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WStęp

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt Naukowy pod tytułem 
„Problemy Transportu i Logistyki”. W jego przygotowaniu wzięło udział pięt-
nastu autorów dwunastu artykułów. Opracowane artykuły podzielono na trzy 
grupy, takie jak: problemy transportu, problemy logistyki oraz prawne aspekty 
transportu i logistyki. Poruszone zagadnienia zostały ukazane zarówno w aspek-
cie teoretycznym, jak i praktycznym. W zamierzeniu autorów zasadniczymi ce-
lami opracowań jest:

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

rowych,
 – zaakcentowanie aktualnych trendów i zjawisk obserwowanych na rynku 

usług TSL,
 – wskazanie na prawne aspekty funkcjonowania transportu. 

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

Redaktor Zeszytu
Elżbieta Załoga
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ZachoWanie konkurencyjno-
ści prZeZ toWaroWy tranSport drogoWy 

w ramach prZeWoZóW multimodalnych

Streszczenie

W artykule oceniono konkurencyjność różnych jednostek transportowych wyko-
rzystywanych w technologii przewozów multimodalnych. Dokonano analizy z perspekty-
wy przewoźnika – operatora transportu drogowego. Rozważono następujące technologie 
przewozów multimodalnych i intermodalnych: Ro-La, bimodalna, piggyback, kontene-
rów morskich, nadwozi wymiennych oraz przewozów promowych. Wykorzystanie nie-
których z nich jest dla przewoźników drogowych korzystne, podczas gdy stosowanie in-
nych, jak Ro-La czy bimodalnej, stanowi głównie wynik polityki władz zmierzającej do 
wspierania innych gałęzi. Artykuł bazuje głównie na analizie informacji pochodzących 
od samych przewoźników zaangażowanych w ten rodzaj biznesu oraz od dostawców 
stosownego taboru. 
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Wstęp

Każdą z gałęzi transportu wyróżnia zestaw bazowych zalet, któremu to-
warzyszy jednak pewien zespół wad oraz ograniczeń w stosowaniu1. Dlatego od 
dawna ludzie, kierując się logiką i racjonalnością w swoim postępowaniu, starają 
się optymalizować przemieszczanie, przy założeniu, iż optymalizacja wymaga 
istnienia różnych możliwości i sformułowania kryteriów oceny jej przeprowa-
dzania. Kwestia dotyczy tego, by przy istniejących barierach i utrudnieniach 
(dostępność pewnych rozwiązań, koszty i dostępność zasobów, uwarunkowania 
geograficzne i klimatyczne), w danych, konkretnych warunkach wykorzystywać 
tę gałąź czy te gałęzie, dzięki którym zadany proces przewozowy da się wykonać 
najlepiej i najbardziej efektywnie.

Podstawę transportu od wieków stanowią przewozy jednogałęziowe, czyli 
gdy dany ładunek z miejsca pierwotnego nadania do miejsca ostatecznego prze-
znaczenia, czyli odbioru, transportuje się wyłącznie za pomocą środków pocho-
dzących z jednej gałęzi. Niemniej, gdy ma to uzasadnienie ekonomiczne i tech-
niczne, można się też wykorzystać środki z różnych gałęzi, przy uwzględnieniu 
realnej dostępności środków z określonej gałęzi, o określonych parametrach tech-
niczno-użytkowych, w określonej ilości oraz określonych miejscu i czasie. W ta-
kiej sytuacji dany przewóz staje się wielogałęziowy.

Obecnie, omawiając transport towarowy ze wszystkich gałęzi oraz anali-
zując stopień ich rozwoju w obszarze technologicznym, wielkość realizowanych 
przewozów oraz wielkość wykonanej pracy przewozowej, udział w przewozach, 
w powiązaniu z pozytywnym i negatywnym oddziaływaniem na społeczeństwo 
i środowisko, największą konkurencyjnością wyróżnia się transport drogowy. 
Tę konkurencyjność zachowuje on zarówno przy przewozach wykonywanych 
samodzielnie, jak i realizowanych w oparciu o współpracę z innymi gałęziami. 

Celem artykułu jest wskazanie przyczyn zachowywania przez towarowy 
transport samochodowy konkurencyjności w stosunku do innych gałęzi oraz 
w powiązaniu z tymi gałęziami przy realizacji przewozów wielogałęziowych. 
Analiza dotyczy więc tego, na ile przewozy wielogałęziowe wpływają na kon-
kurencyjność i efektywność biorących w nich udział przewoźników drogowych. 
Analiza będzie dokonana przede wszystkim od strony ewentualnych specyficz-
nych potrzeb taborowych, bez oceny samej organizacji konkretnych przewozów. 

1 J. Brach, Przewozy wielogałęziowe – kwestie definicyjne, zastosowanie, praktyka, „Cięża-
rówki i Autobusy” 2015, nr 6, s. 52–56.
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Na rzeczywiście notowaną efektywność wpływa mianowicie wiele czynników, 
odnoszących się m.in. do sprawnego przygotowania i funkcjonowania konkret-
nych łańcuchów dostaw w ramach konkretnych sieci logistycznych. Sposób funk-
cjonowania tych sieci silnie określa i determinuje bowiem konkurencyjność wy-
konywania określonych operacji. 

Technologie przewozów wielogałęziowych 

Termin przewozy wielogałęziowe oznacza przewóz danej, wydzielonej par-
tii ładunku co najmniej dwiema gałęziami transportu. Definicja ta ma zatem wy-
bitnie charakter ogólny, a przy posługiwaniu się nią ważne jest, że odnosi się do 
każdego przewozu danego ładunku co najmniej dwiema gałęziami, jeśli takie są 
wymagania techniczne, bezpieczeństwa, formalno-prawne albo wymogi ze stro-
ny zleceniodawcy. 

Obecnie stosowane są różne technologie przewozów wielogałęziowych. 
Dlatego oprócz definicji ogólnej istnieje kilka definicji bardziej szczegółowych, 
dotyczących konkretnych rodzajów transportu, stosowanych technik przemiesz-
czania oraz wykorzystywanych w tym systemów i środków transportowych. 
Według Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Europejskiej Konferencji 
Ministrów Transportu (ECMT) oraz Komisji Europejskiej wyróżnia się2:

1. Transport intermodalny – oznaczający przewóz ładunku w jednym i tym 
samym pojeździe lub jednostce ładunkowej bez przeładunku przy użyciu 
różnych gałęzi transportu. Jest to w takim razie przewóz ładunków za 
pomocą więcej niż jednej gałęzi transportu (co najmniej dwiema gałę-
ziami), przy zachowaniu reguły, że na całej trasie przewozu – od punktu 
pierwotnego nadania do punktu ostatecznego odbioru – dany ładunek 
znajduje się tylko w jednej jednostce ładunkowej – pojeździe drogowym 
(nadwoziu samochodowym, przyczepie, naczepie), kontenerze bądź 
w nadwoziu wymiennym.

2 A. salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 183–187; idem, Transport intermodalny z punku 
widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28, 
Gdynia 2013, s. 28; por. S. Lockwood, P. Brinckerhoff, Intermodalism Multimodal Transportation 
vs. Intermodal Transportation, L. Oberstar Forum on Transportation Policy and Technology, 
16–17.03.2003. 
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2. Transport multimodalny – oznaczający przewóz ładunków więcej niż 
jedną gałęzią transportu, przykładowo za pomocą transportu samocho-
dowego i kolejowego czy samochodowego, kolejowego i morskiego. 

3. Transport kombinowany – stanowiący formę przewozów intermodal-
nych, w której na zasadniczym odcinku jednostka ładunkowa przewo-
żona jest koleją, żeglugą śródlądową lub morską, a pierwszy i ostatni 
odcinek przypada na drogę, ale odcinek ten powinien pozostawać jak 
najkrótszy.

4. Transport kombinowany towarzyszący – oznaczający transport całego 
pojazdu drogowego wraz z kierowcą za pomocą innego typu transportu, 
przykładowo kolejowego albo wodnego – promowego.

5. Transport kombinowany nietowarzyszący – oznaczający transport po-
jazdu drogowego lub jednostki transportu intermodalnego – kontenera, 
nadwozia wymiennego – bez kierowcy za pomocą środków z innej gałę-
zi, przykładowo z transportu kolejowego bądź wodnego – rzecznego lub 
morskiego.

Według Dyrektywy UE 2015/7193 operacja transportu intermodalnego 
oznacza: 

 – wiele operacji transportowych zdefiniowanych w art. 1 Dyrektywy Rady 
92/106/EWG związanych z przewozem co najmniej jednego kontenera 
lub nadwozia wymiennego o łącznej maksymalnej długości do 45 stóp, 

 – operacje transportowe związane z przewozem co najmniej jednego kon-
tenera lub nadwozia wymiennego o łącznej maksymalnej długości do 
45 stóp, wykorzystujące transport wodny, o ile długość pierwszego lub 
ostatniego odcinka drogowego nie przekracza 150 km na terytorium Unii. 
Odległość 150 km, o której mowa powyżej, można przekroczyć w celu do-
tarcia do najbliższego odpowiedniego terminala transportowego dla pla-
nowanej usługi w przypadku pojazdów spełniających wymogi załącznika 
i pkt 2.2.2 lit. a) lub b) bądź załącznika I pkt 2.2.2 lit. c) lub d), w sytuacji, 
gdy taka odległość jest dozwolona w danym państwie członkowskim.

W przypadku operacji transportu intermodalnego najbliższy odpowied-
ni terminal transportowy świadczący usługi może znajdować się w państwie 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych po-
ruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym 
i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, 
Dz. Urz. UE L 115/1. 
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członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym przesyłkę załadowa-
no lub wyładowano.

W efekcie transport multimodalny to każdy przewóz realizowany przez dwie 
gałęzie transportu lub więcej gałęzi. Transport intermodalny da się zaś wyodręb-
nić jako typ transportu multimodalnego, odnoszącego się do każdego przewozu 
w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub tym samym pojeździe przez kolejne 
gałęzie transportu, bez przeładunku samych towarów przy zmianie gałęzi (jedno-
stek transportowych). Tym samym w takim podejściu, pojęcie transportu multi-
modalnego określa (determinuje) przemieszczanie w jednostkach ładunkowych4.

Współpraca transportu samochodowego z innymi gałęziami

Ze względu na charakter użytych środków transportu wyróżnia się na-
stępujące przewozy intermodalne: szynowo-drogowe, drogowo-wodne, drogo-
wo-lotnicze, szynowo-lotnicze (zastosowanie głównie militarne), drogowo-szy-
nowo-wodne (rzeczne/morskie), szynowo-drogowo-lotnicze i szynowo-wodne 
(rzeczne/morskie). Transport samochodowy jest więc wykorzystywany w więk-
szości przewozów intermodalnych, tzn. drogowo-szynowych, drogowo-wodnych 
(morskich/ śródlądowych), drogowo-szynowo-wodnych (morskich/śródlądo-
wych) oraz drogowo-lotniczych.

W zakresie współpracy z innymi gałęziami transportu dla przewoźników 
drogowych ważne są następujące elementy wpływające na zachowanie konku-
rencyjności przez nich i przez tę gałąź:

 – ograniczenia oraz przymusy prawne w stosowaniu,
 – dostępność infrastruktury dojazdowej oraz przeładunkowej na styku dro-

ga–inne gałęzie transportu,
 – dostępność odpowiedniego sprzętu, 
 – specyficzne cechy eksploatacyjne specjalnego sprzętu wykorzystywa-

nego przez przewoźników drogowych i w innych gałęziach transportu, 
koniecznego dla maksymalnie efektywnej współpracy pomiędzy trans-
portem drogowym a tymi gałęziami,

4 W środowisku naukowym do dzisiaj trwa ożywiona dyskusja na ten temat: www.resear-
chgate.net/post/What_is_the_difference_between_Multimodal_and_Intermodal_in_transporta-
tion_networks (dostęp 2.09.2015) oraz M.D. Meyer, Intermodal and Multimodal Considerations 
and Developments, www.eolss.net/sample-chapters/c15/e1-32-08-02.pdf (dostęp 2.09.2015).
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 – ewentualne stosowanie znormalizowanych jednostek transportowych 
z innych gałęzi transportu, elastyczność i efektywność tego stosowania 
i tzw. uniwersalność eksploatacyjna – zakres i głębokość potencjalnego 
wykorzystania.

