
Rzędziny – Stolec
na trasie Gumieńce–Grzepnica, przez Mierzyn – Skarbimierzyce – Dołuje – Kościno
–Lubieszyn – Dobrą

3

kurs o godzinie 0:30 z przystanku
Klonowica Zajezdnia i o godzinie 1:40
ze Stolca

kurs o godzinie 0:40 z Gumieniec
i o godzinie 1:15 z Grzepnicy; kursy są
zsynchronizowane z linią 528 na przystanku Gumieńce

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.dobraszczecinska.pl/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=2682:informacja-dotyczca-komunikacji-miejskiej-od-1-stycznia-2015r-w-gminie-dobra&catid=222:informacje&Itemid=262 (dostęp 20.05.2015).

Organizatorem usług jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, natomiast wykonawstwo usług zostało powierzone dotychczas funkcjonującemu na terenie gminy przedsiębiorstwu PKS, które, by dostosować się do
nowych warunków postanowiło:
–– zmienić barwy wybranych autobusów (głównie na trasie 105 i 108) na te
odpowiadające szczecińskiej komunikacji (systematycznie też będą dostosowywane pozostałe autobusy),
–– oznaczać swoje autobusy według standardów obowiązujących w ZDiTM
(wszystkie piktogramy, naklejki z informacjami znajdujące się wewnątrz
i na zewnątrz pojazdu),
–– zamontować biletomaty i kasowniki na bilety elektroniczne5.
2. Badania potoków pasażerskich w gminie Dobra
Przygotowanie rozkładu jazdy dla nowych autobusów oparte było przede
wszystkim na jak najlepszym skomunikowaniu wszystkich miejscowości w Gminie Dobra.
W kwietniu i maju 2015 roku na zlecenie gminy Dobra zrealizowano badania potoków pasażerskich na wszystkich liniach dziennych, aby ocenić wykorzystanie usług komunikacji miejskiej i wskazać możliwości zmian. Pomiary
polegały na dokładnym liczeniu pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku ww. linii oraz znajdujących się wewnątrz pojazdu po ruszeniu
z przystanku. Pomiary wykonano na wszystkich kursach poszczególnych linii
5
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,17394681,Duzy_przewoznik_autobusowy_
przybiera_szczecinskie.html (dostęp 20.05.2015).
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wyszczególnionych w rozkładach jazdy dla dni roboczych i weekendu. Badań nie
przeprowadzano w poniedziałki i piątki, ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia niestandardowych potoków pasażerskich w tych dniach.
Najwięcej pasażerów w dzień roboczy przewozi autobus linii 105 (średnio
16,11 pasażerów na kurs). W dzień powszedni przewozi się średnio 8,8 pasażera
(w ramach jednego kursu), natomiast w weekend 5,3 pasażera.
W tabeli 2 i tabeli 3 zestawiono szczegółowe wskaźniki dotyczące popytu
na komunikację zbiorową w dniu roboczym i w weekend.
Tabela 2
Wyniki badań potoków pasażerskich – wskaźniki dla dnia roboczego
Maksymalne
Maksymalna
Liczba Średnia
Średni potok wykorzystaUdział
liczba
liczba
pasażeLinia
kur- pasażerów rów przewiezio- międzyprzynie miejsc
(%)
sów
stankowy
w pojeździe
w kursie
nych 1 kursem
(%)
105
940
42
64
16,11
62
17,3
39
108_1
880
39
58
11,54
60
13,8
36
108_5
31
1
4
13,12
33
8,7
25
121
136
6
28
4,57
22
4,3
26
122
112
5
28
2,93
46
14,2
68
123
147
7
23
4,55
39
4,6
49
*
Średnia z 2 dni badań w dni robocze.
Liczba
pasażerów*

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3
Wyniki badań potoków pasażerskich – wskaźniki dla weekendu

Linia

Maksymalna
Liczba Udział Liczba Średnia
liczba
liczba
pasażepasaże- (%)
kur- pasażerów rów przewieziorów*
sów
w kursie
nych 1 kursem

105
372
39
36
108_1
463
49
42
121
37
4
12
122
11
1
9
123
66
7
15
*
Średnia z 2 dni badań w weekend.
Źródło: opracowanie własne.

11,85
8,54
2,68
0,66
2,81

47
58
14
6
37

Średni potok
międzyprzystankowy
12,0
9,4
2,6
0,7
2,7

Maksymalne
wykorzystanie miejsc
w pojeździe
(%)
45
35
12
6
34
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600
500

508
457

W dni robocze największa liczba pasażerów przewożona jest przez autobusy
linii 105, natomiast w weekendy – linii 108; udział tych linii w przewozach ogółem wynosi odpowiednio 42% i 39% w dzień roboczy i 39% i 49% w weekend.
Najpopularniejszymi przystankami linii autobusowych obsługujących Gminę Dobra były Gumieńce, Dołuje, Dobra Rondo, Wernyhory oraz Klonowica
Zajezdnia. Liczbę osób wsiadających lub wysiadających na tych przystankach
przedstawiono na rysunku 2, wskazano także 15 najpopularniejszych przystanków.

67
48

60
63

57
62

Wołczkowo Kościół

Hrubieszowska

BEZRZECZE

245
72
82

Mierzyn Spółdzielców nż

74

83

104
114

Skarbimierzyce

Wsiadło

Krzekowo

Mierzyn Grafitowa

Dobra Przytulna nż

6

105
81

Dobra Osiedle

87
77

108
108

Mierzyn

Klonowica Zajezdnia

Wernyhory

Dobra Rondo

Dołuje

Gumieńce

0

1

100

117
142

200

138

162
161

300

155
201

400

Wysiadło

Rys. 2. 15 przystanków z największą wymianą pasażerską
Źródło: opracowanie własne.

Potoki pasażerskie w Gminie Dobra wynikają przede wszystkim z konieczności dojazdu do pracy lub szkoły. W liczbie osób korzystających z poszczególnych przystanków można odnaleźć analogię do liczby mieszkańców danego obszaru. Znacznie mniej pasażerów zauważa się w małych miejscowościach lub
przy ich granicach, gdzie wyznaczone zostały przystanki na żądanie (Lubieszyn
Granica, Dobra Zwierzyniecka, Dobra Las, Redlica Rondo oraz Dobra Lawendowa).
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Wnioski
Przeprowadzone badania potoków pasażerskich w Gminie Dobra wskazują na duże zainteresowanie usługami ZDiTM. Biorąc pod uwagę, po pierwsze,
zapewnienie dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy, po drugie, integracji z biletem miejskim i po trzecie, co jest równie ważne – ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych w codziennych podróżach, uruchomienie tych
usług transportowych była celowe.
W żadnym z przypadków nie było problemu z zajętością miejsc w autobusach (wskaźnik obrazujący napełnienie), co pozwala twierdzić, że tabor jest optymalnie dobrany do potrzeb podróżnych. Można zwrócić uwagę na to, by wczesnoporanne i wieczorne kursy realizować krótkimi autobusami.
W przypadku najmniej popularnych linii, charakteryzujących się najmniejszą liczbą pasażerów ogółem oraz liczbą pasażerów na poszczególnych kursach
(linie 121, 122 oraz 123) można rozważyć możliwość uruchomienia usługi tele-bus, polegającej na kursowaniu autobusów po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców o chęci przemieszczenia się. W znacznym stopniu ogranicza to puste
i kosztowne przebiegi, zapewniając jednocześnie obsługę komunikacyjną wybranych obszarów gminy6.
Przykład tej gminy pokazuje, że możliwość uruchomienia usługi komunikacji miejskiej może przynosić korzyści dla mieszkańców, jednak dokładniejszy
obraz będzie widoczny przy realizacji kolejnych badań potoków pasażerskich.
Możliwość korzystania z jednego biletu zachęca mieszkańców do korzystania
z usług komunikacji miejskiej i może doprowadzić do zrezygnowania z przemieszczania się samochodem osobowym, co jest jednym z założeń nowej kultury
mobilności w miastach.
Bibliografia
Bąkowski W., Analiza możliwości wdrożenia zintegrowanego metropolitalnego systemu
pasażerskich przewozów zbiorowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym,
www.som.szczecin.pl/SOM/chapter_104027.asp.
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,17394681,Duzy_przewoznik_autobusowy_
przybiera_szczecinskie.html.
6
Jednym z miast, które na obszarach podmiejskich oferuje usługi tele-bus jest Kraków,
por. szerzej www.mpk.krakow.pl/pl/tele-bus.
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Public transport services of conterminous communes
at the example of Dobra commune
Summary
The functioning of modern cities is inherent with the need to ensure efficient and
effective public transport system that meets the needs of residents and creates favorable
conditions for the development of the cities. Problems of transport services in the cities,
in particular neighboring municipalities or remote settlements, was and in some cases
still is, one of the major problems for its inhabitants – who are potential passengers. Low
accessibility to public transport services (outskirts of towns and peripheral districts are
characterize itself by a lower density of transport networks) and low frequency of public
transport vehicles discourages residents of these areas. The possibility of including support for neighboring municipalities of public transport makes it possible to reduce the use
of cars daily traveling and increases the availability of this form of movement. The article
is an example of Dobra commune located in Western Pomerania showing how to use the
bus lines that operate from the beginning of 2015 at the area of the commune covering by
transport services villages being part of it.
Keywords: urban transport, conterminous communes, passenger flows
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Jak pokazują omówione przykłady dobrych praktyk, rozwojowi żeglugi śródlądowej na obszarach miejskich, oprócz warunków infrastrukturalnych, sprzyjają ograniczenia administracyjne dotyczące transportu samochodowego, w tym zielone strefy w centrach miast, ograniczenie liczby miejsc rozładunku w miastach, czasu poruszania się
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Wstęp
Miasta są obszarami, w których problemy transportowe są szczególnie widoczne. Według prognoz, w połowie XXI wieku 80% obywateli Unii Europejskiej będzie mieszkało w miastach1. Z powodu gęstego zaludnienia mobilność
oraz związana z nią jakość życia w miastach może być ograniczona. Ponadto
miasta, chcąc pozostać atrakcyjne dla inwestycji gospodarczych i przyciągać siłę
roboczą, muszą dysponować infrastrukturą gwarantującą sprawne dostarczanie
towarów2.
Wytyczne Komisji Europejskiej odnośnie do transportu towarowego w miastach oparte są na działaniach w kierunku stworzenia do 2030 roku wolnej od
emisji CO2 logistyki w centrach głównych aglomeracji miejskich w Europie. Zakładanym celem długookresowym polityki transportowej UE, osiągniętym m.in.
dzięki tym działaniom, jest zmniejszenie uzależnienia od importu ropy i redukcja
emisji dwutlenku węgla w transporcie o 60% do 2050 roku3.
W odpowiedzi na tak sformułowane cele polityki transportowej, duże miasta europejskie współpracują z portami śródlądowymi nad projektami dotyczącymi logistyki miejskiej.
1. Żegluga śródlądowa w obsłudze transportowej miast
Żegluga śródlądowa ma znaczący potencjał w obsłudze logistycznej miast.
Może przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z zatłoczeniem,
kongestią, hałasem i rosnącym zanieczyszczeniem powietrza. Chcąc zmniejszyć
negatywny wpływ transportu na środowisko i jakość życia mieszkańców, pięć
europejskich stolic: Bruksela, Paryż, Berlin, Budapeszt i Wiedeń, wraz z zarządcami portów miejskich, zobowiązały się w 2011 roku do wykorzystania transportu

Witryna internetowa Logistics and Maritime Knowledge and Training Center,
www.onthemosway.eu (dostęp 3.05.2014).
2
Wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) stawiają
miasta w uprzywilejowanej pozycji wyznaczając, obok portów i przejść granicznych, 82 główne
węzły miejskie, w celu sprawnego połączenia głównych aglomeracji w Europie, za: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej, Bruksela, KOM(2011) 650 wersja ostateczna.
3
Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, TRANS 102, Rada UE,
Bruksela, 29.03.2011, s. 3–6.
1
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wodnego śródlądowego w obsłudze transportowej miast oraz uwzględnienia tej
gałęzi transportu podczas tworzenia planów rozwoju transportu miejskiego.
Paryż od września 2012 roku realizuje projekt „Seine”. W mieście tym
transportem wodnym śródlądowym codziennie przewozi się 450 palet załadowanych do specjalnie do tego celu zaprojektowanych 26 kontenerów. Transport
odbywa się rzeką Marną i Sekwaną na odcinku 20 km – od terminalu logistycznego Bonneuil-sur-Marne do portu rzecznego Bourdonnais, znajdującego się
w centrum Paryża. Ładunek jest następnie przewożony do 100 supermarketów
Franprix położonych w promieniu kilku kilometrów od nabrzeża. Odcinki dowozowo-odwozowe w obszarze miasta (tzw. urban last mile) są obsługiwane przy
użyciu ciężarówek wyposażonych w silniki o niskiej emisji (Euro 5). Główną
zaletą przewozu jest unikanie kongestii w transporcie drogowym występującej
w centrum miasta4.
Innym przykładem wykorzystania transportu wodnego śródlądowego do
obsługi transportowej miasta jest oferta francuskiego przewoźnika „Vert chez
vous”, który opracował rozwiązanie będące odpowiedzią na wprowadzenie w Paryżu podatku ekologicznego nałożonego na samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t. Koncepcja polega na przewożeniu ładunków barką motorową
oraz ich sortowaniu według stref dostawy na pokładzie barki w trakcie trwania transportu. Barka w ciągu jednego dnia zatrzymuje się w dziesięciu portach,
w których ładunki o masie do 30 kg są rozwożone do punktów przeznaczenia
z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przeznaczonych motorów o napędzie
elektrycznym. Wyładowane pojazdy są umieszczane na pokładzie barki, która
przemieszcza się do następnego portu5.