W przypadku ograniczeń prawnych niezwykle istotne są dwa ich rodzaje, 
świadczące o oddziaływaniu ze strony państwa. Pierwsze dotyczą swoistego zmu-
szania przewoźników drogowych do korzystania z innych gałęzi, w pierwszym 
rzędzie z kolei. Zazwyczaj takie przymuszanie realizowane jest poprzez kontyn-
gentowanie przewozów drogowych w postaci zezwoleń, karne opłaty za przejazd 
przez dany kraj oraz dodatkowe konkretne limity, nakazy bądź zakazy. Drugi 
rodzaj regulacji wiąże się m.in. z dodatkowymi obostrzeniami, ograniczeniami 
i ewentualnymi odstępstwami, szczególnie jeśli współpraca z innymi gałęziami 
transportu wymaga użycia w transporcie drogowym specjalnych rozwiązań i/czy 
jednostek transportowych. Taka sytuacja dotyczy głównie kontenerów morskich, 
wytrzymałych, ale relatywnie ciężkich. Dlatego dla przewoźników drogowych 
pomocny okazuje się zapis, pozwalający na wzrost dopuszczalnej masy całkowi-
tej zespołu drogowego w celu skompensowania tej wyższej masy własnej konte-
nerowej jednostki ładunkowej. 

W przepisach polskich, tj. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia5 w art. 3 znalazł się zapis dotyczący dopuszczal-
nych mas całkowitych pojazdów. Zgodnie z nim dopuszczalna masa całkowita po-
jazdu członowego, składającego się z 3-osiowego pojazdu silnikowego – ciągni-
ka siodłowego oraz 3-osiowej naczepy, przewożącego 40-stopowy kontener ISO 
w transporcie kombinowanym, wynosi 44 tony. Zapis ten po części rozwiązuje 
problem w obszarze przemieszczania najbardziej popularnych kontenerów mor-
skich. Niemniej, o ile rozwiązuje problem co do masy, o tyle nierozwiązana do tej 
pory pozostaje kwestia swobodnego przewozu kontenerów o długości 45 stóp. Ich 
ruch u nas odbywa się jak dotychczas na niewielką skalę, przeważnie transportem 
kolejowym6, gdyż w transporcie drogowym takie przewozy traktowane są jako 
nienormatywne. Wymagają więc zdobywania specjalnych zezwoleń, zawsze kło-
potliwych oraz czaso- i kosztochłonnych. Tymczasem kontenery 45-stopowe są 

5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warun-
ków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, DzU z dnia 26 lutego 
2003 r., nr 32, poz. 262. 

6 Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych – rozwiązania i wymierne korzyści, 
Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, luty 2013, s. 17.
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jednostką zdobywającą coraz większą popularność w światowym transporcie in-
termodalnym. Do tego wiele państw Unii Europejskiej, jak Finlandia, Holandia, 
Szwecja, Niemcy czy Dania, na określonych warunkach zezwoliło na ich prze-
wóz nienormatywnymi zestawami. W praktyce powyższe stworzyło możliwość 
przemieszczania tych kontenerów transportem drogowym i szerzej otworzyło 
Unię na tę jednostkę transportową. W dodatku na terenie ugrupowania problem 
zostanie kompleksowo rozwiązany już wkrótce, do dnia 7 maja 2017 roku, wraz 
z wejściem w życie nowych regulacji. Polegają one na wprowadzeniu odstęp-
stwa w przedziale do 44 ton oraz dodatkowych 15 cm długości w odniesieniu do 
przewozów kontenerów o długości 45 stóp i nadwozi wymiennych w transporcie 
intermodalnym7. 

Drugim elementem wpływającym na efektywność i konkurencyjność prze-
wozów drogowych w ramach przewozów intermodalnych jest dostępność odpo-
wiedniej infrastruktury na styku droga – inne gałęzie transportu, w tym w pierw-
szym rzędzie droga–kolej oraz droga–port. z punktu widzenia przewoźników 
drogowych ważne są tu:

 – liczba i rozmieszczenie takich punktów na danym obszarze,
 – swoboda dostępu do konkretnych punktów, rozpatrywana jako łatwość 

dojazdu do nich oraz czas (dodatkowy) niezbędny na dojazd – analizowa-
ne tu mogą być przykładowo: położenie w pobliżu głównych szlaków ko-
munikacyjnych – autostrad i tras szybkiego ruchu, dróg wielo- i jednopa-
smowych, występowanie ewentualnych ograniczeń co do mas, nacisków, 
wymiarów i prędkości,

 – wyposażenie konkretnych punktów w sprzęt przeładunkowy w posta-
ci żurawi, suwnic, kalmarów bądź innych urządzeń, jeśli tego wymaga 
stosowana w danym przypadku technologia przeładunku przy zmianie 
gałęzi,

 – szybkość i pewność obsługi, w tym czas oczekiwania na załadunek albo 
wyładunek,

7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, dotyczący stanowiska Rady w spra-
wie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej Dyrektywę 96/53/WE 
z dnia 25 lipca 1996 roku, 12 stycznia 2015 oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiają-
cą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne 
dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne 
obciążenia w ruchu międzynarodowym (tekst mający znaczenie dla EOG), 6.5.2015 Dz. Urz. UE 
L 115/1.
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 – jakość obsługi przejawiająca się m.in. kosztem i liczbą możliwych strat 
spowodowanych zniszczeniami przy realizacji operacji przeładunkowych 
w trakcie zmiany gałęzi,

 – położenie w pobliżu innych punktów dystrybucyjnych, centrów lo-
gistycznych i baz przeładunkowych, przekładające się efektywność 
eksploatacyjną.

Co do dostępności odpowiedniego taboru drogowego, to obecnie na rynku 
istnieje niezwykle szeroka oferta wariantów występujących w przewozach wie-
logałęziowych, w tym specjalistycznych naczep, przyczep, nadwozi oraz innych 
jednostek transportowych. Od strony podażowej przemysł motoryzacyjny jest 
w pełni przygotowany do zaproponowania wymaganego sprzętu. De facto ba-
riera bardziej wynika z zaistnienia popytu na poziomie gwarantującym wytwór-
com opłacalność realizacji danych projektów, przy pojawiających się czasami 
specyficznych wymaganiach ze strony użytkowników oraz przy obowiązujących 
regulacjach prawnych. Co więcej, stosowane dziś przez producentów technolo-
gie, materiały i rozwiązania pozwalają na dostarczenie pojazdów wysoce efek-
tywnych w zakresie eksploatacji. W rezultacie granicy dostępności nie wyznacza 
przemysł, lecz użytkownicy i prawo. 

Pozostałe rozpatrywane elementy, takie jak cechy eksploatacyjne sprzętu, 
elastyczność jego wykorzystania oraz koszty eksploatacji, zależą już od rodzaju 
realizowanych przewozów różnymi gałęziami, w tym transportem samochodo-
wym. Trzeba wskazać, iż we wszystkich typach przewozów wielogałęziowych 
z udziałem tego rodzaju transportu (poza dwoma wyjątkami – przewozami w tech-
nologii Ro-La oraz promowymi całych zestawów) pełni on zazwyczaj funkcję 
dowozową i odwozową, z punktu pierwotnego załadunku do punktu przeładunku 
(zmiany gałęzi) oraz z punktu przeładunku (zmiany gałęzi) do punktu ostatecz-
nego odbioru. Większą część trasy, najczęściej na dalekich dystansach, ładunki 
w jednostkach transportowych, takich jak naczepy, przyczepy, kontenery bądź 
nadwozia wymienne, pokonują innymi gałęziami – koleją na platformach wago-
nów, żeglugą morską lub śródlądową w ładowniach – na pokładach ładunkowych 
statków albo barek oraz samolotami – w ładowniach samolotów. 
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technologie przemieszczania droga – inna gałąź transportu i ich konkurencyjność 
dla przewoźników drogowych

technologie zestawów drogowych

Spośród wszystkich rodzajów przewozów wielogałęziowych w warunkach 
europejskich, w tym polskich, najlepiej i najszybciej rozwijają się przewozy kom-
binowane: drogowo-szynowe, drogowo-morskie oraz szynowo-drogowo-mor-
skie. Jednocześnie w ramach transportu kombinowanego dla przewozów szyno-
wo-drogowych wyróżnia się trzy zasadnicze systemy8. 

Pierwszy – tzw. przewóz na barana czy przewóz na kangura (piggyback 
transport) to przewóz jednego środka transportu, zazwyczaj specjalnej, wzmoc-
nionej naczepy samochodowej bądź nadwozi wymiennych w tzw. kieszeniowych 
wagonach kolejowych. Wagony te są bowiem zaopatrzone w specjalne zagłębie-
nie na osie naczepy, a kształt górnej partii ich powierzchni załadunkowej do-
stosowany został do zmienionego kształtu dolnej partii – ramy nośnej naczepy. 
W systemie tym załadunek/wyładunek naczep albo nadwozi wymiennych od-
bywa się głównie w sposób pionowy, za pomocą specjalnych żurawi, samojezd-
nych suwnic bramowych albo uniwersalnych pojazdów, tzw. kalmarów. Zarówno 
suwnice, jak i kalmary wyposażone są w specjalny zestaw pionowych uchwy-
tów – chwytaków, służących do chwycenia – „objęcia” naczepy bądź nadwozia 
wymiennego.

z punktu widzenia transportu drogowego i jego konkurencyjności jedną 
z kluczowych zalet stanowi to, iż naczepy stosowane w tej technologii są do-
stępne w szeregu wykonaniach uniwersalnych i specjalizowanych, w tym jako 
skrzyniowe, kurtynowe, furgonowe, izotermiczne, chłodnicze, silosy oraz zbior-
nikowe, przystosowane do siodeł na wysokości 850 mm, 880 mm, 980 mm albo 
1130 mm. Naczepy te wyróżnia: 

1. Wyższa cena nabycia, której wzrost zależy od konkretnej kompletacji, 
ale przeciętnie wynosi minimum 1000 EUR.

2. Konieczność montażu dodatkowych elementów zabezpieczających, jak 
specjalne osłony rurowe agregatu chłodniczego w naczepach chłodniach.

3. Podatność na szybszą deprecjację fizyczną – następuje skrócenie śred-
niego okresu wykorzystania, w zależności od stopnia zniszczenia 

8 J. Korzeb, A. Kostrzewski, Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samo-
bieżnych zestawów drogowych w transporcie intermodalny, „Logistyka” 2012, nr 4, s. 399–406.
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w konkretnych przypadkach nawet od 2 do 4 lat. Nierzadko 3–4-letnie 
intensywnie używane egzemplarze wyglądają jak normalne naczepy po 
6–7 latach ciężkiej eksploatacji. Taka przyspieszona deprecjacja fizyczna 
oznacza także obniżoną wartość rezydualną przy odsprzedaży.

4. Zdecydowanie większa podatność na różnego rodzaju uszkodzenia 
mechaniczne w wyniku otarć, uderzeń, upadków, oberwań i ułamań. 
Na uszkodzenia i zniszczenia w pierwszym rzędzie narażone są elemen-
ty boczne i podpodłogowe, takie jak boczne osłony przeciwnajazdowe 
bądź tylna belka ze światłami, odgrywająca rolę zderzaka. Wartość strat 
spowodowanych tymi uszkodzeniami jest trudna do precyzyjnego poda-
nia i zależy od konkretnego przypadku. Przykładowo jeden przewoźnik 
zechce wymienić pogiętą boczną osłonę, innemu nie będzie ona jeszcze 
przeszkadzała.