4
Obecnie wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego do realizacji tych przewozów jest droższe niż transportu samochodowego. Oczekuje się jednak, że w dłuższej perspektywie przeładunek kontenerów wzrośnie do 48 dziennie, co zapewni konkurencyjność przewozów.
Projekt ma na celu przesunięcie pracy przewozowej wielkości 450 000 tkm z transportu samochodowego na transport wodny śródlądowy, co spowoduje zmniejszenie emisji CO2 generowanej podczas przewozu o 37%, za: witryna internetowa Logistics and Maritime Knowledge and Training
Center, www.onthemosway.eu (dostęp 3.05.2014).
5
Serwis obsługuje ok. 4 tys. przesyłek dziennie. Z usług korzystają głównie przedsiębiorstwa kosmetyczne, farmaceutyczne i zaopatrujące biura. Mocną stroną tego rozwiązania jest
redukcja kosztów wynajmu magazynów z uwagi na sortowanie i przechowywanie ładunków na
barce oraz łatwość parkowania w mieście i szybkość dostawy przy wykorzystaniu motorów, za:
witryna internetowa Green Port, www.greenport.com (dostęp 3.05.2014).
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W Paryżu od 2007 roku eksploatowana jest także barka motorowa przewożąca rowery pomiędzy dwunastoma punktami postojowymi dla rowerów miejskich6.
Od 1999 roku w Lille we Francji barki motorowe są eksploatowane w celu
wywozu odpadów komunalnych. Dziennie transportem wodnym śródlądowym
przewożonych jest ok. 40 kontenerów, co stanowi rocznie ok. 220 tys. t odpadów
komunalnych7. We Francji funkcjonują także liniowe przewozy wykonywane
transportem wodnym śródlądowym pomiędzy Paryżem a Rouen. Przewożona
jest makulatura do papierni w Rouen, a wywożone są bele papieru o szerokości
2,5 m8.
Paryż nie jest jedynym przykładem miasta stosującego dobre praktyki w zakresie obsługi potrzeb transportowych miast przy wykorzystaniu żeglugi śródlądowej. W czwartym co do wielkości mieście Holandii, Utrechcie, odcinki urban
last mile są wykonywane transportem wodnym śródlądowym. Projekt powstał
w 1996 roku i został nazwany „Bear Boat”. Było to pierwsze w Europie rozwiązanie wykorzystujące transport wodny w logistyce miejskiej9. Sukces projektu
skłonił trzy inne holenderskie miasta, Amsterdam, Gouda i Woerden, do wprowadzenia barek elektrycznych do obsługi transportowej ładunków w centrach
miast10. Rozwiązanie to jest korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie od wykorzystania transportu samochodowego. Obecnie eksploatowana barka elektryczna
6
Barka jest wyposażona w dźwig mogący przenieść jednorazowo pięć rowerów oraz
w narzędzia i części do ich naprawy i konserwacji. Prace te odbywają się w trakcie trwania przewozu rowerów barką motorową. W rejsie uczestniczy czterech mechaników, którzy w ciągu jednego dnia pracy naprawiają ok. 30–40 rowerów. To rozwiązanie również zyskuje przewagę kosztową wynikającą z braku dodatkowych nakładów na wynajem miejsc do naprawy rowerów, za:
M. Joujevic, A.B. Ndiaye, Inland waterway transport for city logistics: a review of experiences
and the role of local public authorities, w: Urban Transport XX, red C.A. Brebbia, WIT Press,
Southampton, 2014, s. 284.
7
W Paryżu żegluga śródlądowa zaopatruje w towary także sieć sklepów budowlanych
„Point P”. Transport 900 palet barką motorową wyposażoną w dźwig odbywa się raz w tygodniu,
za: tamże.
8
Na początku funkcjonowania w 1997 r. przewożono 17 tys. t ładunków rocznie. W 2008
r. masa transportowanych ładunków wzrosła do 112 tys. t, za: tamże.
9
W 2010 r. miasto Utrecht zastąpiło barkę motorową barką o napędzie elektrycznym.
Obsługuje ona cztery browary oraz dostarcza towary do ok. 70 odbiorców wykorzystując kanały
starego miasta. System ten wymaga obecności dwóch osób na pokładzie. Barka ma 18,8 m długości, 4,2 m szerokości i nośność 18 t (40–48 kontenerów). Może przewozić towary chłodnicze
i mrożone. Po jednym naładowaniu może być eksploatowana nieprzerwanie przez 8–9 godzin.
W 2012 r. miasto Utrecht zdecydowało o wprowadzeniu do eksploatacji drugiej barki elektrycznej
o większej nośności, która jest wykorzystywana do transportu odpadów komunalnych z centrum
miasta.
10
M. Joujevic, A.B. Ndiaye, Inland waterway transport for city logistics…, s. 281.
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jest bezemisyjna. Jej eksploatacja pozwoliła na redukcję 74% cząstek stałych,
24% dwutlenku węgla oraz 85% tlenków azotu w porównaniu do transportu samochodowego. To rozwiązanie transportowe ma wiele zalet z uwagi na wąskie
ulice starego miasta oraz wiele ograniczeń w ruchu nałożonych na przewoźników,
m.in. strefy ekologiczne, po których mogą się poruszać jedynie pojazdy z silnikiem klasy Euro 4 i wyższej, wyznaczone strefy rozładunku samochodów ciężarowych, ograniczenia odnośnie do dopuszczalnych wymiarów pojazdów i godzin
ich poruszania się po mieście11.
Zatłoczenie na drogach wodnych w Amsterdamie oraz hałas emitowany
przez statki spowodowały nałożenie zakazu transportu wodnego śródlądowego
towarów w tym mieście od XVII wieku do końca XX wieku. W 1997 roku holenderskie ministerstwo transportu wydało przedsiębiorstwu DHL pozwolenie
na uruchomienie „Floating Distribution Center” – pływającego centrum dystrybucji, które wykorzystując naturalne warunki do przewozu, tworzone przez sieć
kanałów biegnących przez miasto, świadczy usługi przewozu przesyłek ekspresowych12.
Innym dostawcą usług logistycznych w Amsterdamie wykorzystującym
transport wodny śródlądowy jest hotelowa grupa Mariteam Mokum. Eksploatowane statki wyposażone są w silniki hybrydowe (elektryczne i biodiesla), które
są ciche i nie emitują spalin a także w żurawie hydrauliczne, dzięki którym mogą
załadować różne rodzaje jednostek ładunkowych m.in. kontenery, palety, ale także zbiorniki na gaz13.
11
Przestrzeganie wyznaczonych przepisów jest nadzorowane przez system kamer wyposażonych w automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych „Automatic Number Plate Recognition” (ANPR). Grzywna za złamanie przepisów ruchu drogowego wynosi 160 euro, za: Study
on urban freight transport, European Commission, DG MOVE, MDS Transmodal Limited 2012,
210041R4 final report, s. 85–91.
12
W rezultacie każdego dnia przez DHL wykorzystywane są jedynie dwa zamiast dziesięciu samochodów dostawczych. Do dystrybucji przesyłek na ostatnim odcinku drogi przewozu zaangażowani są kurierzy poruszający się na rowerach. Projekt, łącznie z zakupem barki,
był w całości sfinansowany przez przedsiębiorstwo DHL, za: Witryna internetowa Green Port,
www.greenport.com (dostęp 3.05.2014); M. Joujevic, A.B. Ndiaye, Inland waterway transport for
city logistics…, s. 283.
13
Obsługa hoteli obejmuje przykładowo dostawę towarów i czystej pościeli oraz wywóz
odpadów i pościeli przeznaczonej do pralni. Odpady są przekazywane do zakładu spalania znajdującego się w porcie Amsterdam, gdzie są następnie przekształcane w czyste paliwo. Inny rodzaj
specjalnej barki eksploatowanej przez grupę Mariteam Mokum to jednostka wyposażona w dwa
teleskopowe filary, pozwalające na cumowanie barki w nurcie rzeki. Barka ta została zaprojektowana do przewozu ładunków ciężkich, jednak może stać się pływającą platformą budowlaną lub
nawet sceną wykorzystywaną podczas wydarzeń kulturalnych, za: Witryna internetowa Logistics
and Maritime Knowledge and Training Center, www.onthemosway.eu (3.05.2014).
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Jak wykazała analiza dziesięciu dobrych praktyk w zakresie wykorzystania
żeglugi śródlądowej w logistyce miejskiej, struktura asortymentowa ładunków
przewożonych transportem wodnym śródlądowym w miastach jest szeroka i obejmuje ładunki skonteneryzowane, przewożone na paletach, odpady komunalne,
makulaturę, papier, produkty spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyki, artykuły
biurowe, przesyłki kurierskie oraz rowery miejskie.
Przykłady europejskie pokazują, że żegluga śródlądowa może efektywnie
włączać się w obsługę ładunków w miastach, w których istnieją odpowiednie
warunki infrastrukturalne. Najczęściej jest to transport na małą skalę do lokalnych sklepów i restauracji. Warunkiem sprzyjającym jest dostępność terminali
lub portów, w których konsolidowane są ładunki. Barki wyposażone w dźwigi
wykluczają konieczność instalowania tych urządzeń na nabrzeżach i często poszarzają zakres przestrzenny działalności.
Omówione połączenia transportowe funkcjonowały efektywnie bez względu na formę własnościową podmiotu, który je organizował (prywatny, publiczny
lub partnerstwo publiczno-prywatne). Formuła publiczno-prywatna wydaje się
jednak najbardziej odpowiednia ze względu na występowanie trudności finansowych w początkowych fazach projektu. Do osiągnięcia opłacalności przewozów
potrzebna jest bowiem odpowiednia wielkość jednorazowej partii ładunku, która na początku funkcjonowania połączenia może być trudna do osiągnięcia. Dla
przykładu, koszt zakupu elektrycznej barki motorowej eksploatowanej w Utrechcie (800 tys. euro) został w połowie pokryty przez władze miasta. Operator Vert
Chez Vous otrzymuje dofinansowanie przeładunku towarów od Voies Navigable
de France. Inicjatywa Mokum Mariteam jest wspierana przez północne prowincje
Holandii14.
W tabeli przedstawiono przykłady dziesięciu dobrych praktyk w zakresie
wykorzystania żeglugi śródlądowej w logistyce miejskiej.
Jak pokazują omówione przykłady dobrych praktyk, rozwojowi żeglugi śródlądowej na obszarach miejskich, oprócz warunków infrastrukturalnych,
sprzyjają ograniczenia administracyjne dotyczące transportu samochodowego,
w tym zielone strefy w centrach miast, ograniczenie liczby miejsc rozładunku
w miastach, czasu poruszania się pojazdów w centrach miast oraz wymagania
dotyczące norm emisji spalin przez środki transportu samochodowego.