5. Niższa funkcjonalność eksploatacyjna wskutek braku podpodłogowego 
kosza na palety.

Naczepy te wyróżnia też bardziej skomplikowana budowa niż w przypadku 
naczep tradycyjnych. Wersje przystosowane do przewozu w wagonach kieszenio-
wych są to bowiem tzw. naczepy Huckepack. System Huckepack wymaga takich 
specjalnych, wzmocnionych naczep, które suwnica czy kalmar za pomocą dedy-
kowanych chwytaków będą w stanie podnieść i następnie osadzić na wagonie, 
by po przewiezieniu koleją zdjąć je z wagonu i ponownie postawić na drodze9. 
Ponadto w tej technologii przewozów stosuje się jedynie naczepy, a nie przy-
czepy, co ma uzasadnienie ekonomiczne i użytkowe. Liczba operacji przeładun-
kowych dla przyczep byłaby taka sama jak dla naczep, a przyczepy, pomijając 
wydłużone warianty standardu szwedzkiego czy fińskiego, charakteryzują się 

9 Konieczne modyfikacje dotyczą następujących obszarów:
– ramy podwozia – wzmocnienie w newralgicznych punktach, optymalizacja kształtu,
– płyty nadsiodłowej wraz z hakiem – jej kształt jest optymalizowany w kierunku wzmocnienia 

konstrukcji oraz lepszego dostosowania do wymagań transportu kolejowego,
– osi wraz z systemem ich zawieszenia – w trakcie przewozu wagonem osie muszą być 

zabloko wane,
– tylnej partii ramy podwozia (tylnego fragmentu podłużnic ramy) – charakterystyczne ścięcie 

o profilu odpowiadającym profilowi tej części wagonu kieszeniowego,
– tylnej części – podnoszone i chowane zderzak, nośnik lamp oraz belka przeciwnajazdowa,
– partii środkowej – unoszone boczne osłony przeciwnajazdowe, brak kosza na palety.
Do tego dochodzą dolne, specjalne pionowe płyty – po dwie z każdej strony, na których ramiona 
suwnicy chwytają naczepę. Poza tym nawet tak drobny, jak by się wydawało, element, jak tylny 
chlapacz, w czasie przewozu naczepy koleją musi zostać podniesiony i przymocowany do błotni-
ka. Wymagane jest również uzyskanie certyfikatu EN 12642-L (dla prędkości do 120 km/h) bądź 
EN 12642-XL (dla prędkości do 140 km/h). 
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przeciętnie o 40% mniejszą przestrzenią do załadunku, porównując przyczepę 
o długości 7,82 m oraz standardową naczepę o długości 13,6 m.

z drugiej jednak strony odpowiednio funkcjonujący system sztafetowego, 
międzygałęziowego przekazywania naczep oznacza dla przewoźników drogo-
wych szereg zalet. Dochodzi do wzrostu efektywności wykorzystania taboru, lep-
szego wykorzystania zasobów naczepowego i ciągników siodłowych – te ostat-
nie po doholowaniu jednej naczepy do terminala przeładunkowego mogą z tego 
terminala zabrać następną, sprawnie przeprowadzona operacja takiej zamiany 
nie trwa dłużej niż kilkanaście minut. Do tego dochodzą: wysoka efektywność 
eksploatacyjna oraz wykorzystanie naczep w roli ruchomych magazynów – na-
czepa w czasie przewozu jest ruchomym magazynem na kołach, z którego ła-
dunki w trakcie zmiany gałęzi nie są przeładowywane. W efekcie, w ogólnym 
rozrachunku, z punktu widzenia przewoźników drogowych przewozy drogo-
wo-szynowe w technologii piggyback są wysoce konkurencyjne. Wyższe koszty 
zakupu i eksploatacji oraz krótszy okres użytkowania naczep powinny być tu 
w pełni rekompensowane przez połączenie otrzymywania stawek we właściwej 
wysokości oraz wzrostu efektywności wykorzystania taboru. Naczepa przez cały 
czas musi znajdować się w ruchu, jedynie z przestojami na załadunek, operację 
zmiany gałęzi oraz rozładunek. Przy czym realna elastyczność i efektywność 
wykorzystania taboru samochodowego w każdym konkretnym przypadku zale-
żą od zdolności organizacyjnych samego przewoźnika drogowego w tym zakre-
sie oraz od, powiązanej z tymi zdolnościami, umiejętności ułożenia współpracy 
z operatorami – organizatorami całego procesu przewozowego. Powyższe słu-
ży zapewnieniu sprawnego i efektywnego w układach czasowym, kosztowym, 
organizacyjnym, bezpieczeństwa i proekologiczności przebiegu tego procesu, 
w ramach zorganizowanych istniejących i tworzonych zintegrowanych sieci  
logistycznych.

Drugi z systemów to tzw. system ruchomej drogi (niem. Ro-La – Rollende 
Landstrasse; ang. Rolling Highways). W systemie tym przewóz naczep wraz 
z ciągnikami, ewentualnie zestawów przyczepowych, tworzonych przez pod-
wozia samochodowe i przyczepy, odbywa się za pomocą specjalnych niskopod-
woziowych wagonów kolejowych z kołami o zmniejszonej średnicy. Wagony te 
są konieczne, by nie występowały istotne ograniczenia co do skrajni, jeśli tylko 
pojazdy drogowe w stosownym zakresie spełniają europejskie ograniczenia co 
do wysokości (do 4 m) oraz do szerokości (do 2,6 m). Pojazdy drogowe są zała-
dowywane i wyładowywane w poziomie za pośrednictwem ramp, korzystając 
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przy tym z własnego napędu silnikowej jednostki taborowej – ciężarówki albo 
specjalnego ciągnika terminalowego. Załadunek odbywa się poprzez najazd na 
rampę czołową dostawianą do pierwszego wagonu i następnie poprzez przejazd 
pojazdu przez kolejne wagony do pierwszego wolnego miejsca na składzie kole-
jowym. Następnie odbywa się blokowanie pojazdów, natomiast ich rozładunek 
realizowany jest poprzez wyjazd przodem do rampy podstawionej z przeciwnego 
końca składu niż przy załadunku.

Podstawowa zaleta systemu Ro-La polega więc na tym, iż mogą być w nim 
używane tradycyjne naczepy, przyczepy oraz całe zestawy drogowe, łącznie 
z ciężarówką – podwoziem bądź ciągnikiem siodłowym. Brak jest tu bowiem 
specyficznych wymagań co do specjalnej kompletacji i przygotowania sprzętu. 
z punktu widzenia samych przewoźników drogowych technologia ta okazuje się 
jednak mało konkurencyjna. Głównych jej wad dla przewoźników da się wy-
mienić co najmniej kilka. Pierwsza wiąże się z nieefektywnym wykorzystaniem 
w sytuacji przemieszczania całego zestawu naczepowego koleją ciągników sio-
dłowych, z założenia bardziej elastycznych w eksploatacji niż podwozia. O wiele 
bardziej efektywny byłby przewóz samych naczep, jak w technologii piggyback, 
ale takie rozwiązanie jest niemożliwe ze względu na specyfikę operacji zała-
dunkowych i rozładunkowych. Zestawy drogowe, bez znaczenia naczepowe czy 
przyczepowe, całe wjeżdżają z jednej strony składu kolejowego i całe wyjeżdżają 
z drugiej jego strony. Ponadto w trakcie załadunku wjeżdżający zestaw dojeżdża 
do pierwszego wolnego miejsca, tzn. ostatniego zestawu stojącego przed nim. 
W rezultacie to, czy z naczepą będzie wjeżdżał tradycyjny ciągnik siodłowy, czy 
specjalny ciągnik terminalowy, nie ma większego znaczenia, ponieważ taki cią-
gnik zawsze zostanie zablokowany na tym składzie, nie mogąc się poruszyć ani 
do przodu, ani do tyłu. Tym samym, aby go usunąć ze składu, trzeba byłoby go 
zabrać od góry – podnieść za pomocą żurawia lub suwnicy ze specjalnymi obej-
mami albo pasami bądź wziąć z boku za pomocą specjalnego wózka widłowego. 
Powyższe jedynie dodatkowo wydłużałoby, komplikowało i podrażało operacje 
załadunkowe i wyładunkowe, wymagając jeszcze stosowania specjalnych urzą-
dzeń przeładunkowych infrastruktury punktowej. 

Drugą z zasadniczych wad jest fakt, iż zarówno załadunek, jak i rozładu-
nek muszą być wykonywane w określonej kolejności: pojazdy wjeżdżają na skład 
w danej kolejności i w tej samej ten skład opuszczają. Nie ma więc praktycznie 
możliwości bezpośredniego dojścia do pojazdów wewnątrz składu, pomijając te 
stojące na samym przodzie i na samym końcu. W tym celu należałoby mianowicie 
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w odpowiednim miejscu rozformować skład. Trzecia kluczowa wada wynika 
z tego, iż przemieszczanym na wagonach zestawom drogowym zazwyczaj to-
warzyszą prowadzący je kierowcy, w czasie jazdy koleją podróżujący w wagonie 
sypialnym. To jeszcze bardziej podraża takie rozwiązanie, czyniąc je jednocze-
śnie mało efektywnym wskutek mało wydajnego wykorzystania prowadzących. 
Tę efektywność można zdecydowanie poprawić w sytuacji, gdy będą oni jedynie 
przyprowadzać zestawy do danej stacji i odbierać na niej zestawy przyjeżdża-
jące. Technologia Ro-La bywa zatem stosowana głównie w dwóch sytuacjach. 
Po pierwsze, gdy istnieją znaczne dopłaty do takich przewozów, czyniące je opła-
calnymi, szczególnie dla operatorów kolejowych. I po drugie, gdy są narzuca-
ne dodatkowe ograniczenia lub wysokie opłaty dla przewoźników drogowych, 
w ten sposób zmuszające ich do korzystania z kolei. Niemniej na takie podejście 
mogą sobie pozwolić kraje o strategicznym położeniu tranzytowym – państwa 
transportowo strategicznie zlokalizowane, które trudno jest objechać – ominąć, 
ze względu na wzrost kosztów i czasu takiej operacji. W Europie prekursorami 
takiej polityki były Austria oraz Szwajcaria. 

W ogólnym rozrachunku z punktu widzenia przewoźnika drogowego tech-
nologia Ro-La okazuje się mało efektywna. Również niezwykle mało efektywna 
dla przewoźników drogowych jest trzecia z technologii drogowo-szynowych, tzn. 
technologia transportu bimodalnego, wymagająca zastosowania specjalnych na-
czep bimodalnych. 