14

M. Joujevic, A.B. Ndiaye, Inland waterway transport for city logistics…, s. 284–287.
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Tabela 1

Dobre praktyki europejskie w zakresie włączenia żeglugi śródlądowej
w obsługę transportową miast
Projekt
Utrecht
„Bear Boat”
Amsterdam
Mokum
Maritiem

Paryż ,Vert
Chez Vouz,

Podmioty zaangażowane w projekt
miasto Utrecht (Department of
Public Works), cztery browary,
hurtownia,
70 odbiorców finalnych
Icova (transport odpadów komunalnych),
Koninklijke Saan (operator transportu),
Armatorzy: Rederij’t Smidtj’e,
Rederij de Nederlanden, Canal
Company
Vert Chez Vouz (operator transportu miejskiego), Port Paryż,
Navigable Waterways of France,
Euroflots (armator)

Efekty
barka elektryczna – do 100% redukcji
emisji
barka motorowa – redukcja: cząstek stałych o 74%, CO2 o 27%, NOx o 85%
informacje niedostępne

zmniejszenie transportu samochodowego
o 15 ciągników siodłowych dziennie,
zmniejszenie emisji CO2 o 51 975 kg
rocznie; celem jest zmniejszenie ilości
samochodów ciężarowych o 30 dziennie
Amsterdam
miasto Amsterdam,
zmniejszenie transportu samochodoweFloating
DHL (operator transportu)
go o 10 pojazdów dziennie, co powoDisstribution
duje zmniejszenie pracy przewozowej
Center
o 150 tys. wozokm/rok i zmniejszenie
zużycia paliwa o 12 tys. l/rok
Paryż,
Norbert Dentressangle (operator
przeniesienie przewozów wielkości 450
Franprix
logistyczny), Port Paryż,
tys. km/rok z transportu samochodoNavigable Waterways of France,
wego na transport wodny śródlądowy
terminal Sekwana, terminal Paryż, i zmniejszenie emisji CO2 o 37% w całym
SCAT (transport rzeczny)
łańcuchu transportowym
Londyn,
port Londyn, sieć supermarketów
system po objęciu wszystkich supermarSainsbury’s
Sainsbury’s
ketów w regionie pozwoli na przesunięcie
350 tys. tkm z transportu samochodowego
na wodny śródlądowy
Paryż,
Sklepy budowlane Point P, transport zmniejszenie ruchu samochodowego
Point P
wodny Le Freedom, port Paryż,
o 2 tys. ciężarówek rocznie, co powoduje
Navigable Waterways of France
zmniejszenie emisji o 220 t CO2 rocznie
Paryż, Velib JC DEcaux, Mairie de Paris
informacje niedostępne
Lille, transPort Lille, przedsiębiorstwo komu- informacje niedostępne
port odpadów nikacji miejskiej Lille
komunalnych
Paryż, recy- port Paryż, port Rouen, Navigable zmniejszenie ruchu samochodowego
kling papieru Waterways of France, Francuska
o 4,5 tys. ciężarówek rocznie, co powoAgencja Zarządzania Środowiduje zmniejszenie o 40% wykorzystania
skiem i Energią
paliwa i zmniejszenie emisji CO2
Źródło: M. Joujevic, A.B. Ndiaye, Inland waterway transport for city logistics: a review of experiences and the role of local public authorities, w: Urban Transport XX, red. C.A. Brebbia, WIT Press, Southampton, 2014, s. 89–94.
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Wnioski
Żegluga śródlądowa może stanowić alternatywę dla transportu samochodowego w obsłudze potrzeb transportowych miast. Przemawia za tym w szczególności lokalizacja miast nad rzekami, ale także narastające problemy z zatłoczeniem w miastach, niskie bezpieczeństwo transportu samochodowego oraz
zamykanie centrów miast dla ruchu drogowego.
Miasta europejskie stojące przez wyzwaniem postępującej urbanizacji,
wzrastającego zapotrzebowania na transport towarów oraz zwiększenia natężenia ruchu drogowego mogą korzystać z potencjału transportu wodnego śródlądowego do zaopatrzenia handlu, wywozu odpadów, produkcji i dystrybucji. W tym
aspekcie umacnia się rola portów śródlądowych w tworzeniu zielonej logistyki
miejskiej.
Bibliografia
Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, TRANS
102, Rada UE, Bruksela, 29.03.2011.
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C.A. Brebbia, WIT Press, Southampton 2014.
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Study on urban freight transport, European Commission, DG MOVE, MDS Transmodal
Limited 2012, 210041R4 final report.
Wojewódzka-Król K., Inland water transport in the light of contemporary social and
economic problems, Zeszyty Naukowe nr 37, Akademia Morska w Szczecinie 2014.
Witryna internetowa Green Port, www.greenport.com.
Witryna internetowa Logistics and Maritime Knowledge and Training Center,
www.onthemosway.eu.
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Good practices in inland waterway cargo transport in European cities
Summary
Inland waterway transport can provide an alternative to road transport in the european cities. Waterways tend to run through the town centers predisposes them for transport. This transport mode can play an important role during rush hour traffic. Justified
by the following arguments:
– the location of cities along the rivers;
– the possibility of adapting the fleet to local navigation conditions;
– increasing problems with parking in city centers;
– the relatively high cost of parking;
– low road transport safety;
– closing town centers to traffic.
European cities facing the challenge of urbanization, increasing demand for transport of goods and an increase in traffic can make use of the potential of inland waterways
to supply trade, waste disposal, production and distribution. In this aspect strengthening
the role of inland ports in developing green logistics.
Keywords: inland waterway transport, urban transport, city logistics
Translated by Emilia Kuciaba
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Czynniki wyboru środka transportu
w przewozach osób na lotniska
na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin

W artykule, wykorzystując metodę ankietową, zaprezentowano wyniki badań z zakresu analizy czynników wpływających na wybór pasażerskiego transportu samochodowego. Badanie przeprowadzono w segmencie dowozu pasażerów na lotniska na trasie
Szczecin–Berlin. Zgodnie z wynikami badań najwyżej ocenionym czynnikiem wyboru
jest czas przejazdu. Na czwartym miejscu (z ośmiu ocenianych czynników) sklasyfikowano cenę usługi transportowej.
Poza walorem badawczym w artykule przedstawiono również ogólne założenia
teoretyczne dotyczące czynników wyboru, wyróżniając cenę i jakość jako bazę dla dalszych analiz a także charakterystykę rynku przewozów pasażerskich na trasie Szczecin–
lotniska w Berlinie.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo transportu samochodowego, preferencje klientów,
badanie ankietowe

Wstęp
W warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa transportowe zmuszone są do ciągłego dostosowywania oferty usługowej do zmieniających się potrzeb
klientów. Zmiany dotyczyć mogą modyfikacji już oferowanych usług bądź też
*
dr Tomasz Kwarciński – Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński; mgr Karol Leszczyński – doktorant, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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przedstawienia nowej oferty. Ich celem jest poprawa jakości obsługi pasażerów
i/lub możliwość przedstawienia lepszej oferty pod względem cenowym. Wpływa
to pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstw transportowych, postrzeganych w kontekście oceny oferty usługowej przez potencjalnych pasażerów.
Ważne miejsce w procesie dostosowywania oferty usługowej, a także wprowadzania nowych usług przez przedsiębiorstwo transportowe, zajmują badania
preferencji klientów transportu (między innymi badania ankietowe)1. Taką metodykę przyjęto dla potrzeb niniejszego artykułu. Przygotowana ankieta miała
przyczynić się do poznania czynników wpływających na wybór przewoźnika
w przewozach pasażerów na lotniska w Berlinie. Celem artykułu jest przedstawienie oceny dokonanej przez pasażerów, czynników wyboru transportu pasażerskiego w segmencie przewozów pasażerskich.
1. Czynniki wyboru środka transportu – podejście teoretyczne
Na wybór środka transportu przez pasażera, wpływają różne czynniki. Studia literaturowe pozwalają na wyróżnienie ceny oraz jakości jako bazy analiz
wyboru środka transportu. W takim ujęciu powyższe czynniki stanowią zbiór
wymagań pasażerów wobec transportu. E. Załoga przedstawia pełną analizę tego
zjawiska przez pryzmat pojęcia preferencji klientów transportu2. Takie podejście
jest związane z coraz większą uwagą jaka jest w transporcie poświęcana pasażerom i ma swoje odzwierciedlenie w polityce transportowej, zarówno krajowej, jak
i Unii Europejskiej. Dobry przykład stanowi umieszczenie pasażera w centrum
uwagi3, przez pakiet praw pasażerskich.

1
Najczęściej do oceny transportu publicznego stosuje się badania ankietowe (BPS – Bus
Passenger Survey) jako narzędzie pozwalające określić poziom satysfakcji korzystania z transportu pasażerskiego. Dzięki aplikacjom internetowym pasażerowie mają możliwość na bieżąco oceniać jakość świadczonych usług oraz zgłaszać wszelkie niedogodności, zob. L. MaCard, Listening
to passengers to improve services, „Eurotransport” 2015, nr 2.
2
E. Załoga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów transportu,
Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999.
3
Biała Księga Czas na podjęcie decyzji 2010, Komisja Europejska 2001, Bruksela 2001.
Podobny zapis umieszczono w kolejnym dokumencie strategicznym z obszaru transportu w 2011 r.
– zapis mówiący o potrzebie podnoszenia jakości usług, co ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności transportu pasażerskiego, zob. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszednego systemu transportu, COM (2011)
144, wersja ostateczna z 28.03.2011 r.
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Analizę czynników wyboru transportu pasażerskiego podejmuje w literaturze krajowej wielu autorów, między innymi O. Wyszomirski4, W. Starowicz5,
T. Dyra6 oraz K. Hebel7.
Oceniając zakres przestrzenny badań, dotyczących czynników wyboru transportu pasażerskiego można zauważyć, że dominują te, które związane
są z obszarem miast. Jest to zrozumiałe, ponieważ główne problemy związane
z funkcjonowaniem transportu pasażerskiego koncentrują się właśnie na tym obszarze. Dotyczy to przede wszystkim kosztów społecznych transportu.
Cena usługi transportowej, jako kryterium wyboru transportu pasażerskiego, jest wysoka w wypadku usług będących swoistymi nowościami na rynku. Jak
zauważa M. Ciesielski w dłuższym okresie nowości są wprowadzane przez inne
przedsiębiorstwa, co powoduje obniżanie poziomu cen usług transportowych8.
Drugim istotnym czynnikiem obniżającym poziom cen usług jest zwiększanie
poziomu konkurencji na rynku. Może to być osiągnięte między innymi przez
zwiększanie się liczby przedsiębiorstw na rynku. Poziom konkurencji będzie
wzrastał w sytuacji występowania niskich barier wejścia oraz kiedy tempo wzrostu podaży jest zdecydowanie większe niż popyt na dane usługi transportowe.
Drugą grupę czynników wpływających na wybór transportu pasażerskiego stanowi jakość, w której mieści się wiele elementów wpływających na wybór środka transportu. Do głównych można zaliczyć: czas przejazdu, prędkość
przewozu, dostępność transportową, niezawodność, punktualność, szybkość oraz
bezpieczeństwo. Wydaje się, że z czynników jakościowych, czas przemieszczenia
(mierzony w systemie door to door) staje się podstawowym czynnikiem wyboru
środka transportu.
Z pojęciem czasu w transporcie pasażerskim związane jest zagadnienie rozkładu jazdy. Ten element stanowi istotne utrudnienie w prawidłowym zaspokojeniu potrzeb transportowych. Wymaga dostosowania indywidualnych potrzeb
4
O. Wyszomirski, Badania marketingowe jako podstawa planowania zrównoważonej
mobilności w miastach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu
i Logistyka, nr 52, Gdańsk 2014.
5
W. Starowicz, Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
6
T. Dyr., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo
Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
7
K. Hebel, Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach
1996–2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 4.
8
M. Ciesielski, Konkurencja w transporcie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 1996, s. 68–69.
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pasażerów do oferty usługowej. Według P. Małka, jest to istoty mankament transportu pasażerskiego9.
Zmiany w preferencjach wpływają na rozwój techniczny środków transportu oraz organizacyjny w obszarze przewozów pasażerskich. Współczesne pojazdy są technicznie bardziej przyjazne pasażerom, w porównaniu z tymi sprzed kilku czy kilkunastu lat. Wyróżnić w tym zakresie można poprawę bezpieczeństwa
podróży, komfortu, dostępności rozumianej jako możliwość wejścia do środka
transportu (vide środki transportu o niskiej podłodze)10. Uwzględniają zmiany
zachodzące w społeczeństwie w tym proces starzenia się społeczeństwa oraz silną konkurencję ze strony motoryzacji indywidualnej.
Przed współczesnymi pojazdami stawiane są również wymagania związane z ochroną środowiska. Przykładem mogą być normy emisji spalin (obecnie
Euro 6). Znane są też przykłady miejsc (np. Hamburg), w których testuje się różne
rozwiązania napędu pojazdów. Oprócz autobusów o napędzie konwencjonalnym,
testom podlegają rozwiązania np. elektryczne, hybrydowe, napędzane gazem,
wodorem (ogniwa paliwowe). Celem testów jest sprawdzenie, która z niskoemisyjnych technologii sprawdzi się najlepiej warunkach rzeczywistego ruchu pasażerskiego11.
Oceniając przejazdy pasażerskie na lotniska, jako segment rynku, należy
zauważyć ich specyfikę. Mają one charakter przewozów transferowych (shuttle).
Charakteryzują się tym, że przewóz jest realizowany na zasadzie tranzytu pasażerów na/z lotnisk, z relatywnie małą liczbą miejsc, gdzie pasażer może wsiąść
bądź wysiąść. Wydaje się, że w tym segmencie większą rolę odgrywają czynniki
jakościowe, w tym przede wszystkim te, które związane są z czasem – ważna jest
pewność dotarcia na lotnisko we właściwym czasie. Dojazd na lotnisko stanowi
element w ramach procesu przemieszczania się pasażera, dlatego ważne jest bezpieczeństwo dotarcia na czas do portu lotniczego.