System bimodalny definiuje się jako przewóz określonej partii ładunku 
w specjalnej bimodalnej naczepie samochodowej jedynie dwoma gałęziami trans-
portu – drogowym i kolejowym. Naczepa ta nie jest przeładowywana w momen-
cie zmiany gałęzi, gdyż jest z ładunkiem traktowana wówczas jako jedna jednost-
ka. Naczepa ta ma specjalną konstrukcję, w tym wzmocnioną ramę podwozia, 
zainstalowane blokowane osie, zamontowaną tylną, odchylaną belkę oraz wiele 
dodatkowych elementów, jak zaczepy do adaptera wózków kolejowych. Dzięki 
temu może być holowana po drogach przez standardowe ciągniki siodłowe oraz 
została dostosowana do pełnienia roli wagonu kolejowego w transporcie szyno-
wym w momencie połączenia ze specjalnymi wózkami kolejowymi z adapterami 
(po jednym wózku z przodu i z tyłu). Operacja osadzenia i zdejmowania naczepy 
z wózków nie wymaga pomocy ze strony zewnętrznych urządzeń przeładunko-
wych, takich jak żurawie, suwnice bądź kalmary, i może być wykonywana przez 
samego kierowcę, przed odczepieniem wózków i po nim (opuszczenie/podniesie-
nie nóg podporowych, podniesienie i zblokowanie/odblokowanie i opuszczenie 
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osi, podniesienie/opuszczenie tylnej belki). Za tą technologią przemawia przede 
wszystkim brak konieczności korzystania ze specjalnych terminalowych urzą-
dzeń przeładunkowych, takich jak żurawie, suwnice czy kalmary. Przeciw świad-
czą jednak związane z nią specyficzne wymagania sprzętowe w postaci m.in. 
specjalnych samochodowo-kolejowych naczep bimodalnych. Naczepy te nie tyl-
ko wyróżniają się niezwykle skomplikowaną budową, ale i bardzo ograniczoną 
dostępnością odmian docelowych. To właśnie pejoratywny wpływ tych czynni-
ków (będący pochodną cech i rodzajów eksploatowanych naczep) na opłacalność 
i efektywność przemieszczania, czyni te przewozy dla przewoźnika drogowego 
relatywnie mało interesującymi. Naczepy używane w przewozach bimodalnych 
charakteryzują się bowiem o wiele wyższą masą własną i zazwyczaj zredukowa-
ną objętością ładunkową w porównaniu ze zwykłymi odpowiednikami.

O wiele wyższa masa własna niż w wersjach standardowych wynika m.in. 
z potrzeby znacznego wzmocnienia ramy podwozia w celu przygotowania jej do 
sprostania siłom występującym w trakcie jazdy w składzie kolejowym, takim jak 
skręcanie, zginanie i rozciąganie. Powyższe niezwykle negatywnie wpływa na 
ładowność, redukując ją nawet o 15%. Najgorsza sytuacja dotyczy naczep skrzy-
niowych o masie własnej wyższej nawet o 3500–4000 kg. W efekcie o tę war-
tość spada ich ładowność w porównaniu do ładowności standardowej naczepy 
skrzyniowej, równającej się dziś przeciętnie 26 000–27 000 kg. W przypadku 
naczep i zabudów furgonowych, izotermicznych oraz chłodniczych spadek sa-
mej ładowności jest mniejszy niż dla skrzyniowych, na poziomie do 2500–3000 
kg. Wynika z to faktu, że nadwozie w formie sztywnego, zamkniętego sześcia-
nu jedynie z tylnym portalem drzwiowym samo wzmacnia całą konstrukcję na 
skręcanie i zginanie oraz nade wszystko na rozciąganie. Tym samym nieco mniej 
wzmocniona i wskutek tego lżejsza może być rama podwozia. 

Druga zasadnicza wada to zredukowana objętość ładunkowa – wielkość 
przestrzeni ładunkowej z powodu konieczności wpisania się w skrajnię kolejo-
wą10. Dlatego najlepiej zagadnienie efektywności i konkurencyjności realizacji 

10 Naczepy muszą mieć m.in. ścięte boczne, górne naroża, co właśnie zmniejsza ich obję-
tość ładunkową, ponownie najbardziej w przypadku naczep skrzyniowych oraz furgonowych, 
izotermicznych i chłodniczych. W rezultacie wielkość przestrzeni ładunkowej kształtuje się tu 
na poziomie średnio 73–76 m³. Ponad 20 lat temu, gdy pierwsze takie wersje dopiero pojawiły 
się w Europie Zachodniej i w Polsce, ten spadek nie był zbyt silny i wobec tego zbytnio nie zra-
żał użytkowników, bo przeciętnie naczepy skrzyniowe czy furgonowe mieściły wówczas mak-
symalnie do 83–86 m³ ładunku. Obecnie, kiedy standardowe naczepy drogowe wyróżniają się 
objętością przestrzeni do załadunku na poziomie 90–100 m³, zagadnienie prezentuje się zgoła 
odmiennie. W rezultacie w skrajnym przypadku wielkość dostępnej przestrzeni ładunkowej, 
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transportu bimodalnego przez przewoźników drogowych prezentuje się w ob-
szarze naczep silosów oraz głównie cystern do przemieszczania gazów i paliw. 
Przyczyny tego stanowią pochodną faktu, iż zbiornik w przekroju poprzecznym 
o kształcie okręgu lub elipsy samoistnie wpisuje się w skrajnię kolejową. Nie 
zachodzi więc konieczność ścinania bocznych, górnych naroży, bo naroża te są 
już ścięte – dokładnie owalne. Wskutek tego praktycznie nie dochodzi do re-
dukcji przestrzeni ładunkowej – objętości zbiornika. Ponadto zbiornik jest na 
tyle sztywną i wytrzymałą konstrukcją, iż da się zamontować relatywnie mniej 
rozbudowaną i przez to lżejszą wzmocnioną ramę podwozia. W takiej sytuacji 
praktycznie nie występują straty na objętości ładunkowej, zaś straty na ładow-
ności, będące pochodną nadal wyższej masy własnej, przeciętnie nie przekra-
czają 1000–1500 kg. W efekcie bimodalne naczepy silosy i cysterny okazują się 
najbardziej efektywne dla przewoźnika drogowego ze wszystkich stosowanych 
rodzajów naczep bimodalnych. 

Niektóre z wymienionych wad naczep bimodalnych da się wyeliminować 
czy ograniczyć ich negatywne skutki dla przewoźników drogowych. Na drodze 
prawnej – zmian legislacyjnych w przepisach prawa o ruchu drogowym – można 
zezwolić, aby zestawy drogowe złożone z takich naczep, wykonujące czynności 
dowozowe w promieniu do 100–150 km od bimodalnego terminala przeładunko-
wego, mogły osiągać, analogicznie jak w przypadku zestawów kontenerowych, 
wyższą dopuszczalną masę całkowitą. Masa ta mogłaby wzrosnąć dla silosów 
i cystern do 42 000 kg, skrzyń, furgonów, izoterm i chłodni do 44 000 kg. Wciąż 
jednak rozwiązania wymagałyby dwa kluczowe problemy. Pierwszy odnosi się do 
strat na objętości ładunkowej skrzyń, furgonów, izoterm oraz chłodni i na obec-
nym etapie, ze względu na ograniczenia natury prawnej i technologicznej, wydaje 
się nie do rozwiązania. Drugi dotyczy ogólnie wyższej ceny zakupu. Przy czym 
szczegóły trudno tu analizować, gdyż większość takich wariantów, jak niegdyś 

zestawiając z aktualnymi standardami w tej dziedzinie, mogłaby spaść nawet o 25%. Jest to już 
znaczna redukcja, tym istotniejsza dla przewoźników drogowych, iż w warunkach europejskich 
większość z nich bardziej wykorzystuje dostępną maksymalną przestrzeń ładunkową niż mak-
symalną ładowność. Nieco mniejsza strata na objętości ładunkowej może być notowana przez 
naczepy furgonowe, izotermiczne i chłodnicze. Wzmocnioną ramę podwozia da się tu bowiem 
częściowo od dołu wprowadzić w podłogę, co automatycznie przekłada się na możliwość wzrostu 
wysokości przestrzeni ładunkowej. Dzięki temu spadek objętości ładunkowej może zostać zre-
dukowany o ok. 1–2–3 m³, w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych. Wciąż jednak, 
ze względu na wymóg wpisywania się w skrajnię kolejową, muszą pozostać ścięte boczne, górne 
naroża. Sumarycznie zatem naczepy bimodalne z zamkniętą skrzynią ładunkową są dla przewoź-
nika drogowego, z punktu widzenia opłacalności i konkurencyjności wykonywanych przez niego 
operacji, niewiele ciekawszą alternatywą niż bimodalne naczepy skrzyniowe. 
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w Polsce, powstała jako egzemplarze badawcze, prototypowe czy małoseryjne. 
A realnie ceny można porównywać dopiero przy pełnej dostępności pojazdów, 
czyli gdy zaczną one powstawać w większych partiach. Niemniej wzrost cen bę-
dzie dość znaczny. 20 lat temu przedstawiciele ówczesnych firm Zremb Wrocław 
i Zasta Słupsk, z których pierwsza zmontowała bimodalną naczepę skrzyniową 
NSK25, druga bimodalne naczepy cysterny do gazu i paliw, podawali, że ceny 
mogą być wyższe nawet o 15%–20% niż dla standardowych odpowiedników11.

Poza tym w technologii bimodalnej, analogicznie jak w technologii pig-
gyback, stosowane mogą być wyłącznie naczepy. Teoretycznie da się używać 
przyczepy, lecz po niezbędnych modyfikacjach i wyłącznie centralnoosiowe. 
Przyczepy te oczywiście musiałby mieć wzmocnioną ramę podwozia oraz – 
w przypadku skrzyń, furgonów, izoterm i chłodni – ścięte boczne, górne, naroża, 
co negatywnie wpływałoby na ich ładowność i objętość przestrzeni do załadun-
ku. W dodatku operacja połączenia z wózkami kolejowymi przyczepy bimodal-
nej zajęłaby tyle samo czasu, co naczepy bimodalnej oraz powstawałby problem, 
co zrobić z holującym taką przyczepę podwoziem, z definicji bazowo mniej ela-
stycznym eksploatacyjnie niż ciągnik siodłowy. Ponadto przyczepowe zbiorniki 
i silosy są używane na relatywnie niewielką skalę. 

z pozostałych ograniczeń dotyczących komercjalizacji technologii bimodal-
nej trzeba dodać możliwe otarcia czy zniszczenia sprzętu, choć zapewne rzadsze 
niż przy technologii Ro-La.

Wskutek takich przyczyn technologia bimodalna praktycznie nie przyjęła 
się w Europie i raczej w najbliższej przyszłości się nie przyjmie. Z punktu widze-
nia przewoźnika drogowego, pomimo ułatwień w dokonywaniu operacji załadun-
kowych i wyładunkowych, okazuje się ona zbyt droga i kłopotliwa12. 

11 Rozmowy autora z przedstawicielami Zrembu i Zasty w latach 1994–1997.
12 Oczywiście, w momencie znacznego subsydiowania jej przez władze i pojawienia się 

wystarczającego popytu, producenci wymaganego taboru będą w stanie przezwyciężyć inwesty-
cyjną masę krytyczną i ostatecznie zaproponować odmiany bardziej dopracowane, o niższej ma-
sie własnej i jednocześnie o znacznie atrakcyjniejszej cenie. Niemniej na obecnym etapie koszty 
realizacji takich projektów wydają się zbyt duże, analogicznie jak specyficzne wymagania kon-
strukcyjne, konieczne do spełnienia. Tym bardziej, że nie da się usunąć kolejowych ograniczeń, 
związanych ze skrajnią oraz zachowaniem się pojazdów w składzie jak wagonów. Dlatego wciąż 
problemem będzie, jeśli nie ograniczona ładowność, przy założeniu zezwolenia na poruszanie się 
w ruchu dowozowym do terminali przez cięższe zestawy, to ograniczona objętość ładunkowa. 
Wzrost liczby zamówień (wzrost popytu) w naturalny sposób zachęci wytwórców do inwestycji 
w ten rodzaj taboru, lecz wyniki mogą okazać się tu niesatysfakcjonujące. Za cenę znacznych 
wydatków i konieczności stosowania specyficznych i drogich materiałów redukujących masę wła-
sną i wymiary, może mianowicie okazać się, że efekty nie będą warte poniesionych nakładów. 
Nie będzie więc można mówić o rewolucji, a jedynie pewnej ewolucji (zmianach ewolucyjnych), 
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Analiza wad i zalet technologii Ro-La oraz bimodalnej ewidentnie wskazu-
je, dlaczego technologie te praktycznie nie przyjęły się, jak przewozy bimodalne, 
bądź nie są zbyt chętnie stosowane przez przewoźników drogowych, jak prze-
wozy Ro-La. Jedynie przewozy w technologii piggyback, ze względu zalety ni-
welujące słabe strony, sukcesywnie zyskują na ważności w kategorii przewozów 
kombinowanych drogowo-kolejowych. 