Zob. P. Małek, Komunikacja autobusowa, WKiŁ, Warszawa 1968, s. 10.
W tym zakresie dobrym przykładem są autobusy niskopodłogowe. W Polsce widoczny
jest trend wzrostu udziału autobusów niskopodłogowych (szczególnie w komunikacji miejskiej)
w liczbie autobusów ogółem. Wolniej ten proces przebiega w zakresie tramwajów.
11
W. Urbanowicz, Hamburg stawia na bezemisyjność: przetestują różne autobusy,
www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/hamburg-stawia-na-bezemisyjnosc-przetestuja-rozne-autobusy-46919.html (dostęp 14.05.2015).
9

10
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2. Wybrane aspekty przewozów pasażerskich na lotniska w Berlinie
Transfer osób na trasie Szczecin–lotniska w Berlinie jest możliwy wykorzystując do tego celu dwie gałęzie transportu, tj. samochodowy oraz kolejowy.
Transport samochodowy daje możliwość bezpośredniego dojazdu na oba lotniska w Berlinie (Tegel oraz Schönefeld). Wysoką jakość podróży zapewnia dobra
jakość dróg kołowych. Zasadnicza cześć podróży odbywa się na autostradach
(A6 w Polsce, oraz A11, A10, A113 na terenie Niemiec). Odległość pomiędzy
Szczecinem (dworzec autobusowy) a lotniskami w Berlinie wynosi odpowiednio
172 km (Tegel) i 189 km (Schönefeld). Z uwagi na ograniczanie kosztów przez
przedsiębiorstwa transportowe, rzadko są wykonywane przejazdy tylko na jedno
lotnisko. W większości przypadków tabor samochodowy obsługuje jednocześnie
oba lotniska (najczęściej Szczecin–Tegel–Schönefeld–Szczecin)12.
Obsługa potrzeb transportowych przez transport kolejowy, na analizowanej trasie jest utrudniona i wynika z braku stacji kolejowej na lotnisku Tegel.
Ponadto brakuje bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Szczecinem
a lotniskiem Schönefeld. Wybierając tę gałąź transportu, liczba przesiadek wynosi od 1 do 4, co wynika z wielu przyczyn. Podstawową jest niedokończona
elektryfikacja części odcinka kolejowego po stronie Niemiec, co uniemożliwia
obsługę przez pociągi elektryczne całej trasy. Obsługa przez pociągi elektryczne
jest ważna z powodu konieczności przejazdu przez dworzec Berlin Hbf, który
położony jest pod ziemią.
Konieczność przesiadek, a także korzystania z transportu miejskiego (Tegel)
jest bez wątpienia czynnikiem ograniczającym atrakcyjność w wyborze transportu kolejowego jako środka transportu na lotniska w Berlinie. Sytuację tą powinno
poprawić oddanie do użytku nowego portu lotniczego w Belinie (BBI), który ma
stać się docelowo wiodącym lotniskiem Berlina oraz innych miast (w tym Szczecina). Transport kolejowy ma pełnić ważną rolę w procesie dowozu pasażerów na
lotnisko. Zgodnie z założeniami obsługi transportowej lotniska BBI, co najmniej
połowa pasażerów korzystających z portu lotniczego ma dojeżdżać transportem
kolejowym. W tym celu wybudowano podziemny dworzec kolejowy, skąd pasażerowie dojeżdżający do portu lotniczego pociągami, będą przemieszczani do hali
odpraw windami. Oddanie do użytku nowego portu będzie również korzystne
dla transportu samochodowego, który będzie obsługiwał potrzeby transportowe
12
Zasadniczo trasa przejazdu to Szczecin–Schönefeld–Tegel–Schönefeld–Szczecin. Długość trasy wynosi 451 km.
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osób korzystając z połączeń lotniczych tylko z jednego punktu. Dotychczas tabor przemieszcza się między lotniskami przez centrum miasta, generując ruch,
dodatkowe koszty (w tym koszty zewnętrzne). Zmniejszy się także ryzyko niepunktualności, co jest skutkiem częstej kongestii w mieście. W tej sytuacji trudno
przedsiębiorstwom utrzymać rozkładowe godziny przejazdu.
Oceniając inny parametr, czas przejazdu – jest korzystniejszy dla transportu
samochodowego. Zgodnie z informacjami przedsiębiorstw transportu samochodowego wynosi on od ok. 2,5 godz. (Schöenefeld) do 3 godz. (Tegel). Czas przejazdu transportem kolejowym wynosi od blisko 3 godz. (1 przesiadka) do prawie
5 godz. (4 przesiadki)13.
Użytkownicy transportu samochodowego mają możliwość wyboru pomiędzy motoryzacją indywidualną a transportem pasażerskim oferującym usługi
transportowe. Trudno szacunkowo wskazać liczbę osób korzystających z motoryzacji indywidualnej (względnie wykorzystujący ten sposób transportu jako
podwózkę). Należy zauważyć, że w tej grupie będą się mieścić również nowe
systemy transportu oparte na motoryzacji indywidualnej (np. Bla Bla car). Liczba
przedsiębiorstw transportu samochodowego świadczących usługi transportowe
na tej trasie jest bardzo duża.
Początki świadczenia usług transportowych przez transport samochodowy
na trasie Szczecin–lotniska w Berlinie, są związane z przedsiębiorstwem Atlas
Transfer. Przedsiębiorstwo to będąc biurem podróży wprowadziło jako usługę
dowóz na lotniska w Berlinie. W tym celu wykorzystywano na początku jeden
środek transportu oferując usługę dwa razy dziennie. Wobec rosnącego zainteresowania, zwiększano częstotliwość oferowanych usług, wykorzystując podmioty
zewnętrzne.
Ważnym etapem w rozwoju tej oferty usługowej było wejście na rynek firmy Interglobus. Obecnie to przedsiębiorstwo oferuje najszerszy wachlarz usług,
uwzględniając przede wszystkim liczbę połączeń na lotniska w Berlinie.
Realizowane usługi transportowe przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego mają charakter usług:
1. Regularnych. Usługi transportowe w takim zakresie realizowane są
przez dwa przedsiębiorstwa – Interglobus oraz PKS Szczecin (2012 r.).
Przedsiębiorstwa na podstawie rozkładu jazdy dowożą i odbierają pasażerów z lotnisk w Berlinie. Przystanki komunikacyjne, z których
13

Elektroniczny rozkład jazdy, http://rozklad pkp.pl (dostęp 14.05.2015).
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rozpoczyna się podróż obu przedsiębiorstw, położone są blisko siebie (ul.
Kolumba oraz Dworzec Autobusowy – PKS Szczecin). Odległość między nimi wynosi ok. 100 m. Ponadto oba przedsiębiorstwa zatrzymują
się dodatkowo na przystanku w Warzymicach. Należy podkreślić dużą
częstotliwość kursów obu przedsiębiorstw – odpowiednio 20 i 8 razy na
dobę.
2. Okazjonalnych. Ta forma przewozu związana jest z bardzo elastycznym dopasowaniem się do potrzeb pasażera. Dotyczy to w szczególności godzin transportu, jak i miejsca odjazdu. Charakterystyczna dla tego
segmentu usług jest wyższa cena świadczonych usług. Na rynku usług
transportowych, ten rodzaj przewozu świadczony jest przez zdecydowanie przez większą liczbę przedsiębiorstw transportu samochodowego.
Do głównych można zaliczyć, oprócz wyżej wymienionych – Berlinię
SBS oraz Get Ride.
3. Czynniki wyboru środka transportu – podejście empiryczne
W celu ewaluacji czynników wyboru środków transportu przeprowadzono ankietę wśród pasażerów jednego z przedsiębiorstw, zajmujących się przewozem pasażerów na trasie Szczecin–lotniska w Berlinie. W badaniu wzięło udział
86 losowo wybranych pasażerów i odbyło się w dniach 10–12 maja 2015 roku.
3.1. 	Analiza próby badawczej
Uwzględniając miejsce zamieszkania, dominującą grupę stanowili mieszkańcy miast (80%). Udział osób mieszkających na obszarach wiejskich był zdecydowanie mniejszy (20%). W badaniu wzięło udział nieznacznie więcej osób
z wykształceniem średnim (47%), udział osób z wykształceniem wyższym wyniósł 43%. Co dziesiąta przebadana osoba legitymowała się wykształceniem podstawowym.
Największą grupę zawodową, wśród badanych pasażerów, stanowiły osoby
pracujące zawodowo (50%), udział rencistów i emerytów był blisko o połowę
mniejszy (22%). Co piąta osoba (19%) miała status ucznia bądź studenta. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby bezrobotne (niepracujące) – 9%. Udział kobiet i mężczyzn był zbliżony i wyniósł odpowiednio 49% i 51%.
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Przejazd na trasie ze Szczecina na lotniska w Berlinie najczęściej związany
jest z celami zawodowymi (jako środek transportu pozwalający na dojazd do
pracy – 32% oraz turystycznymi – 34%). Ta forma transportu jest również dość
często wykorzystywana w celach osobistych (21%). Dojazd do szkoły, uczelni
oraz cele zdrowotne stanowią mniejszy odsetek.
Częstotliwość korzystania z dojazdów na lotniska w Berlinie samochodowym transportem pasażerskim jest zróżnicowana. Przeważają jednak respondenci, którzy jeżdżą kilka razy w roku (40%). Stosunkowo dużo było również osób,
które korzystają z połączenia kilka razy w miesiącu (31%). Najmniej liczną grupę
stanowiły osoby, które korzystają z połączenia kilka razy w roku (18%) oraz kilka
razy w tygodniu (12%). Blisko połowa respondentów (48%), korzysta również
w celu dojazdu na lotniska w Berlinie z innych środków transportu (samochodów
osobowych, transportu kolejowego).
3.2. 	Czynniki wyboru pasażerskiego transportu samochodowego
na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin
Na wybór usług pasażerskiego transportu samochodowego wpływa wiele
czynników. W ankiecie wyróżniono osiem czynników warunkujących wybór
środka transportu: szybkość przejazdu, dostępność w czasie, dostępność informacji o rozkładzie jazdy, łatwość zakupu biletu, taniość, bezpieczeństwo, komfort podróży oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych14.
Zdaniem respondentów najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze pasażerskiego transportu samochodowego jest szybkość przewozu. Czynnik
ten uzyskał średnią 3,13. Ważna przy wyborze środka transportu jest zdaniem
ankietowanych również dostępność w czasie oraz informacja o rozkładzie jazdy.
Dopiero na czwartym miejscu znalazł się czynnik związany z kosztem zakupu
biletu (taniość) – średnia 3,96. Niewiele niższą średnią uzyskał czynnik związany
z łatwością zakupu biletu 4.01. Pozostałe czynniki: bezpieczeństwo, komfort podroży oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych uzyskały odpowiednio
średnią 5,03, 5,19 oraz 6,53.

14
W tej części ankiety pasażerowie określali ważność poszczególnych czynników, przypisując im odpowiednie rangi od 1 najważniejszy do 8 najmniej ważny. Pozwoliło to na obliczenie
średnich i wskazanie który z czynników jest najważniejszy.
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3.3. 	Czynniki wyboru środka transportu w aspekcie częstotliwości korzystania,
celu podróży, statusu zawodowego, płci oraz wykształcenia
Przeprowadzone badania ankietowe wśród pasażerów umożliwiły bardziej
szczegółową analizę czynników wyboru środka transportu. W tym zakresie
uwzględniono warunki różnicujące potrzeby transportowe (częstotliwość, cel
podróży) oraz cechy charakteryzujące podróżnego (status zawodowy, płeć oraz
Tabela 1

2,78
2,73
4,00

Podstawowe
Średnie
Wyższe

1,71
3,74
2,90

Do pracy
Do szkoły, uczelni
W celach wypoczynkowych,
turystycznych
W celach zdrowotnych
W innych celach (rodzinnych,
osobistych)

2,74
1,00

Informacja
o rozkładzie
jazdy

Ułatwienia dla
osób niepełnosprawnych

25–50 Lat
Do 25 lat
Pow. 50 Lat

Komfort

4,07
4,00
2,75
2,83

Bezpieczeństwo

Emeryt, rencista
Niepracujący (bezrobotny)
Pracujący zawodowo
Uczeń, student

Płeć
2,67
3,56
3,91
3,94
Status zawodowy
3,71
4,47
3,17
3,20
3,26
3,54
3,00
3,83
Wiek
3,17
3,83
3,60
3,80
3,43
3,59
Wykształcenie
3,83
4,17
3,33
3,65
3,20
3,77
Cel podróży
3,00
3,72
3,00
4,00

Taniość

2,91
3,46

Łatwość zakupu
biletów

Kobieta
Mężczyzna

Dostępność
w czasie

Wyszczególnienie

Szybkość przejazdu

Czynniki wyboru pasażerskiego transportu samochodowego na trasie Szczecin–lotnika
w Berlinie

4,16
3,89

4,10
3,86

5,13
4,89

5,03
5,29

7,00
6,00

3,40
3,83
4,09
4,55

3,29
3,33
4,33
4,18

3,80
4,17
5,66
5,18

4,60
5,00
5,49
5,09

6,36
6,67
6,57
6,27

4,29
3,90
3,64

4,28
3,80
3,67

5,23
5,20
4,55

5,49
4,80
4,86

6,63
6,20
6,38

2,43
4,07
4,33

4,83
4,13
3,74

4,29
4,63
5,53

5,57
5,03
5,23

6,17
6,33
6,70

4,00
5,50

4,21
4,50

4,95
6,00

5,84
4,25

6,42
7,50

2,96
5,50

3,28
4,33

3,69
4,33

3,84
5,17

3,96
3,50

5,52
3,00

5,72
3,17

6,64
6,00

3,36

3,62

3,71

3,50

3,77

4,71

4,57

6,31

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. Uwagi: kolorem czerwonym
podświetlono najbardziej preferowany czynnik, zielonym najmniej.
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wykształcenie). Dane zbiorcze, opracowane na podstawie tej samej metodologii (średniej z odpowiedzi), dotyczące wyżej wyróżnionych cech przedstawiono
w tabeli 1.
Uwzględniając wyniki badań, płeć nie ma istotnego wpływu jako czynnik
wyboru środka transportu. Dla kobiet podstawowym czynnikiem wyboru jest
dostępność w czasie. Zbliżoną ocenę ważności otrzymały również takie czynniki, jak szybkość przejazdu oraz informacja o rozkładzie jazdy. Natomiast dla
mężczyzn, poza wymienionymi, ważna jest również taniość oraz łatwość zakupu
biletów.
W przypadku analizy statusu zawodowego można zauważyć istotne różnice
w ocenie poszczególnych czynników. Dla uczniów, studentów oraz pracujących
zawodowo czynnikiem podstawowym, wpływającym na wybór środka transportu, jest szybkość przejazdu. Dla niepracujących – dostępność w czasie, natomiast
dla emerytów i rencistów – koszt usługi transportowej. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że dla osób, które mogą przeznaczyć więcej czasu na podróż, względnie wybrać inne (np. wcześniejsze) połączenia, ważnym czynnikiem
staje się koszt przejazdu.
Poziom wykształcenia oraz wiek nie mają istotnego wpływu na czynniki
wyboru środka transportu. O wyborze decyduje szybkość oraz dostępność w czasie, natomiast w przypadku celu podróży, który związany jest ze zdrowiem, najważniejszym czynnikiem jest bezpieczeństwo.
W ankiecie zwrócono się również do respondentów z pytaniem o wskazanie
elementów mogących poprawić ofertę przedsiębiorstwa samochodowego transportu pasażerskiego w segmencie przewozów pasażerskich na lotniska w Berlinie. Według badanych najważniejszym (33 wskazania) było wprowadzenie zachęt
w postaci zniżek, rabatów dla stałych klientów. Ważnymi elementami są również
wyznaczenie nowych linii (25 wskazań), zwiększenie częstotliwości kursowania
pojazdów (24 wskazania) oraz wyznaczenie nowych przystanków (21 wskazań).
Wnioski
Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego ważne jest poznanie czynników wpływających na wybór usług transportowych. Poznanie ich daje możliwość uzyskania, względnie wzmocnienia, pozycji konkurencyjnej na rynku, co jest szczególnie ważne w tych segmentach, które mają
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komercyjny charakter. Przewozy na lotniska w Berlinie analizowane w artykule
mają taki charakter.
Wśród wyróżnionych czynników relatywnie odległe miejsce jako czynnik
wyboru zajmuje cena, natomiast podstawowe znaczenia mają czynniki związane z czasem. Do tej grupy można zaliczyć szybkość przejazdu oraz dostępność
w czasie – związana z dogodnym dla pasażera rozkładem jazdy.
Pomimo relatywnie niskiej oceny postulatu taniości, przy wyborze środka
transportu pasażerskiego na analizowanej trasie, cena jest ważnym czynnikiem
wyboru. Świadczyć o tym może wysoki udział wskazań pasażerów na potrzebę
stosowania rabatów. Ważne są również aspekty rozwoju oferty usług transportowych w zakresie organizacyjnym. Powinny one służyć poprawie dostępności
usług transportowych. Do tych działań można zaliczyć rozwój siatki połączeń
– wyznaczenie nowych linii, nowych przystanków. W aspekcie czasowym poprawa dostępności transportowej powinna być związana ze zwiększeniem częstotliwości połączeń.
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Factors of the choice of a transport mean in the passenger transport
to airports on the example of Szczecin–Berlin connection
Summary
The paper, by using the method of questionnaire, presents the results of research in
the scope of the analysis of the factors influencing the choice of passenger road transport.
The study was conducted in the segment of the transport of passengers to airport on the
connection Szczecin–Berlin. According to the research results the best-ranked factor of
choice is travel time. In the fourth rank (out of eight evaluated factors) the price of a transport service has been classified.
Apart from research value the paper presents also general theoretical assumptions
relating to the choice of determinants, highlighting the price and quality as the base for
further analysis. Also characteristics of the passenger transport market on the link Szczecin–airport in Berlin has been presented.
Keywords: passenger road transport, customer preferences, questionnaire survey
Translated by Tomasz Kwarciński, Karol Leszczyński
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Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym
na efektywność przewozów

W artykule omówiono problem tzw. efektu skali w transporcie, zwłaszcza w transporcie drogowym. W praktyce jest wiele czynników, wpływających na efektywność
tej gałęzi gospodarki. W większości są to czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstw transportowych. Ich udział jest szczególnie wysoki w sektorze drogowym.
Co więcej, bardzo trudno uzyskać korzyści skali z powodu ograniczonej ładowności
pojazdów. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych determinant efektywności
ekonomicznej transportu drogowego oraz czynników umożliwiających osiąganie korzyści skali.
Słowa kluczowe: efekty skali, koszty transportu, efektywność ekonomiczna, transport
samochodowy

Wstęp
Efekty skali należą do podstawowych czynników efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Duża skala działania pozwala na obniżenie kosztów jednostkowych. Korzyści skali zależą od wielkości produkcji oraz udziału kosztów stałych w kosztach całkowitych. Przy dużym udziale kosztów stałych korzyści skali
działania będą większe. Niższe mogą być nie tylko koszty jednostkowe stałe, ale
również zmienne i to nie tylko produkcji, ale również transportu, dystrybucji,
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sprzedaży, pozyskiwania kapitału1. Przy większej skali opłacalne staje się wykorzystywanie wydajniejszych zasobów produkcyjnych, mogą być także stosowane
wysoko wydajne formy organizacji produkcji, co dodatkowo pozwala na obniżenie kosztów jednostkowych, ale też na uzyskanie innych korzyści. Większa bowiem wydajność zasobów może również wpływać na obsługę klienta, a w dalszej
kolejności – na poziom sprzedaży.
Duża skala produkcji nie jest oczywiście jedynym warunkiem pozwalającym na osiąganie dużej efektywności ekonomicznej. Istotny jest tutaj stopień
wykorzystania zasobów produkcyjnych. Trzeba bowiem pamiętać, że zwiększanie potencjału produkcyjnego najczęściej wiąże się ze wzrostem kosztów całkowitych, co wymaga odpowiedniego wykorzystania tego potencjału. Może bowiem zaistnieć sytuacja, że przedsiębiorstwo mniejsze jest bardziej efektywne od
większego. Gorsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego może również być
spowodowane dużym zróżnicowaniem produkcji oraz dużymi kosztami przestawienia produkcji. Bardziej efektywna niż firma duża może być mniejsza, która
koncentruje się na produkcji ograniczonego asortymentu produktów o podobnych
parametrach.
Dążenie do dużej skali produkcji może skutkować pogorszeniem obsługi
klienta, jeżeli potrzeby klientów są zróżnicowane a popyt jest nieregularny. Działania na dużą skalę mogą jednak powodować, że stosunkowo niższe będą koszty
dostosowywania się do potrzeb klientów, co z kolei może pozwolić na podwyższenie poziomu obsługi.
Zależności te mają charakter ogólnoekonomiczny, ale odnoszą się również
do tak specyficznego rodzaju działalności gospodarczej, jakim jest produkcja
usług transportowych. Ze względu jednak na tę specyfikę, warto przeanalizować,
jak zjawisko skali wpływa na efektywność w tej właśnie sferze.
1. Wpływ skali działania na koszty w transporcie
Korzyści skali w transporcie w różny sposób przejawiają się w różnych gałęziach transportu. Największe są w transporcie morskim, kolejowym i śródlądowym, a więc w gałęziach charakteryzujących się dużą ładownością środków
transportu oraz dużym udziałem kosztów stałych. Niskie koszty jednostkowe
1
Zob. np.: G. Whitehead, Ekonomia, Wydawnictwo Zysk, Poznań 2001, s. 86–90;
W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009, s. 288.
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mogą być w nich uzyskiwane dzięki dużym jednorazowym przesyłkom towarów
oraz skali działania w czasie, np. w ciągu roku. Praktyczne przykłady i dostępne dane wskazują, że rzeczywiście tak jest. Transport morski jest bardzo popularną gałęzią transportu w przewozach międzynarodowych a szczególnie międzykontynentalnych ze względu na bardzo niskie koszty jednostkowe przewozu.
Wpływa na to odległość, ale przede wszystkim masowość statków (kontenerowce
o ładowności 7000–10 000 TEU). Chociaż więc transport morski odczuł skutki
światowego kryzysu, to jednak w 2010 roku nastąpił wzrost przewozów o 6%2.
Interesujące jest również to, że tą gałęzią transportu nie są przewożone tylko ładunki masowe i niskowartościowe. W latach 2005–2010 udział ładunków drobnicowych wzrósł z 28,6% do 56%, rośnie również wartość przewożonych towarów
drogą morską3. Czynnikiem w dużym stopniu sprzyjającym osiąganiu korzyści
skali w transporcie morskim jest możliwość zwiększania ładowności statków
przy mniej niż proporcjonalnym wzroście kosztów.
Podobnie jest w transporcie kolejowym. Największy pociąg, jaki dotąd został
dopuszczony do ruchu po polskich torach, to skład należący do firmy Freightliner4. Masa brutto tego pociągu to 4800 ton. Dzięki takim możliwościom załadunkowym przedsiębiorstwa kolejowe są w stanie zaoferować dużym klientom
bardzo wysokie rabaty. Warto zwrócić jednak uwagę na co najmniej dwa ważne
zagadnienia. Po pierwsze, przewaga transportu kolejowego nad samochodowym
dzięki korzyściom skali może pojawić dopiero przy pewnej długości pociągu
(np. 6 wagonów). Zwiększanie długości pociągu może powodować niekorzystne
skutki w postaci większych kosztów postoju w miejscu załadunku oraz gorszej
obsługi logistycznej5. Nie jest to jednak regułą. Przykładowo w Niemczech stosowana jest technologia single–wagon, która wsparta jest jednak przez zaawansowane systemy informatyczne.
Specyficznym czynnikiem efektywności w transporcie jest stopień wykorzystania przebiegu. Przewozy mogą być realizowane na długich trasach, co
sprzyja efektywności. Bardziej opłacalne mogą być jednak przewozy na trasach
2
A.S. Grzelakowski, Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju
globalnych łańcuchów dostaw, w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej nr 31, Warszawa 2011, s. 150.
3
US Chamber of Commerce. Land transport option between Europa and Asia, Washington 2010, s. 9.
4
http://freightliner.com.pl.
5
Autor artykułu zna kilka takich przypadków i to z krajów o całkowicie odmiennych
uwarunkowaniach gospodarczych, a mianowicie z Polski i Szwecji.
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krótszych, jeżeli ograniczone są tzw. puste przebiegi. W praktyce obserwujemy
zależność odwrotną – większe możliwości znalezienia ładunku powrotnego są
przy trasach dłuższych. Wpływ długości trasy może więc bardziej niż proporcjonalnie wpływać na obniżenie kosztów jednostkowych.
2. Wpływ skali działania na koszty w transporcie samochodowym
Wydawać się może, że znaczenie skali produkcji usług jest mniejsze w transporcie samochodowym, który charakteryzuje się stosunkowo niską ładownością
środków transportu oraz mniejszym udziałem kosztów stałych w kosztach całkowitych (zob. rys. 1). Jednak również w tej gałęzi transportu widać zależność
między ładownością pojazdów a kosztami jednostkowymi przewozów.
Koszty
ogólnozakładowe
i wydziałowe
6%

Koszt
ubezpieczeń
2%

Koszt leasingu

Koszt paliwa

19%

Koszt kierowcy
16%

44%

Koszt napraw
i przeglądów
7%

Koszt opon
6%

Rys. 1. Struktura kosztów eksploatacji zestawu – ciągnik z naczepą
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od jednej z firm transportowych
województwa zachodniopomorskiego.