technologie kontenerów i nadwozi wymiennych

Zdecydowanie bardziej popularne niż przewozy piggyback są inne rodzaje 
przewozów wielogałęziowych, w tym przewozy kontenerów w relacjach droga–
kolej, droga–żegluga morska, droga–żegluga śródlądowa, droga–kolej–żegluga 
morska. Do tego dochodzą przewozy nadwozi wymiennych zazwyczaj w rela-
cjach droga–kolej oraz przewozy całych zestawów drogowych ewentualnie sa-
mych naczep w relacjach droga–żegluga morska i śródlądowa. 

z punktu widzenia transportu drogowego przewozy kontenerów morskich 
wiążą się z potrzebą zastosowania specjalnych naczep podkontenerowych. Obecnie 
na rynku dostępne są takie naczepy wielu typów, zoptymalizowane w kierunku 
przemieszczania tylko określonych rodzajów kontenerów lub niezwykle elastycz-
ne eksploatacyjnie. Przykładowo w odpowiedzi na wykorzystywanie kontenerów 
o kilku długościach – 10-, 20-, 30-, 40- i 45-stopowych, pojawiły się różne rodza-
je naczep podkontenerowych: zoptymalizowane pod kątem przewozu wyłącznie 
jednego typu, jak 20-stopowe, lub wszystkich typów. Między innymi czołowi eu-
ropejscy dostawcy takich naczep, jak niemieckie firmy Schmitz i Krone czy pol-
ska Wielton, mogą przedstawić liczne warianty docelowe13. stosowana w 3-osio-

ponieważ wzrost masy własnej da się ograniczyć o 1000–1500 kg dla skrzyń, furgonów, izoterm 
i chłodni i 500–1000 kg dla cystern i silosów, zaś redukcję objętości ładunkowej dla ponownie 
skrzyń, furgonów, izoterm i chłodni da się zmniejszyć od 1–2 do maksymalnie 3–5 m³. W dzi-
siejszych realiach, przy objętości dla tej klasy sprzętu na poziomie 90–100 m³, okazuje się to zbyt 
mało korzystne. Tym samym relatywnie niewielkie zyski zostałyby okupione znacznymi koszta-
mi, mogącymi czynić takie przedsięwzięcia kompletnie nieopłacalnymi.

13 Dostępne są:
– 2-osiowe zoptymalizowane do transportu 20-stopowych kontenerów o masie do 20 ton,
– 3-osiowe zoptymalizowane do transportu ciężkich kontenerów 20-stopowych o masie do 24 czy 

nawet 27 ton,
– 3-osiowe zoptymalizowane do transportu kontenerów o długościach od 20 do 40 stóp, poprzez 

zastosowanie wysuwanych części przednich i tylnych (wysuwanie realizowane mechanicznie 
bądź pneumatycznie),

– 3-osiowe, zoptymalizowane do transportu praktycznie wszystkich występujących dziś masowo 
kontenerów, czyli o długościach od 20 do 45 stóp, z wysuwaną (pneumatycznie) częścią tylną 
oraz wydłużaną (ręcznie albo pneumatycznie) częścią przednią. Naczepy te potocznie bywają 
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wych naczepach funkcja przedłużania ma na celu z jednej strony optymalizację 
rozkładu mas (ładunku) na naczepie pod kątem nieprzekraczania kodeksowych 
ograniczeń co do jednostkowych nacisków na osie oraz nacisku na siodło, deter-
minującego nacisk na oś napędową ciągnika, z drugiej maksymalnego skrócenia 
zestawu, by poprawić jego manewrowość głównie poprzez zmniejszenie odległo-
ści pomiędzy siodłem/osią napędową ciągnika i tridemem naczepy. W wersjach 
tych, przygotowanych do przemieszczania kontenerów o różnych długościach, 
występują jeszcze system blokowania części wysuwnych oraz system przesuwa-
nia kontenera na naczepie. Poza tym we wszystkich rodzajach naczep podkonte-
nerowych montowane są: specjalne zamki blokujące, system rygli samoczynnie 
ryglujących zamknięcia do bezpiecznego przewozu (mechanizm rygluje się tu 
samoczynnie pod wpływem masy kontenera) i regulacja wysokości zamków ry-
glujących. W przypadku naczep pod kontenery 45-stopowe ważne jest też, iż mu-
szą one dodatkowo zachowywać odpowiednią elastyczność konstrukcyjną. Takie 
kontenery mogą mieć bowiem krótki bądź długi tunel, płaską podłogę albo ścięte 
narożniki. Ponadto przy transporcie kontenerów chłodniczych w naczepach pod-
kontenerowych mogą być mocowane agregaty chłodnicze, zaopatrzone nawet we 
własny zbiornik paliwa. Dzięki temu, podczas transportu kontenera po drogach, 
łańcuch chłodniczy nie ulega przerwaniu.

Trzeba zatem podkreślić, iż z perspektywy samego przemieszczania kon-
tenerów w ruchu drogowym naczepy podkontenerowe są dzisiaj dość efektyw-
nym, specjalizowanym środkiem transportu, powstałym do realizacji konkret-
nych celów. Przy czym zakres i tym samym konkurencyjność ich stosowania 
ulegają obniżeniu z powodu braku opcji przewozu nimi nadwozi wymiennych. 
Do tego kontenery morskie można przerzucać na odpowiednio przygotowanych – 
z punktami mocowania – naczepach skrzyniowych oraz na naczepach niskopod-
woziowych do przemieszczania ciężkiego sprzętu budowlanego czy wojskowego. 
Naczepy takie zaopatruje się wówczas w specjalne punkty kotwiczenia – bloko-
wania kontenerów. 

W odróżnieniu od kontenerów, będących wynalazkiem amerykańskim, nad-
wozia wymienne, często z języka angielskiego określane mianem swap-bodies, 
są wynalazkiem europejskim o wielu zaletach eksploatacyjnych, w tym z punktu 

nazywane szwajcarskimi scyzorykami ze względu na swoją bardzo dużą funkcjonalność i uni-
wersalność, powodujące, iż są one niezwykle efektywnym eksploatacyjnie specjalizowanym 
środkiem transportu. Opracowano na podstawie najnowszych materiałów katalogowych tych 
firm na temat naczep podkontenerowych. 
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widzenia przewozów drogowych. Występują w licznych długościach, uwzględ-
niających fakt stosowania europalet, bazowo: 7,15 m (C715), 7,45 m (C745), 7,65 m 
(C765) oraz 7,82 m (C782). Ta ostatnia długość pozwala na zabranie na jednym 
poziomie do 19 europalet. Używane są także nadwozia wymienne o długości 
13,6 m, zgodnej z długością powszechnie eksploatowanych naczep. Inna ich za-
leta z punktu widzenia transportu drogowego, poza wieloma długościami, polega 
na tym, że da się je zamówić w wielu docelowych wykonaniach uniwersalnych, 
specjalizowanych i specjalistycznych, a nie jednego sześcianu, jak w przypadku 
klasycznych kontenerów morskich. Przykładowo nadwozia wymienne dostęp-
ne są jako: skrzynie, kurtyny, furgony, izotermy, chłodnie, cysterny, w tym też 
zoptymalizowane, w oparciu o modułową platformę konstrukcyjną, do przewozu 
wyłącznie określonych rodzajów artykułów, jak kurtyny do bel papieru, zwojów 
blachy czy napojów albo furgony/izotermy do kwiatów w skrzynkach i na pa-
letach bądź dla poczty i operatorów logistycznych, z punktami kotwiczenia dla 
specjalnych wózków w podłodze i na ścianach bocznych.

Następna zaleta wynika z faktu, że załadunek i rozładunek, dzięki zastoso-
waniu bocznych nóg podporowych, mogą odbywać się na placu, bezpośrednio 
przy rampie, bez konieczności użycia (jak przy kontenerach) urządzeń przeła-
dunkowych infrastruktury punktowej w postaci żurawi, suwnic czy kalmarów. 
Znacznie upraszcza, czyni tańszym oraz skraca to operacje przeładunkowe. 
Dodatkowo obrót tymi nadwoziami charakteryzuje się znaczną elastycznością – 
tzn. po zostawieniu jednego pełnego nadwozia pojazd samochodowy może pod-
jechać i zabrać inne stojące nieopodal pełne. Nie dochodzi do tracenia czasu na 
operacje załadunkowe i rozładunkowe nadwozi. Stoją one wtedy przy rampach 
samodzielnie na własnych nogach. Zdecydowanie powyższe podnosi efektyw-
ność wykorzystania taboru samochodowego, w praktyce dając możliwość elimi-
nacji czy przynajmniej ograniczania nie w pełni wykorzystanych przebiegów. 
Następuje oderwanie podwozia i przyczepy od nadwozia, które może być różnego 
rodzaju, w zależności od chwilowych potrzeb. 

Oprócz tego nadwozia wymienne cechują się relatywnie niską masą własną, 
co pozytywnie przekłada się na ich ładowność i tym samym ładowność użyteczną 
zestawu drogowego. Ponadto, co jeszcze powiększa elastyczność wykorzystania, 
system połączeń pomiędzy podwoziem i nadwoziem przeważnie bazuje na tych 
samych punktach mocowania, które występują przy przewozach kontenerowych. 
Ponieważ lokalizacja punktów pozwala na zabranie kontenera 20-stopowego, te 
same zestawy przyczepowe, bazowo konstrukcyjnie przygotowane do przewozu 
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nadwozi wymiennych, z powodzeniem mogą służyć do przewozu kontenerów 
morskich. 

Nadwozia wymienne nie są jednak pozbawione wad. Najpoważniejsza w po-
równaniu z kontenerami morskimi polega na tym, iż nie da się ich praktycznie 
piętrować. 

Do przewozu nadwozi wymiennych obecnie powszechnie stosowane są od-
powiednio przygotowane specjalizowane zestawy przyczepowe, składające się 
z 3-osiowego podwozia oraz 2-osiowej przyczepy14. Poza takimi zestawami do 
przemieszczania nadwozi wymiennych da się eksploatować zestawy naczepo-
we, w skład których wchodzi pokazana po raz pierwszy w 2011 roku specjalna 
3-osiowa naczepa15, dopuszczona do normalnego ruchu w wybranych państwach 
Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Naczepa ta jest wydłużona o 1,3 m, z 13,6 
do 14,9 m i w odmianie podkontenerowej pozwala na zabranie dwóch nadwozi 
wymiennych typów C715 i C745 oraz może zabrać dwa kontenery 20-stopowe 
i po jednym kontenerze o długościach 30, 40 bądź 45 stóp. Co więcej, naczepa 
ta w odpowiednim wykonaniu, jako skrzyniowa, kurtynowa, furgon, chłodnia 
lub izoterma, może być używana w transporcie kombinowanym odbywającym 
się w technologii piggyback, da się ją umieścić w wagonach kieszeniowych ty-
pów c/e/f/g/h, a jej konstrukcja spełnia warunki stabilności określone w normie 
DIN EN 12642 Code XL, co potwierdzają konieczne certyfikaty. Naczepa ta ma 
również pełne zawieszenie powietrzne. 

Trzeba dodać, iż w tej klasie sprzętu transportowego – zestawach przycze-
powych i naczepowych – od ponad 20 lat zawieszenie powietrzne jest powszech-
nie stosowane i tym samym w układzie konstrukcyjnym niczym wyjątkowym się 
nie wyróżnia.

Obecnie, ze względu na swoją wysoką efektywność, transport nadwozi wy-
miennych cieszy się stale rosnącą popularnością, głównie w takich państwach, 
jak Niemcy, Francja, Austria, Holandia, Szwajcaria, Włochy oraz Hiszpania. 