Zróżnicowanie taboru samochodowego pod względem ładowności jest
bardzo duże. Zróżnicowanie to dotyczy nie tylko ładowności całkowitej środka
transportu, ale również ciężaru przypadającego na przewożoną jednostkę. Zauważyć można bowiem prawidłowość, polegającą na tym, że większymi pojazdami można przewozić ładunki o większym ciężarze właściwym (tab. 1).
Podobnie jak w innych rodzajach działalności gospodarczej, na efektywność
ekonomiczną realizowanych przewozów wpływa nie tylko skala działania, ale
również inne czynniki. W transporcie będą to ograniczenia czasu pracy kierowców, przejazdu po określonych drogach w określone dni, ograniczenia dotyczące
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Tabela 1
Wpływ wielkości pojazdu samochodowego na możliwości załadunkowe
Pojazd
Volkswagen LT 46 kontener
Mercedes ATEGO kontener
Mercedes ATEGO plandeka
Zestaw z naczepą cięższy
Zestaw ciągnik z naczepą

Ładowność
(europalety)
8
14
18
34
34

ładowność
(t)
1,5
6,0
6,0
24,0
27,0

Masa palety
(kg)
187,5
428,6
333,3
705,9
794,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych.

gabarytów pojazdów, opłaty za przejazd po określonych drogach6. Koszt samego
przejazdu zależy od wyboru konkretnej trasy i to nie tylko od odległości, ale
również stanu infrastruktury na tej trasie, kongestii oraz czynników naturalnych,
takich jak ukształtowanie terenu, warunków pogodowych, ale również od czynników wewnętrznych (organizacja przewozów). Wpływ tych czynników może się
wyrażać poprzez typowo transportowe paradoksy opisane poniżej.
Wydłużenie długości trasy przewozu dla jednego zlecenia transportowego
sprzyja osiąganiu większej efektywności. Jeśli jednak czas przejazdu przekracza
dobowy dopuszczalny czas pracy kierowcy, to musi nastąpić przerwa. Rozwiązaniem tego problemu może być zatrudnienie drugiego kierowcy, jednak skutkować
to będzie większymi kosztami – lepsza będzie jednak jakość usługi.
Można wybrać trasę, dzięki której krótszy będzie czas (lepsza jakość i niższe koszty) oraz płynność jazdy (niższe koszty), ale pojawią się dodatkowe koszty
opłat drogowych.
Od 1 lipca 2011 roku wprowadzono w Polsce elektroniczny system poboru
opłat viaTOLL. Przedtem obowiązywał system winiet, w którym opłaty zależały
nie od liczby przejechanych km, ale od czasu, jakiego dotyczyły (dzienne, tygodniowe, miesięczne, półroczne i roczne)7. W viaTOLL koszt zależy od liczby faktycznie przejechanych kilometrów. W obu systemach opłaty były zróżnicowane

Konwencja europejska z 1.07.1970 r. dotycząca pracy załóg pojazdów wykonywających
międzynarodowe przewozy drogowe, Dz.U. 1999, nr 94, poz. 1087 (w tekście zwany Konwencja
AETR); Ustawa z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz.U. 2004, nr 92, poz. 879; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.12.2003 r. w sprawie warunków
i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat, Dz.U. 2004, nr 7, poz. 62.
7
Rozporządzenie Ministra Transportu z 8.08.2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych, Dz.U. 2006, nr 151, poz. 1089.
6
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w zależności od normy Euro, klasy drogi oraz ładowności pojazdu8. Im większa
ładowność pojazdu, tym większe są opłaty, a więc wydawać by się mogło, że system poboru opłat generalnie nie sprzyja osiąganiu korzyści skali.
Nie zawsze istnieje tzw. konflikt celów (trade-off, „coś za coś”) między
kosztami transportu i innymi kosztami logistycznymi a obsługą logistyczną.
Właśnie skala działania w dużej firmie transportowej, spedycyjnej czy logistycznej może pozwolić na osiągnięcie sprzecznych często celów. Przykładowo,
duży operator logistycznych (4000 ciężarówek) Vos Logistics dzięki systemowi
teleinformatycznemu był w stanie w bardzo wysokim stopniu wykorzystać flotę
swoich pojazdów9. Oba te czynniki, system teleinformatyczny oraz duża flota,
pozwalają na skrócenie czasu bezczynności środków transportu i ograniczenie
pustych przebiegów. Czynniki te sprzyjają również skracaniu czasu realizacji
zlecenia. Przy tak bowiem dużej liczbie ciężarówek, prawdopodobieństwo znalezienia się nawet kilku pojazdów w pobliżu miejsca kolejnego załadunku jest bardzo duże. Firma mogła więc jednocześnie obniżyć koszty i podwyższyć poziom
jakości usług, dzięki właśnie dużej skali działania.
W tabelach 2–5 przedstawiono wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, które było przedmiotem badań autora artykułu. Celem
kalkulacji było przedstawienie, jak ładowność pojazdów wpływa na zyskowność
przedsiębiorstwa. W dużym stopniu potwierdza się występowanie korzyści skali
również w tej „niemasowej” gałęzi transportu. Koszty jednostkowe w przeliczeniu na jednostkę produkcji usług (tkm), zmniejszają się wraz z coraz większą
ładownością pojazdów (tab. 4). Nie należy jednak wyciągać z tego wniosków,
że przewozy małych partii ładunków jest nieopłacalne. Ceny za takie usługi
uwzględniają większe koszty jednostkowe i dlatego zazwyczaj przewozy tzw.
drobnicy są bardziej opłacalne, niż przewozy całopojazdowe w dużych partiach,
ze względu na wyższy zysk jednostkowy (tab. 5). Mogą być one bardziej opłacalne dla usługobiorców ze względu na dopasowanie wielkości dostaw do potrzeb
(lepsza obsługa klienta, niższe koszty zapasów i magazynowania). Podobna sytuacja dotyczy przewozów specjalistycznych, takich jak przewozy ładunków ponadnormatywnych. Koszty, przede wszystkim z powodu gorszego wykorzystania
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.03.2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.
9
D. Milewski, B. Milewska, The LOVOS system as a decision making process supporting
tool in transport and logistics, Konferencja Międzynarodowa „Informační technologie v dopravě”
INFOTRANS, Pardubice 21–22.09.2005.
8
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zasobów (mniej zleceń, puste przebiegi) oraz kosztów organizacji i cen zakupu
sprzętu, są wysokie, jednak wysokie są również ceny za usługę.
W porównaniu z przewozami całopojazdowymi, koszty przewozów drobnicy są większe ze względu gorsze wykorzystanie ładowności nawet dużych pojazdów (przesyłki o różnym kształcie i wymiarach), istnieje konieczność dowozu
do terminali przeładunkowych przy wykorzystaniu mniejszych pojazdów. Nie
oznacza to jednak, że skala działania nie ma znaczenia w przewozach ładunków
drobnych. Właśnie firmy, które specjalizują się w tego typu usługach i pozyskują duże masy ładunkowe do przewozu, są w stanie obniżyć koszty jednostkowe
przez wykorzystanie systemów dystrybucji przesyłek i zaoferować odpowiedni
poziom jakości usług.
Tabela 2
Dane wejściowe do kalkulacji opłacalności przewozów (norma Euro 3) w 2011 roku
Wyszczególnienie

Bus

Ładowność
Wysokość stawek dla dróg
klasy A i S
Wysokość stawek dla dróg
klasy GP i G
przebieg miesięczny (km)
cena paliwa (zł/litr)
paliwo l/100km
Zużycie opon (zł/km)
Wynagrodzenie netto (zł)
Stawka netto (zl/km)

8 palet 1,5 t

9000
4
10
0,04
19%
1,4

Samochód
ciężarowy
18 palet 11,5 t

Zestaw
przestrzenny
38 palet 22 t

Ciągnik +
naczepa
33 palet 24 t

0,35

0,35

0,46

0,28

0,28

0,37

9000
4
20
0,04
14%
2,3

9000
4
24
0,064
13%
2,7

9000
4
33
0,064
13%
3,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstwa transportowo
spedycyjnego.

Tabela 3
Koszty przewozów w skali rocznej (zł)
Wyszczególnienie

Bus

„Solówka”
plandeka

Zestaw
przestrzenny

Ciągnik +
naczepa

1

2

3

4

5

Paliwo
Amortyzacja
Wynagrodzenie rocznie brutto
Remonty, materiały eksploatacyjne
Opony

39 600
10 000
38 726
10 200
3 960

79 200
20 000
46 879
12 200
3 960

95 040
35 000
51 101
16 200
6 336

130 680
40 000
62 457
18 200
6 336
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Koszty zarzadu
Materiały biurowe
OC
AC
OCP
Ksiegowość
Telefony
Opłaty w systemie viaTOLL w. 1
Opłaty w systemie viaTOLL w. 2
Koszty zmienne
Koszty stałe
Koszty całkowite

2

3

4

3 000
500
745
–
300
1 500
1 500
–
–
82 286
27 745
110 031

3 000
500
2 200
–
300
1 500
1 500
10 395
8 316
138 355
41 200
180 595

3 000
500
2 400
–
300
1 500
1 500
10 395
8 316
160 793
60 400
222 233

5

3 000
500
2 400
6 866
300
1 500
1 500
13 662
10 989
210 462
74 266
286 065

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstwa transportowo
spedycyjnego.

Tabela 4
Kosztowe korzyści skali

8 palet 1,5 t

„Solowka”
plandeka
18 palet 11,5 t

Zestaw
przestrzenny
38 palet 22 t

Ciągnik +
naczepa
33 palet 24 t

0,74

0,16

0,10

0,12

Wyszczególnienie
Ładowność
Koszt jednostkowy
(zł/tkm)

Bus

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstwa transportowo
spedycyjnego.

Tabela 5
Zyskowność pojazdów
Ładowność (t)
Koszt jednostkowy([zł/tkm)
Przychód jednostkow (zł/tkm)
Zysk jednostkowy (zł/tkm)

1,5
0,74
0,93
0,19

11,5
0,16
0,20
0,04

22
0,10
0,12
0,02

24
0,12
0,14
0,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstwa transportowo
spedycyjnego.

Potwierdzeniem znaczenia skali produkcji również w tak niemasowej gałęzi, jaką jest transport samochodowy, jest również obserwowana tendencja do
zwiększenia ładowności pojazdów ciężarowych. Obecnie stosowane w większości krajów Unii Europejskiej największe pojazdy mają określone w Dyrektywie
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96/5310 maksymalne dopuszczalne na rynku europejskim parametry pojazdów
ciężarowych, które wynoszą:
–– pojazd przegubowy (ciągnik siodłowy z naczepą siodłową): długość
16,50 m, DMC = 40 t,
–– zestaw powiększony (pojazd silnikowy z przyczepą): długość 18,75 m,
DMC = 40 t.
Dopuszcza się jednak możliwość przekroczenia tych ładowności w ruchu
krajowym, z czego skorzystały niektóre kraje – Szwecja, Dania, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania. Pojazdy te mają długość nawet do 25,25 m oraz ładowność do 60 t i więcej. Korzyści kosztowe dla przedsiębiorstw są znaczne, stąd
presja lobby transportowego na dopuszczenie takich pojazdów do ruchu międzynarodowego.
Wnioski
Efekty korzyści skali to zjawisko bardzo złożone, również w transporcie samochodowym, zależy od jednoczesnego występowania wielu innych czynników.
Specyfiką transportu, szczególnie transportu drogowego, jest duże uzależnienie
od otoczenia. Szczególnie istotny jest tutaj wpływ czynników prawnych, które
ograniczają możliwość wykorzystania efektów skali.
Skala produkcji nie jest jedynym czynnikiem efektywności, rozumianej
jako np. zyskowność. Nawet jeżeli koszt jednostkowy produkcji danej usługi
jest rzeczywiście niższy, to jeszcze nie oznacza, że będzie bardziej opłacalna dla
usługodawcy niż usługi o wyższym stosunkowo koszcie. Wyższe koszty mogą
być rekompensowane przez wyższe stawki za realizację danej usługi, do czego
dochodzi w przewozach specjalistycznych, np. ponadgabarytowych.
Obserwacja jednak tendencji dotyczących ładowności (zwiększanie dopuszczalnej długości i masy całkowitej) oraz stosowane rozwiązania (szukanie dodatkowej przestrzeni w dopuszczalnych wymiarach) skłania do wniosku, że skala
działania jest istotnym czynnikiem również w transporcie samochodowym. Poza
tym opłacalność przewozów w transporcie ciężarowym w technologii uniwersalnej w przewozach całopojazdowych wymaga wykonania dużej pracy przewozowej (100–140 tys. km w roku), aby można było osiągnąć zysk.
10
Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating
within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic
and the maximum authorised weights in international traffic.
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The scale effects in the Road Transport
Summary
The paper discusses the problem of the so called “scale effect” in transport, especially in the road transport. In practice the are many factors, which influence the effectiveness in this branch of the economy. Mostly these are external factors independent
of transport enterprises. The share of such factors is especially high in the road sector.
What’s more it is very difficult here to obtain the benefits of scale due to the limited load
capacity. The goal of the paper is to present practical determinants of the economical effectiveness of the road transport and factors enabling the obtaining scale effects.
Keywords: economies of scale, transportation costs, economic efficiency, road transport
Translated by Dariusz Milewski
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Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych
pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego
a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych
w Polsce

Artykuł poświęcono problematyce powiązań przyczynowo-skutkowych energochłonności transportu samochodowego z transportochłonnością i poziomem podatków
paliwowych. Składa się on z dwóch części, w pierwszej omówiono modele innych badaczy, koncentrujących się na podejściu VAR i VECM. W drugiej części przedstawiono
analizę empiryczną za pomocą modelu VECM, dokonano identyfikacji podstawowych
zależności pomiędzy omawianymi kategoriami, określono współwystępowanie tendencji dla omawianych zmiennych. Ponadto użyto test ADF oraz test śladu Johansena do
określenia stacjonarności i rzędu kointegracji. W wyniku przeprowadzonych badań, znaleziono dwukierunkową zależność pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością oraz jednokierunkową zależność pomiędzy poziomem
podatków a energochłonnością lub transportochłonnością.
Słowa kluczowe: energochłonność transportu samochodowego, transportochłonność,
podatki paliwowe, test śladu Johansena, VECM

Wstęp
Energochłonność transportu samochodowego stanowi kluczową kwestię
w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju państwa i polityki dekarbonizacji
*
mgr Elżbieta Szaruga – Katedra Metod Ilościowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki
Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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transportu samochodowego. Wskaźnik ten jest miarą odniesienia do oceny stopnia zrównoważonego rozwoju energetycznego transportu. Ocena ta wymaga jednak identyfikacji związków przyczynowo-skutkowych (kierunkowości powiązań
zachodzących między danymi kategoriami ekonomicznymi), dzięki czemu można
określić zarówno determinanty, jak i skutki energochłonności transportu samochodowego. Takie podejście, bazujące na znalezieniu powiązań i określeniu ich kierunkowości, ma swoje implikacje dla teoretyków, praktyków oraz regulatorów.
W literaturze można spotkać wiele różnych podejść do zagadnienia powiazań energochłonności z innymi czynnikami (kategoriami ekonomicznymi),
wśród których szerokie zastosowanie ma analiza kointegracji i przyczynowości
oparta na modelu VEC lub VAR.
W artykule poruszono zagadnienie powiązań pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków.
Analiza porównawcza szeregów czasowych dostarcza wniosków na temat występowania pewnych tendencji, niestety nie wskazuje na występowanie zależności przyczynowo-skutkowych, ani nie identyfikuje kierunków tych powiązań.
Należy podkreślić, że dzięki analizie przyczynowości można zidentyfikować
nie tylko przyczyny i skutki, ale również sprzężenia zwrotne pomiędzy danymi
zmiennymi, czego nie można wyprowadzić z analizy szeregów czasowych czy
współczynników korelacji.
Artykuł składa się z dwóch części – w pierwszej dokonano przeglądu literatury, w której centralną częścią są osiągnięcia w specyfikacji modeli opartych
na podejściu VAR i VECM oraz przyczynowości w sensie Grangera. W drugiej
części artykułu dokonano empirycznej analizy, w której wykorzystano test ADF,
test kointegracji Johansena, system SER oraz podejście bazujące na modelu VEC
(VECM). Analizę przeprowadzono na przykładzie Polski (lata 2000–2012) –
dane roczne pochodziły z bazy Eurostat oraz OECD Stats.
Głównym celem artykułu jest weryfikacja i określenie kierunków zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych.
1. Przegląd literatury
Od wielu dekad dyskutuje się na temat zależności w transporcie, czego potwierdzeniem jest szeroka skala prowadzonych badań przez naukowców, zarówno w wymiarze czasowym, jak i przestrzennym. Badania oparte są na różnych
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podejściach badawczych, jednak na szczególne zainteresowanie zasługują studia
badawcze, koncentrujące się wokół metod bazujących na teście Grangera (Vector
Auto Regression Model oraz Vector Error Correction Model), modelu Environmental Kuznets Curve, analizie dekompozycyjnej czy analizie scenariuszy.
Wśród interesujących prac, w których zbadano zależność pomiędzy transportem a PKB, wykorzystując test przyczynowości Grangera jest praca Mehmeta
Aldonata Beyzatlara, Müge’a Karacala i Hakana Yetkinera. Analizę tę przeprowadzono na przykładzie krajów należących do EU15 i obejmuje lata 1970–2008.
W wyniku przeprowadzonego badania, znaleziono dwukierunkową zależność
pomiędzy PKB per capita a transportem lądowym ładunków (w tkm) per capita.
Poza tą zależnością zweryfikowano również związek pomiędzy PKB per capita
a transportem lądowym osób (w pkm) per capita oraz PKB per capita a zużyciem
benzyny przez transport samochodowy (w kgoe1) per capita. Okazało się, że zależność pomiędzy PKB a transportem lądowym osób była nieistotna statystycznie. Ponadto, dla 6 z 15 krajów wyniki przyczynowości Grangera były podobne
dla relacji PKB – transport lądowy ładunków oraz dla relacji PKB – zużycie benzyny przez transport samochodowy. Różnice dla 9 pozostałych państw – to jest
60% z 15 badanych krajów – uzasadniono ograniczonością odzwierciedlenia roli
transportu w gospodarce za pomocą wskaźnika zużycia energii przez transport
samochodowy w przeliczeniu na głowę. Główny wniosek wyprowadzony z badania sprowadzał się jednak do istnienia powiązania między poziomem rozwoju
ekonomicznego a transportem2.
Brantley Liddle i Sydney Lung skoncentrowali się natomiast wyłącznie na
długoterminowej zależności przyczynowej między zużyciem energii przez transport a PKB, analizę przeprowadzając na przykładzie 107 krajów w latach 1971–
2009. Analiza obejmowała trzy panele: pierwszy skupiał 40 krajów o wysokim
poziomie PKB, drugi – 39 krajów o średnim poziomie PKB, a trzeci – 28 krajów
o niskim poziomie PKB. Na podstawie empirycznych badań ustalono kierunek
zależności: od PKB per capita do zużycia energii przez transport per capita3.
Szeroki zakres badań prezentują również Khaled Ben Abdallah, Mounir Belloumi oraz Daniel De Wolf, przedstawiając wieloczynnikową analizę
kgoe – kilogram ekwiwalentu ropy naftowej.
M.A. Beyzatlar, M. Karacal, H. Yetkiner, Granger causality between transportation and
GDP: A panel data approach, „Transportation Research Part A” 2014, vol. 63, s. 43–55.
3
B. Liddle, S. Lung, The long-run causal relationship between transport energy consumption and GDP: Evidence from heterogeneous panel methods robust to cross-sectional dependence, „Economics Letters” 2013, vol. 121, s. 524–527.
1
2
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kointegracji i przyczynowości tunezyjskiego transportu samochodowego (okres
1980–2010). Analizie poddano wskaźniki zrównoważonego rozwoju w relacji do
zużycia energii przez transport samochodowy. Dostrzeżono wzajemne powiązania między wartością dodaną z transportu, zużyciem energii przez transport,
infrastrukturą transportu oraz emisjami dwutlenku węgla. Poza badaniem przyczynowości długoterminowej, autorzy poddali weryfikacji hipotezę EKC (Environmental Kuznets Curve)4.
W podobnym tonie przedstawiono studia badawcze dotyczące wpływu zużycia energii przez transport, bezpośrednich inwestycji zagranicznymi (BIZ)
oraz dochodu na emisje dwutlenku węgla na przykładzie gospodarek należących
do ASEAN-5. W badaniu wykorzystano metodę kointegracji oraz przyczynowości Grangera, jak również zweryfikowano hipotezę EKC. W wyniku przeprowadzonych testów, stwierdzono, że szeregi czasowe emisji dwutlenku węgla oraz
zużycia energii przez transport, BIZu a także PKB są skointegrowane wyłącznie dla Indonezji, Malezji oraz Tajlandii, stąd zasadne było wykorzystanie testu
przyczynowości Grangera, bazującego na VECM. Natomiast z uwagi na stacjonarność szeregów dla Filipin i Singapuru, użyto testu przyczynowości Grangera,
opartego na podejściu VAR, w związku z czym, otrzymane wnioski nie są jednorodne w całej próbie krajów ASEAN-5. Zweryfikowano dwukierunkową i długookresową zależność między wzrostem gospodarczym a emisjami dwutlenku
węgla dla Indonezji oraz Tajlandii, natomiast dla Malezji ta zależność była jednokierunkowa – wzrost gospodarczy przyczyniał się do wzrostu emisji dwutlenku
węgla. Poza tym jedynie w Malezji można potwierdzić istnienie dwukierunkowej
zależności między wzrostem gospodarczym a zużyciem energii przez transport,
przy czym istniała również jednokierunkowa zależność od zużycia energii przez
transport do wzrostu gospodarczego (przypadek Indonezji i Tajlandii). Poza
związkami długookresowego oddziaływania, przeanalizowano również relacje
krótkookresowe, wśród których na istotną uwagę zasługuje dwukierunkowa zależność pomiędzy zużyciem energii przez transport i PKB (w Malezji), jednokierunkowa zależność od zużycia energii przez transport do PKB (w Indonezji)
i odwrotnej zależności (w Singapuru)5.
4
K.B. Abdallah, M. Belloumi, D. De Wolf, Indicators for sustainable energy development: A multivariate cointegration and causality analysis from Tunisian road transport sector,
„Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2013, vol. 25, s. 34–43.
5
V.G.R. Chandran, C.F. Tang, The impacts of transport energy consumption, foreign direct investment and income on CO2 emissions in ASEAN-5 economies, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2013, vol. 24, s. 445–453.
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Na uwagę zasługuje także analiza popytu na kolejowy transport ładunków
przeprowadzona przez Alberta Wijeweera’ę, Honga To oraz Michaela Charlesa na
przykładzie Australii. Autorzy posłużyli się modelem VAR (Vector Auto Regression) do zweryfikowania wpływu kursu walutowego, stawek frachtowych oraz
aktywności makroekonomicznej na popyt na kolejowy transport ładunków niemasowych. Oprócz tego przeprowadzili analizę funkcji odpowiedzi na impuls,
tak zwaną IRF (Impulse Response Function) oraz analizę dekompozycji wariancji. W konkluzji autorzy zwrócili uwagę na wpływu wahań kursu dolara australijskiego na popyt kolejowego transportu ładunków niemasowych, co oznacza,
że handel międzynarodowy oddziałuje na popyt na transport ładunków. Ponadto
badacze podkreślili, że najsilniejszą dominantą popytu na kolejowy transport ładunków niemasowych jest stawka frachtowa6.
Mudit Kulshrestha, Barnali Nag i Mukula Kulshrestha przedstawili podobne badania, które dotyczyły wieloczynnikowego modelu zapotrzebowania na
transport ładunków na przykładzie indyjskich kolei, opartego na VAR. Zakres
badania obejmował lata 1960–1995 (dane roczne) i uwzględniał takie zmienne,
jak: praca przewozowa (w mln tkm), produkt krajowy brutto (w cenach z 1980–
1981), wskaźnik cen (stawka pobierana za TKM w stosunku do cen hurtowych
wszystkich towarów), liczba zarejestrowanych pojazdów ciężarowych (w tys.).
Zweryfikowano długookresową dwukierunkową zależność między wzrostem
gospodarczym a popytem na transport ładunków, uznając, że wzrost gospodarczy jest fundamentalnym czynnikiem kreującym popyt na transport ładunków,
a popyt na transport ładunków jest kluczową determinantą wzrostu gospodarczego. Ponadto zauważono niską elastyczność cenową popytu na transport ładunków, która wynika z braku alternatywnych sposobów przewozów węgla luzem
na duże odległości oraz przesunięciem przewozów ładunków niemasowych na
transport samochodowy, dzięki czemu można świadczyć usługi door-to-door7.
Obok zaprezentowanych badań, należy podkreślić, że istotny wkład badawczy w dziedzinie badań nad problematyką estymacji popytu na ropę oraz nad
racjonalizacją zużycia ropy (paliw ropopochodnych) w transporcie samochodowym zaprezentowali Boqiang Lin oraz Chunping Xie. Zaadaptowali oni podejście bazujące na modelu kointegrujących zależności – VAR i VECM (Vector
A. Wijeweera, H. To, M. Charles, An empirical analysis of Australian freight rail demand, „Economic Analysis and Policy” 2014, vol. 44, s. 21–29.
7
M. Kulshreshtha, B. Nag, M. Kulshreshtha, A multivariate cointegrating vector auto
regressive model of freight transport demand: evidence from Indian railways, „Transportation
Research Part A” 2001, vol. 35, s. 29–45.
6
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Error Correction Model). Do estymacji zużycia ropy przez transport samochodowy włączono takie czynniki jak: PKB (według autorów odzwierciedla on rozwój
ekonomiczny8), udział długości (milażu) autostrad klasyfikowanych względem
jakości w pięciu grupach do długości (milażu) autostrad ogółem (klasyfikowanych i nieklasyfikowanych) – wskaźnik ten odzwierciedla stan dróg, średnioroczny poziom produktywności pracy w przemyśle motoryzacyjnym – miara ta
reprezentuje techniczny poziom przemysłu motoryzacyjnego oraz indeks cen producentów (PPI) produktów naftowych, który ilustruje poziom cen ropy naftowej.
Badanie przeprowadzono na przykładzie Chin. Weryfikacja zależności pomiędzy
zużyciem ropy naftowej przez transport a jej determinantami potwierdziła istnienie zależności długoterminowej, przy czym PKB wywierał największy wpływ na
zużycie ropy naftowej, a poziom cen ropy naftowej – najmniejszy. Autorzy dokonali także porównań scenariuszy potencjalnie zaoszczędzonej energii w przyszłości
oraz przedstawili analizę ryzyka na podstawie metody Monte Carlo9.
Rozważania na temat długookresowej relacji pomiędzy popytem na benzynę, ceną benzyny, dochodem oraz poziomem motoryzacji indywidualnej na
przykładzie krajów należących do OECD zostały przedstawione przez Brantley
Liddle. Na postawie testu przyczynowości Grangera stwierdzono, że w długim
okresie cena benzyny, dochód oraz poziom motoryzacji indywidualnej są przyczynami zużycia energii przez transport w sensie Grangera, ale w krótkim okresie wyłącznie cena benzyny oddziałuje na zużycie energii przez transport10.
Na podstawie przeanalizowanej literatury, w której zawarto interesujące
studia empiryczne, autorka poddała badaniu powiązania przyczynowo-skutkowe
energochłonności transportu samochodowego z innymi kategoriami ekonomicznymi, takimi jak: transportochłonnością oraz poziomem podatków paliwowych.
Analizę przeprowadzono na przykładzie Polski i obejmuje lata 2000–2012.
Do badania wykorzystano dane wtórne, pochodzące z bazy danych Eurostatu
i OECD, a analizę wykonano na podstawie podejścia VECM.