14 Są one przeznaczone do realizacji wyłącznie takich przewozów – mają zainstalowane 
specjalne ramy podnadwoziowe wraz z systemem kotwiczenia nadwozia oraz, w celu ułatwienia 
załadunku i wyładunku, zaopatruje się je w zawieszenie powietrzne, pozwalające na zmianę wy-
sokości ramy podwozia względem podłoża. Przyczepy otrzymują pełne zawieszenie powietrzne, 
ciężarówki albo pełne, albo mieszane, mechaniczne z przodu, pneumatyczne z tyłu. Stosowane 
teraz układy umożliwiają niezwykle szybkie i sprawne przeprowadzenie operacji obniżania, po-
zostawienia nadwozi, wyjazdu zestawu spod tych nadwozi i podjazdu pod inne, zabrania tych 
innych nadwozi i ostatecznie wyjazdu z terminala z ramą podwozia na standardowej wysokości.

15 Kögel, informacja prasowa, styczeń 2011 oraz zestaw katalogów na temat wydłużonej 
naczepy, a także inne materiały reklamowe tej firmy.
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Pojazdy samochodowe w ramach takich przewozów zazwyczaj wykonują zada-
nia na rzecz dużych operatorów logistycznych czy pocztowych oraz firm kurier-
skich i poruszają się w ruchu: terminal logistyczny/pocztowy – droga – przeła-
dunkowy terminal drogowo-kolejowy – droga – terminal logistyczny/pocztowy. 
Realizowane są też oczywiście same przewozy w ruchu drogowym pomiędzy 
terminalami. 

W zakresie przewozów wielogałęziowych, poza drogowo-szynowymi, dla 
przewoźników drogowych niezwykle ważne są przewozy drogowo-wodne – z że-
glugą morską lub śródlądową. Z perspektywy przewoźników drogowych wyko-
nywanie takich przewozów nie wiąże się z potrzebą ponoszenia dodatkowych 
wydatków na posiadanie specjalnego sprzętu. Dostępne fabrycznie kompletacje 
podwozi samochodów, ciągników siodłowych, przyczep oraz naczep mogą otrzy-
mywać specjalne zaczepy promowe do lin mocujących na statkach. Zazwyczaj 
jeden pojazd dostaje cztery takie zaczepy. Niektórzy operatorzy terminali porto-
wych zamiast lin stosują stalowe, wytrzymałe blokady w kształcie litery C, z pła-
ską górną powierzchnią i bocznymi ścianami podporowymi. Naczepa dostaje 
jedną taką blokadę z przodu. Na górnej powierzchni tej blokady znajduje się sio-
dło, w które wprowadza się sworzeń zaczepowy naczepy, a całość bardzo dobrze 
usztywnia, blokuje i stabilizuje naczepę w trakcie przewozu statkiem. Blokada-  
-profil jest zakładana od razu w terminalu portowym pod stojącą naczepę, z tą 
blokadą ciągnik terminalowy zabiera naczepę na statek i już na statku blokada ta 
jest przytwierdzana do podłoża, co eliminuje potrzebę stosowania z przodu lin 
blokujących. Poza tym w naczepach chłodniczych z agregatem stosuje się spe-
cjalne osłony rurowe tego agregatu. 

kwestia ciągników siodłowych

Podnoszenie efektywności i konkurencyjności przewozów drogowych 
z punktu widzenia przewoźników drogowych w ramach przewozów drogowo-ko-
lejowych i drogowo-wodnych (morskie/rzeczne) może także wynikać z doboru 
odpowiednich ciągników siodłowych. Zagadnienie dotyczy przewozów realizo-
wanych w technologiach piggyback, bimodalnej oraz w transporcie kontenerów 
i nadwozi wymiennych w promieniu maksymalnie 100–150 km od terminali 
przeładunkowych. Do realizacji takich przewozów przewoźnicy mogą użyć, przy 
założeniu osiągania przez zestawy mas całkowitych powyżej 36 000 kg, trzech 
podstawowych rodzajów ciągników, zoptymalizowanych pod kątem przewozów 
na dystansach:
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 – krótkich – z krótkimi, dziennymi kabinami i przeważnie 10–11-litrowymi 
silnikami o mocy maksymalnej 380–440 KM oraz maksymalnym mo-
mencie obrotowym 1800–2100 Nm, 

 – średnich – z długimi kabinami z dachem o normalnej wysokości, 10–11-li-
trowymi silnikami o mocy powyżej 400 KM i maksymalnym momencie 
obrotowym w zakresie 2000–2100 Nm bądź z silnikami 12–13-litrowy-
mi, o mocy maksymalnej 440–500 KM i maksymalnym momencie obro-
towym 2000–2200 Nm,

 – długich – z długimi kabinami z dachem podwyższonym albo wysokim 
oraz z 12–13-litrowymi silnikami o mocy maksymalnej 500–560 KM 
i maksymalnym momencie obrotowym 2200–2500 Nm. 

Zasadnicze różnice pomiędzy tymi pojazdami dotyczą:
 – cen – warianty do ruchu na krótkich dystansach są najtańsze, na długich 

najdroższe,
 – masy własnej – warianty do ruchu na krótkich dystansach są najlżejsze, 

na długich najcięższe,
 – komfortu pracy kierowcy – w wariantach do ruchu na krótkich dystan-

sach jest on stosunkowo najniższy, na długich relatywnie najwyższy,
 – całkowitych kosztów posiadania i dysponowania, z języka angielskie-

go określanych mianem TCO – dla wariantów do ruchu na krótkich 
dystansach jest on najniższy, dla wariantów do ruchu na najdłuższych 
największy,

 – elastyczności eksploatacyjnej, rozumianej jako bazowe przygotowanie 
do realizacji określonych zadań – dla wariantów do ruchu na krótkich 
dystansach jest ona najniższa, dla wariantów do ruchu na najdłuższych 
największa.

Różnice między wariantami do ruchu na krótkich i dalekich dystansach, 
w zależności od ostatecznej kompletacji, mogą wynosić: w cenie nabycia od 4000 
do 6000 EUR, w masie własnej, ze względu na instalację w wariantach do ruchu 
na krótkich dystansach m.in. lżejszych kabin i zespołów w układzie napędowym 
(silnik, skrzynia biegów itd.), nawet 600–800 kg. W efekcie to sam przewoźnik 
musi zadecydować, uwzględniając m.in. topografię pokonywanych tras (górskie 
i górzyste wymagają mocniejszych silników), masę przewożonych ładunków, 
wynegocjowane stawki w kontraktach, długość trwania kontraktów, możliwość 
realizacji tym taborem innych zadań przewozowych, jaki rodzaj samochodu osta-
tecznie wybrać – lżejszy, tańszy, słabszy, relatywnie oszczędniejszy oraz mniej 
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elastyczny i uniwersalny eksploatacyjnie, czy też droższy, cięższy, mocniejszy, re-
latywnie mniej oszczędny, lecz bardziej elastyczny i uniwersalny eksploatacyjnie. 

Zakończenie

z punktu widzenia przewoźników drogowych przewozy w technologiach 
Ro-La oraz bimodalnej cechują się więc najmniejszą atrakcyjnością. Dlatego 
w sposób naturalny, bez wsparcia rządów bądź polityki przymuszania przewoź-
ników do korzystania z nich, praktycznie się nie rozwijają. W pozostałych przy-
padkach zachodzi silny rozwój, z tendencją zwyżkową głównie w odniesieniu do 
przewozów w kontenerach i nadwoziach wymiennych. Paralelnie rozwijają się 
również przewozy promowe (tab. 1). 

Tabela 1 

Ocena dla przewoźników drogowych wykonywania różnego rodzaju  
przewozów wielogałęziowych

Cecha/rodzaj 
przewozów

Specyficzne wymagania 
sprzętowe

Konkurencyjność 
w stosunku 

do przewozów 
czysto drogowych

Efektywność

Ro-La brak – normalny tabor niska niewielka
Piggyback duże – specjalne naczepy duża duża
Bimodalny duże – specjalne naczepy niska niska
Kontenery duże – specjalne naczepy duża duża
Nadwozia wymienne duże – specjalne zabudowy duża duża
Przewozy promowe brak duża duża

Źródło: opracowanie własne. 

Tym bardziej, iż w obecnych warunkach towarowy transport drogowy ce-
chuje się bardzo wysoką konkurencyjnością i efektywnością oraz stale ograni-
czanym negatywnym wpływem na środowisko. Stanowi więc wysoko wydajne 
narzędzie w zaspokajaniu potrzeb społeczeństw i gospodarek w zakresie prze-
mieszczania dóbr. Co istotne, poważny postęp w zakresie efektywności powiąza-
nej z proekologicznością dokonał się w nim na przestrzeni nieco ponad ćwierćwie-
cza, m.in. wskutek obowiązywania na terenie najpierw Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej, potem Unii Europejskiej, niezwykle restrykcyjnych norm czy-
stości spalin Euro. Na te efektywność i konkurencyjność wpływa jeszcze stale 
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doskonalone zarządzanie przepływem towarów w powiązaniu z poprawą wyko-
rzystania dostępnego taboru, co oznacza minimalizację pustych lub nie w pełni 
wykorzystanych przebiegów. W efekcie w zdecydowanej większości przypadków 
transport samochodowy zachowuje nie tylko konkurencyjność, ale nawet cza-
sami nadkonkurencyjność w stosunku do innych gałęzi. Często zatem te gałę-
zie subsydiuje, chociaż równolegle na zasadzie komplementarnej jest w stanie 
z nimi współpracować, wspomagając je w ramach przewozów wielogałęziowych. 
Współpraca ta pozwala na powiązanie zalet transportu samochodowego z zale-
tami innych gałęzi, jak duża regresja kosztu jednostkowego wraz ze wzrostem 
pokonywanego dystansu, charakterystyczna dla transportu kolejowego, czy mię-
dzykontynentalny zasięg, wyróżniający żeglugę morską. Taka współpraca ozna-
cza, że systemy i technologie transportu wielogałęziowego, dzięki połączeniu 
zalet poszczególnych zaangażowanych w dany przewóz gałęzi z minimalizacją 
czy nawet pewną eliminacją ich wad, stanowią wysoce efektywną i konkuren-
cyjną propozycję. Powyższe pozostaje w zgodzie z zasadami unijnej polityki 
komodalności. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż obecny rozwój transportu drogowego 
w zakresie poprawy efektywności oraz redukcji negatywnego wpływu na śro-
dowisko oznacza, że tę teraźniejszą konkurencyjność utrzyma on także w przy-
szłości, zarówno w samodzielnej realizacji przewozów, jak i w realizacji przewo-
zów wraz z innymi gałęziami. W takich realiach współpraca z innymi gałęziami 
będzie nadal zachodzić, ale powinna odbywać się w sposób naturalny. To same 
podmioty gospodarcze – zleceniodawcy powinni wybierać przewozy takimi, 
a nie innymi gałęziami, analizując możliwość najlepszego z ich punktu widzenia 
– w układach czasowym, kosztowym oraz proekologicznym i bezpieczeństwa 
– przemieszczania dóbr z miejsc pierwotnego nadania do miejsc ostatecznego 
odbioru. W przeciwnym przypadku, przy zakłócaniu tego naturalnego procesu, 
może dojść do rozwoju technologii suboptymalnych, jak Ro-La czy bimodalna, 
poprawnych politycznie, ale niezbyt efektywnych ekonomiczne. Ma to szczegól-
ne znaczenie w sytuacji, gdy większość zarzutów formułowanych jeszcze kilka 
dekad temu wobec transportu drogowego, jak duża hałaśliwość czy zanieczysz-
czenie przyrody, w aktualnych warunkach stała się całkowicie bezpodstawna. 
Kwestia dotyczy teraz bardziej tego, by na stale rosnącej konkurencyjności trans-
portu drogowego w jak największym stopniu mogły zyskać społeczeństwo oraz 
gospodarka i dopiero na tej bazie inne gałęzie, nie zaś tego, by w imię politycz-
nych celów sztucznie ograniczać dalszy rozwój jednej gałęzi kosztem innych, 
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co dotychczas niejednokrotnie sprowadzało się do przeciwstawiania transportu 
drogowego kolei czy żegludze. Ze swojej strony w ramach technologii przewo-
zów wielogałęziowych transport samochodowy jest, dzięki dysponowaniu coraz 
lepszym sprzętem, coraz lepiej przygotowany do współpracy z innymi gałęziami, 
o czym dobitnie świadczy chociażby rozwój technologii piggyback, kontenerowej 
czy nadwozi wymiennych. Ta współpraca w przyszłości powinna być zatem dalej 
z korzyścią dla wszystkich stron poszerzana oraz pogłębiana. 
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preSerVing the competitiVeneSS By the road Freight tranSport  
Within the FrameWork oF multimodal tranSport SyStemS

abstract

In the paper author analyzes the competitiveness of different transport units used in 
the multimodal transport systems. The analysis is prepared from the point of view of the 
haulier – road freight operator. The following multimodal and intermodal transport tech-
nologies are considered: Ro-La, bimodal, piggyback, sea containers, swap bodies, vessel. 
Use some of these technologies seems – prove to be profitable for road transport haulier 
while – at the same time – use others – like Ro-La or bimodal ones – is mainly cause by 
the policy pursued by authorities – governments in that field. The paper is mainly based 
on analizing of the information received by author directly from road freight hauliers 
involved in that type of the bussiness. 

keywords: multimodal transport systems, competitiveness of the road freight transport
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Streszczenie

W artykule podjęto próbę charakterystyki określonych potrzeb transportowych 
w przedsiębiorstwach przemysłowych. Specjalistyczny tabor oraz dobór technologii 
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Wstęp

Na funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku wpływa wiele czynników, 
związanych z uwarunkowaniami występującymi na zewnętrz i wewnątrz przed-
siębiorstwa. Na uwarunkowania zewnętrzne przedsiębiorstwa nie mają bezpo-
średniego wpływu. Inaczej jest natomiast w przypadku uwarunkowań wewnętrz-
nych, które można w znaczący sposób kształtować. Celem artykułu jest analiza 
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wewnętrznych czynników w przedsiębiorstwie przemysłowym w aspekcie wy-
korzystania własnego taboru transportowego. Znajomość wewnętrznych struktur 
przedsiębiorstwa podnosi efektywność gospodarowania oraz wpływa na poziom 
kosztów. 

potrzeby transportowe przedsiębiorstw przemysłowych

Potrzeby definiowane są jako stan braku czegoś (rzeczy, zjawiska, proce-
su), a zarazem jako czynnik uruchamiający funkcje motywujące do działania, 
aby zmienić ten stan1. Realizowane są przez oferentów usług przemieszczania, 
tj. przedsiębiorstwa transportowe, organizatorów i operatorów transportu oraz 
indywidualnych dysponentów odpowiednich środków2. Znajomość potrzeb jest 
niezmiernie ważna dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 
transportowych. Jest to istotne z punktu widzenia kształtowania rynkowej ofer-
ty w celu zaspokojenia popytu na świadczone usługi. Odzwierciedleniem wzro-
stu i rozwoju społeczno-gospodarczego są zróżnicowane potrzeby transportowe, 
spedycyjne i logistyczne, które wynikają3:

 – z potrzeb światowej gospodarki i międzynarodowego podziału pracy,
 – z rozwoju procesów globalizacyjnych i integracyjnych gospodarek, ryn-

ków oraz społeczeństw,
 – z rozpowszechniania wiedzy w celu pozyskiwania określonych wartości,
 – z ilości, zakresu i form przepływu informacji w gospodarującym oraz 

zinformatyzowanym społeczeństwie,
 – z techniczno-technologicznego postępu w sferze transportu, spedycji i lo-

gistyki.
W świetle wspomnianego rozwoju i wzrostu społeczno-gospodarczego ba-

dacze określili potrzebę transportową jako zgłaszaną przez gospodarkę i społe-
czeństwo potencjalną, wyodrębnioną spośród innych, potrzebę przemieszczania 
osób, ładunków i wiadomości w danym czasie na określoną odległość4.

Głównym źródłem powstawania potrzeb transportowych w zakresie prze-
mieszczania ładunków jest wielkość, struktura i organizacja kooperacyjna 

1 W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 143.
2 Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-

Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 26.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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produkcji rzeczowej i konsumpcji, a także organizacja dystrybucji, tj. obrotu 
towarowego, handlu i magazynowania5. Potrzeby transportowe przedsiębiorstw 
produkcyjnych ewoluowały na przestrzeni lat. Sama świadomość otoczenia 
przedsiębiorstwa i tego, jakie interakcje zachodzą na rynku, sprawia, że oferenci 
usług transportowych muszą wyprzedzać potencjalne życzenia, wymagania ja-
kościowe klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. 

Każda zindywidualizowana potrzeba transportowa wyodrębniona z ogólne-
go zbioru zgłaszanych potrzeb transportowych związana jest z6:

 – konkretną potrzebą pierwotną wywołującą daną potrzebę transportową,
 – konkretnym ładunkiem bądź grupą ładunków,
 – konkretną odległością przestrzenną, czasową i ekonomiczną dzielącą po-

czątkowy i końcowy punkt przemieszczania.
Potrzeby transportowe mają zatem różnorodny charakter i mogą wynikać 

zarówno z obiektywnych, jak i subiektywnych przyczyn.
Najważniejsze potrzeby natury obiektywnej w zakresie przewozów ładun-

ków wynikają z7:
 – konieczności zaspokojenia konsumpcyjnych potrzeb społecznych o pod-

stawowym charakterze,
 – konieczności realizacji procesów produkcyjnych,
 – pokonywania odległości wynikającej ze zróżnicowania przestrzennej 

i asortymentowej struktury produkcji,
 – transportochłonności procesów produkcji,
 – dostosowania do zmian w zaopatrzeniu rynków, dystrybucji i konsumpcji 

produktów,
 – dostosowania do asortymentowej i przestrzennej struktury handlu,
 – dostosowania do zróżnicowanego i zmiennego wolumenu obrotów,
 – podziałów i przeobrażeń na rynkach.

Struktura produkcji, wzrost masy bezwzględnej wartości użytkowych i me-
tody gospodarowania wyznaczają wielkość potrzeb transportowych w przypad-
ku przedsiębiorstw produkcyjnych. Ostatni z czynników jest zależny od decyzji, 
jakie są podejmowane, i uzależniony od takich elementów, jak8:

5 E. Załoga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 43.

6 J. Głuch, Systemy transportowe,www.pg.gda.pl/~damjakow/wyklad_02.pdf (dostęp 
11.09.2015).

7 Ibidem.
8 L. Mindur, Transport w budownictwie, WKiŁ, Warszawa 1983, s. 20.
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 – lokalizacja produkcji względem źródła zaopatrzenia i rynków zbytu,
 – stopień koncentracji (skala produkcji),
 – stopień specjalizacji i kooperacji,
 – technologia wytwarzania,
 – organizacja dystrybucji oraz rozmieszczenie magazynów i składowisk.

Specyfika potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych często podyktowana jest 
jednorodnością ładunku, wymogiem dyspozycji specjalistycznego taboru oraz 
zastosowania odpowiednio dobranej technologii przewozu.

Ładunki, czyli przedmioty przewozu, charakteryzują się określoną podat-
nością transportową. Odnosi się ona do wszystkich faz procesu transportowego, 
dlatego można wyróżnić9 podatność przewozową, podatność ładunkową oraz 
podatność przechowalniczą. W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się 
trzy podstawowe rodzaje podatności transportowej: naturalną, techniczną oraz 
ekonomiczną, których charakterystykę przedstawiono w tabeli 1. Rodzaj ładunku 
warunkuje wybór odpowiedniego środka transportowego oraz technologii prze-
wozu. W transporcie wyróżnia się trzy technologie10: zunifikowane, specjalizo-
wane i uniwersalne. Zunifikowana technologia procesu transportowego polega 
na przewozie ładunków w kontenerach lub innych jednostkach ładunkowych (np. 
palety i pakiety). Do przewozu zunifikowanych, zbiorczych jednostek ładunko-
wych wykorzystywany jest odpowiedni tabor. W transporcie samochodowym są 
to zestawy drogowe złożone z ciągnika siodłowego oraz naczepy kontenerowej 
lub naczepy samowyładowczej.

Najbardziej rozpowszechnioną technologią w transporcie samochodowym 
jest technologia specjalizowana. Polega ona na stosowaniu środków transporto-
wych, dostosowanych do wymogów technologicznych ładunków. Technologia ta 
jest stosowana zwłaszcza przy przewozie masowych ładunków, takich jak: zie-
mia, ziarno zbożowe, kruszywa budowlane, nawozy mineralne, materiały wiążą-
ce luzem, wszelkiego rodzaju ładunki płynne, półpłynne i ciastowate, prefabry-
katy betonowe itp. Technologię tę stosuje się również w przewozach ładunków 
łatwo psujących się. Warunkiem jej wykorzystywania jest maksymalna mechani-
zacja prac załadunkowych i wyładunkowych. Sprzyja temu wykorzystanie róż-
nego rodzaju taboru: wywrotek, pojazdów zbiornikowych, niskopodłogowych 
oraz cystern do transportu materiałów płynnych i sproszkowanych. Jego część 

9 Zob. W. Grzywacz, J. Burnewicz, op.cit., s. 204.
10 Technologie transportowe XXI w., red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji – 

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2008, s. 80. 
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potrzebna jest do realizacji specjalizowanych zadań, np. do przewozu ładunków 
w obniżonych i niskich temperaturach, wielkowymiarowych elementów, dłużycy, 
ładunków ciężkich i ponadgabarytowych. Technologia uniwersalna jest stosowa-
na w procesach przewozowych o najniższym poziomie mechanizacji robót ładun-
kowych. Ma ona wiele zastosowań i wykorzystuje nieskomplikowane urządzenia 
załadunkowe i maszyny oraz uniwersalny tabor (samochody skrzyniowe)11.

Tabela 1 

Klasyfikacja rodzajów podatności

Rodzaj 
podatności Charakterystyka Poziom podatności

niski wysoki
Naturalna Wynika z właściwości 

fizycznych, chemicznych 
i biologicznych ładunku

ładunki niebez-
pieczne oraz chło-
dzone (istotną rolę 
w przewozie tychże 
ładunków odgrywa 
czas)

ładunki odporne na 
warunki atmosferyczne 
oraz skutki transportu 
(charakterystyczna dla 
takich ładunków jak: 
piasek, żwir, węgiel)

Techniczna Wynika z takich cech ła-
dunku, jak: wielkość, ciężar, 
kształt oraz przestrzenność. 
Decyduje o doborze środka 
transportowego oraz techno-
logii przewozu

ładunki 
ponadnormatywne

ładunki skontenery-
zowane oraz ładunki 
półmasowe, mające jed-
nolity kształt i rozmiar, 
a więc mogące korzystać 
z uniwersalnych środ-
ków transportu

Ekonomiczna Wynika ze stosunku kosztów 
transportu (zależnych mię-
dzy innymi od technologii 
transportu, odległości prze-
wozu) do wartości ładunku

ładunki o niskiej 
wartości jednost-
kowej (np. żwir, 
odpady komunalne)

ładunki o wysokiej 
wartości jednostkowej 
(np. komputery, sprzęt 
audiowizualny, sprzęt 
medyczny itp.)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie W. Grzywacz, J. Burnewicz, op.cit., s. 204; J. Neider, 
Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 19.