8
Należy pamiętać, że PKB nie jest idealnym wskaźnikiem odzwierciedlającym rozwój
ekonomiczny, co najwyżej wzrost ekonomiczny, ponieważ jego konstrukcja jest niedoskonała a ponadto nie uwzględnia wielu innych sfer społeczno-gospodarczych mających zasadniczy
wpływ na rozwój ekonomiczny.
9
B. Lin, C. Xie, Estimation on oil demand and oil saving potential of China’s road transport sector, „Energy Policy” 2013, vol. 61, s. 472–482.
10
B. Liddle, The systemic, long-run relation among gasoline demand, gasoline price, income, and vehicle ownership in OECD countries: Evidence from panel cointegration and causality
modeling, „Transportation Research Part D” 2012, vol. 17, s. 327–331.
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2. Analiza zależności między energochłonnością transportu samochodowego
a transportochłonnością, podatkami paliwowymi
Przyjęto za zmienne reprezentacyjne następujące wskaźniki/mierniki:
–– ENT – energochłonność transportu samochodowego, która jest wyrażona jako relacja zużycia energii przez transport samochodowy do PKB
(w kgoe/euro),
–– TTKM – transportochłonność dla przewozów ładunków, która jest wyrażona jako relacja pracy przewozowej11 do PKB (tkm/euro),
–– FT – poziom podatku paliwowego (euro/litr).
W tabeli 1 zaprezentowano szeregi czasowe omawianych kategorii (dane
roczne) dla Polski.
Tabela 1
Szeregi czasowe energochłonności transportu samochodowego, transportochłonności,
podatków paliwowych dla Polski (lata 2000–2012)
Lata

ENT

TTKM

FT

2000
0,0483
0,4025
0,220
2001
0,0421
0,3636
0,280
2002
0,0412
0,3822
0,296*
2003
0,0490
0,4472
0,307*
2004
0,0520
0,5393
0,320
2005
0,0466
0,4891
0,330
2006
0,0462
0,4992
0,330
2007
0,0446
0,5086
0,360
2008
0,0401
0,4790
0,360
2009
0,0472
0,6085
0,373*
2010
0,0436
0,5953
0,384*
2011
0,0421
0,5806
0,395*
2012
0,0394
0,6042
0,390
*
kalkulacja własna, wartości estymowane na podstawie obserwacji z lat 2004–2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database; OECD Stats, https://stats.oecd.org (dostęp 22.05.2015).

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1, energochłonność transportu samochodowego w latach 2000–2012 sukcesywnie spadała. W tym samym
okresie transportochłonność oraz poziomu podatków paliwowych rosły. Należy
11

Badanie popytu ograniczono tylko do transportu samochodowego.
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jednak przestrzec przed wyciąganiem przedwczesnych wniosków na temat zależności przyczynowo-skutkowych z analizy porównawczej szeregów czasowych.
Wzrost podatków paliwowych czy wzrost transportochłonności nie musiał bowiem powodować spadku energochłonności. Podobnie analiza współczynników
korelacji oraz wartości krytycznych nie dostarcza informacji na temat zależności
przyczynowo-skutkowych, co najwyżej może świadczyć o współwystępowaniu
pewnych tendencji.
Przy badaniu szeregów czasowych, jak już wcześniej wspomniano, istotna
jest analiza zależności przyczynowych, którą należy poprzedzić badaniem stacjonarności szeregów za pomocą testu ADF i rzędu kointegracji za pomocą testu
śladu Johansena. Wstępne badanie za pomocą testu ADF, wykazało, że należy
transformować zmienne poprzez zlogarytmowanie, a następnie poprzez użycie
pierwszych różnic. Wyniki testu ADF dla transformowanych zmiennych przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Wyniki testu ADF
Poziom
L_ENT
L_TTKM
L_FT
Pierwsza różnica

Wyraz wolny

Wyraz wolny i trend

–1,8914 (0)
–2,1960 (0)
–1,9097 (2)

–3,7076 (1) **
–3,1693 (2) *
–1,2490 (0)

Wyraz wolny

Wyraz wolny i trend

L_ENT
–3,3027 (0) **
–3,8127 (0) **
L_TTKM
–3,2332 (0) **
–3,2986 (0) *
L_FT
–4,0431 (0) ***
–4,5906 (1) ***
W nawiasach podano optymalny rząd opóźnienia
*, **, *** – istotność na poziomie odpowiednio: poniżej 10%, 5%, 1%
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

Do zbadania stacjonarności za pomocą testu ADF użyto dwóch specyfikacji: pierwsza uwzględnia występowanie wyrazu wolnego, a druga – wyrazu
wolnego i trendu. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, można zauważyć, że nie można odrzucić hipotezy zerowej, mówiącej o występowaniu
pierwiastka jednostkowego dla przyjętych poziomów zmiennych. Po przyjęciu
pierwszych różnic jednak, wyniki testu ADF pozwalają na odrzucenie hipotezy
zerowej zakładającej występowanie pierwiastka jednostkowego, zatem wyniki
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wskazują na niestacjonarność szeregów czasowych i integrację pierwszego rzędu
lub I(1). W tabeli 3 zaprezentowano wyniki testu śladu Johansena.
Tabela 3
Wyniki testu śladu Johansena
Rząd

LR

Wartość p

90%

95%

99%

0
1
2

54,32
19,24
7,36

0,0001
0,0607
0,1130

32,25
17,98
7,60

35,07
20,16
9,14

40,78
24,69
12,53

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1 i 2.

Wyniki testu śladu Johansena przedstawione w tabeli 3, wskazują na występowanie jednej relacji kointegrującej pomiędzy energochłonnością transportu
samochodowego, transportochłonnością oraz poziomem podatków paliwowych.
Dla zestawienia tych wartości w tabeli 4 przedstawiono równanie kointegrujące.
Tabela 4
Równanie kointegrujące – zmienna zależna L_ENT
Wyszczególnienie

Współczynnik

Błąd standardowy

t-Studenta

CONST
−3,45019
0,142873
−24,15
L_TTKM
0,48036
0,19591
2,452
L_FT
−0,614507
0,208678
−2,945
*, **, *** – istotność na poziomie odpowiednio: poniżej 10%, 5%, 1%

Wartość p
3,38E-10 ***
0,0341 **
0,0147 **

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4, transportochłonność oraz poziom podatków paliwowych istotnie wpływał na energochłonność transportu samochodowego. Wzrost transportochłonności o 1% był powiązany ze wzrostem
energochłonności o 0,48%, natomiast wzrost poziomu podatków paliwowych
o 1% był powiązany ze spadkiem energochłonności o 0,062%. Oba wskaźniki
elastyczności są zatem na niskim poziomie.
Kolejną niezwykle istotną kwestią jest specyfikacja modelu VEC dwuetapową procedurą (pierwsza uwzględnia podejście Johansena, druga – EGLS) oraz
nałożenie restrykcji systemem SER. Nałożone restrykcje przedstawiono w wersji
macierzowej, gdzie 0 oznacza wykluczenie z modelu, a * włączenie do modelu.

438

Elżbieta Szaruga

∆L_ENT(t)
*
� ∆L_FT(t) � = �*� [ec1(t − 1)] +
*
∆L_TTKM(t)

0
�0
*

* * ∆L_ENT(t − 1)
*
0 0� � ∆L_FT(t − 1) � + �0� [CONST]
* 0 ∆L_TTKM(t − 1)
*

Wyniki estymacji modelu VEC12 dwuetapową procedurą przedstawiono
w tabeli 5, uwzględniając powyższe restrykcje.
Tabela 5
Wyniki estymacji modelu VEC
Wyszczególnienie

∆L_ENT

∆L_FT

∆L_TTKM

∆L_ENT(t–1)
–
–
0,450 (0,006) ***
∆L_FT (t–1)
–1,227 (0,000) ***
–
–1,087 (0,001)***
∆L_TTKM(t–1)
0,318 (0,001) ***
–
–
CONST
–5,034 (0,000)***
–
–4,767 (0,000) ***
ec1(t–1)
–1,276 (0,000) ***
–0,008 (0,000) ***
–1,225 (0,000) ***
W nawiasach podano wartości p: *, **, *** – istotność na poziomie odpowiednio poniżej 10%,
5% i 1%
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

Wyniki estymacji modelu VEC zaprezentowane w tabeli 5 sugerują występowanie długoterminowych zależności pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych
oraz występowanie długoterminowej zależności między transportochłonnością
a energochłonnością i poziomem podatków paliwowych. Opisaną zależność pomiędzy zmiennymi, ustaloną za pomocą modelu VEC można przedstawić wizualnie (rys. 1).
Podsumowując przeprowadzone badanie można stwierdzić, że między energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością występowała
zależność dwukierunkowa. Natomiast między energochłonnością a podatkami
paliwowymi oraz między transportochłonnością a podatkami paliwowymi –
jednokierunkowa od podatków do energochłonności lub transportochłonności,
co oznacza, że podatki paliwowe są determinantą długiego oddziaływania na

12
Model przeszedł weryfikację testem Doornika-Hansena, testem ARCH-LM, testem
LM-TYPE, testem Jacque-Bera. Wyniki testów przekonują, że model ma własności pożądane
i jest poprawny. Szczegółowa prezentacja wyników przeprowadzonych testów dla modelu została
pominięta w artykule.
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energochłonność i transportochłonność, między tymi dwoma ostatnimi kategoriami zachodzi sprzężenie zwrotne o charakterze długoterminowym.

Transportochłonność
(tkm/€)

Energochłonność
transportu
samochodowego
(kgoe/€)

Podatki paliwowe
(€/litr)

Rys. 1. Zależności pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego, transportochłonnością a podatkami paliwowymi
Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
Doświadczenia innych badaczy, w określeniu kierunków zależności pomiędzy transportem a innymi dziedzinami społeczno-gospodarczymi, są bardzo
bogate i stanowią istotną bazę dla nowych studiów empirycznych, szczególnie
na przykładzie krajów, w których takich analiz dotychczas nie przeprowadzono.
Analizy były również ważnym punktem odniesienia dla badań przeprowadzonych przez autorkę na przykładzie Polski dla lat 2000–2011.
W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano odpowiedź na temat kształtowania się zależności w transporcie pomiędzy trzema zmiennymi, takimi jak:
energochłonność transportu samochodowego, transportochłonność oraz poziomem podatków paliwowych. Zakres czasowy był zbyt krótki, w związku z czym
do modelu nie było można włączyć dodatkowych regresorów, na przykład trendu
(ograniczonego lub nieograniczonego), co też miało swój wpływ na otrzymane
wyniki.
Otrzymany obraz relacji pomiędzy omawianymi kategoriami ekonomicznymi jest istotny dla budowy scenariuszy, niezbędnych do racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego.
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The verification of causal linkages among road transport energy
intensity, transport intensity and level of fuel taxes in Poland
Summary
The issue of causal linkages among road transport energy intensity, transport intensity and level of tax fuels in the article was presented. The article consists of two
parts. The first part presents the literature review, where models of other researchers
who focused on VAR and VECM approaches were examined. The second part presents
an empirical analysis, where VECM model was used. The fundamental linkages among
these categories and coexistence trends of these variables were identified. It also the ADF
test and the Johansen trace test were used to investigate the order of stationarity and cointegration. As a result of the research, the bidirectional linkage among road transport
energy intensity and road intensity, and two unidirectional linkages among level of fuel
taxes and energy intensity or transport intensity were found.
Keywords: road transport energy intensity, transport intensity, fuel taxes, Johansen trace
test, VECM
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