Każde z przedsiębiorstw przemysłowych posiada własne, specyficzne wy-
magania związane z obsługą przewozową. Przykładowo potrzeby transportowe 
produkcji budowlanej charakteryzują następujące cechy: masowość przewozów, 
duży udział ładunków sypkich w ogólnej masie przewozów, znaczne rozproszenie 
punktów odbioru ładunków, krótkie, średnie odległości przewozów, często kon-
centracja przewozów w obrębie miasta, wymagana specjalizacja taboru. Z uwagi 

11 Technologie transportowe…, s. 81; Technologia procesów przewozowych w transporcie 
samochodowym, praca zbiorowa pod red. E. Lissowskiej, WKiŁ, Warszawa 1975, s. 48.



40 Agnieszka Gozdek

na wtórny charakter potrzeb transportowych kolejne znaczące cechy dla przed-
siębiorstw przemysłowych to rozmieszczenie przestrzenne produkcji12, wielkość 
produkcji, terminowość, częstotliwość dostaw oraz sezonowość zgłaszanych po-
trzeb. Ta ostatnia cecha wynika zwłaszcza ze specyfiki przemysłu budowlanego.

charakterystyka zasobów podmiotów gospodarczych  
w świetle transportu własnego 

Uwarunkowania wewnętrzne nazywane są zasobami i umiejętnościami 
firm (organizacyjnymi, ludzkimi, finansowymi, marketingowymi itp.). Zasoby 
przedsiębiorstwa są elementem majątku, stanowią też przedmiot analiz porów-
nawczych z konkurentami. Umiejętności są wielkością niemierzalną i obejmują 
swoim zakresem: wiedzę i umiejętności pracowników, normy i wartości, na pod-
stawie których firmy funkcjonują, wiedzę w dziedzinie organizowania procesów 
pracy oraz procesów decyzyjnych w ramach przedsiębiorstwa13.

Podstawowy podział zasobów przedsiębiorstwa wyróżnia ich 4 rodzaje: 
ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne. Jednym z bardziej szczegółowych 
jest podział na zasoby14: materialne, ludzkie, technologiczne, informacyjne, orga-
nizacyjne, prawne czy marketingowe. Zasoby materialne dzielą się na rzeczowe 
i finansowe. Do rzeczowych można zaliczyć: budynki, budowle, wyposażenie 
w postaci maszyn i urządzeń, surowce, materiały, półfabrykaty, wyroby goto-
we oraz cechy: wielkość, wartość, strukturę, lokalizację, rozmieszczenie, zuży-
cie ekonomiczne i fizyczne. Do zasobów materialnych (finansowych) zaliczono: 
kapitał własny, obcy, wyniki finansowe, systemy rachunkowości oraz systemy 
controllingu.

Zasoby ludzkie opisywane są poprzez: liczbę, strukturę społeczną i zawodo-
wą, staż, doświadczenie, wiedzę fachową, motywację, zachowanie w organizacji, 
wydajność, relacje międzyludzkie oraz identyfikację z przedsiębiorstwem. 

12 Zob. L. Mindur, Metody, techniki i technologie w transporcie w budownictwie, Arkady, 
Warszawa 1992, s. 47.

13 A. Wolak-Tuzimek, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 115.

14 E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębior-
stwem, PWE, Warszawa 2004, s. 170, za: R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjono-
wania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, 
Difin, Warszawa 2008, s. 41.
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Zasoby technologiczne to know-how dotyczące działalności podstawowej, 
patenty, wynalazki, systemy informatyczne – sprzęt i oprogramowanie, jak rów-
nież środki przeznaczone na badania i rozwój. 

Do grupy zasobów informacyjnych, organizacyjnych i prawnych zaliczyć 
można: system informacyjny zarządzania – system wczesnego ostrzegania, bazy 
danych o klientach, dostawcach, tendencjach w otoczeniu konkurencyjnym oraz 
system komunikacji zewnętrznej15. Istotnymi elementami są również struktura 
organizacyjna firmy oraz istniejące w niej regulaminy. System regulacyjny każ-
dego przedsiębiorstwa, który wypełniany jest określonymi zasobami informacji, 
musi podlegać prawom i mechanizmom równowagi16. Dominującym aspektem 
funkcjonowania systemów regulacji są ich systemy zarządzania17. Aby przedsię-
biorstwo działało efektywnie i mogło realizować wyznaczane przez siebie cele, 
powinno mieć prawidłową strukturę organizacyjną oraz system zarządzania, 
czyli ściśle określony zbiór reguł i umiejętności kadry, wyznaczający zasady 
i sposoby zachowania. Sprawność systemu zarządzania zależy od struktury or-
ganizacyjnej, jakości kadry, szybkiego przepływu informacji i sposobu podejmo-
wania decyzji18.

Wśród zasobów marketingowych możemy wyróżnić wizerunek przedsię-
biorstwa, portfel produktów, markę, lojalność klientów, tradycje oraz zwyczaje 
działań marketingowych. W celu uzyskania przewagi strategicznej zasoby przed-
siębiorstwa powinny cechować się19: rzadkością, komplementarnością, możliwo-
ścią imitacji, substytucyjnością, zdolnością do zmian, trwałością, ograniczono-
ścią w nabywaniu oraz pokrywaniem się zasobów i umiejętności z czynnikami 
sukcesu przedsiębiorstwa.

15 Ibidem.
16 K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 1999, s. 21.
17 W. Bąkowski, Podstawy organizacji i zarządzanie w transporcie, WKiŁ, Warszawa 

1987, s. 61–67, za: K. Szałucki, op.cit., s. 50.
18 H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań 

współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 326.
19 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 41, za: R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, 
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań 
i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008, s. 40.
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W przypadku transportu niezbędnymi do analizy zasobami przedsiębiorstw 
przemysłowych są:

 – środki transportu, 
 – infrastruktura transportu (np. bocznice kolejowe, przeładownie zakła-

dowe),
 – potencjał magazynowy,
 – kadra pracownicza, 
 – system logistyczny przedsiębiorstwa, w tym system organizacji trans-

portu,
 – struktura powiązań wewnętrznych i zewnętrznych (system wielozakłado-

wy, podwykonawcy itp.).
Cel analizy środków transportowych sprowadza się do określenia przydat-

ności posiadanego przez przedsiębiorstwo taboru, przeprowadzenia oceny stanu 
technicznego i poziomu nowoczesności technologicznej taboru oraz oceny poli-
tyki gospodarowania taborem (remonty, inwestycja, wymiana). Istotna staje się 
również ocena aktualnego przebiegu eksploatacji taboru, a w szczególności stop-
nia i efektywności jego wykorzystania. Analiza ta składa się z następujących 
kroków, takich jak:

1. Identyfikacja (ilościowa i wartościowa) oraz własnościowa dysponowa-
nego taboru z podziałem na grupy20.

2. Określenie udziału taboru własnego, dzierżawionego, obcego w obsłu-
dze potrzeb transportowych przedsiębiorstwa.

3. Określenie funkcji i zadań poszczególnych grup taboru w kontekście: 
rodzaju przewożonego ładunku, specyfiki pakowania i zabezpieczania 
ładunku, przeciętnej wielkości ładunku, długości, trasy i częstotliwości 
przewozu.

4. Ocena stanu technicznego i poziomu nowoczesności taboru. 
5. Polityka gospodarowania taborem:

a) analiza poziomu inwestycji w porównaniu z kosztami amortyzacji 
i dynamiki inwestycji z poziomem inflacji,

b) ocena kosztów remontów i obsługi taboru w porównaniu z kosztami 
inwestycji,

c) ocena polityki wymiany taboru.

20 Wyróżnia się następujące rodzaje taboru samochodowego: samochody ciężarowe ogól-
nego przeznaczenia, samochody ciężarowe specjalne, samochody dostawcze, ciągniki siodłowe 
i inne, przyczepy i naczepy. 
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6. Ocena efektywności wykorzystania taboru21.
7. Analiza alternatywy (leasing, zakup usług transportowych).
Analiza infrastruktury transportowej obejmuje szczegółowy przegląd 

wszystkich środków trwałych przedsiębiorstwa przemysłowego oraz selekcję 
tych środków, które tworzą infrastrukturę transportu. Gruntowna analiza i po-
równanie wszystkich cech obiektów transportowych pozwalają na wyszczegól-
nienie dominujących grup majątkowych, co prowadzi do zdefiniowania specyfiki 
przedsiębiorstwa (np. brak stacji obsługi oznacza pozyskiwanie usług obsługo-
wo-naprawczych z zewnątrz). Prowadzenie analizy w układzie dynamicznym 
umożliwia wnioskowanie na temat polityki rozwojowej przedsiębiorstwa, co ma 
mieć odzwierciedlenie w kształtowaniu jego infrastruktury22. Z punktu widze-
nia przedsiębiorstw produkcyjnych istotne jest posiadanie magazynów i ich roz-
mieszczenie. Współcześnie zauważalna jest również tendencja do outsourcingu 
magazynowego. 

Potencjał magazynowy może być rozpatrywany jako: ilość dóbr, które mogą 
być zmagazynowane w jednostce przestrzeni (np. 1 m3) oraz ilość dóbr, które 
przepływają przez magazyn. Według D. Milewskiego na potencjał magazyno-
wy mogą mieć wpływ takie czynniki jak: przestrzeń magazynowa, wyposażenie 
magazynowe, organizacja pracy w magazynie, rozplanowanie przestrzenne. Jak 
stwierdza D. Milewski, od potencjału magazynowego zależy funkcjonowanie in-
nych sfer w przedsiębiorstwie23. 

Analiza kadry pracowniczej jest to porównanie struktury zatrudnienia 
w przedsiębiorstwie ze strukturą w obszarze transportowym. Istotne jest okre-
ślenie kwalifikacji pracowników (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, staż 
pracy, szczególne doświadczenia, odbyte szkolenia, znajomość języków) w od-
niesieniu do wagi obsługi klienta. Kolejnym elementem analizy kadry jest prze-
gląd zakresu obowiązków pracowników oraz zasad doboru pracowników do 
pełnionych funkcji i realizacji konkretnych zadań transportowo-logistycznych. 

21 Odpowiednie wskaźniki techniczno-eksploatacyjne pozwolą ocenić sprawność i efek-
tywność gospodarowania taborem. Na przykład wskaźnik wykorzystania taboru, wskaźnik 
wykorzystania gotowości technicznej taboru, wskaźnik średniodobowego czasu pracy taboru, 
wskaźnik wykorzystania czasu pracy taboru, wskaźnik wykorzystania przebiegu, średnia dyna-
miczna ładowność pojazdów, wskaźnik dynamiczny wykorzystania ładowności.

22 P. Romanow, Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych, Wyższa Szkoła 
Logistyki, Poznań 2003, s. 42–45.

23 D. Milewski, Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej 
przedsiębiorstw produkcyjnych, Rozprawy i Studia T.CMXXIII (849), Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 185.
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Wnioski z analiz dotyczą: formalnie zdefiniowanych i praktycznie realizowa-
nych zakresów obowiązków, przenikania i powtarzania się funkcji na niektó-
rych stanowiskach pracy, niedoboru lub nadmiaru stanowisk pracy i funkcji 
oraz racjonalności doboru pracowników do zadań. Według raportu „Logistyka 
w przedsiębiorstwach przemysłowych. Polska na tle Europy Środkowej” z badań 
przeprowadzonych przez KPMG w przedsiębiorstwach produkcyjnych w krajach 
Europy Środkowej, istotną rolę nadal odgrywa obsługa klienta. Wzrasta znacze-
nie logistyki i rozwoju produktu jako kluczowych kompetencji24.

System logistyczny to celowo zorganizowany i połączony zespół takich 
elementów (podsystemów), jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca 
– wraz z relacjami, jakie zachodzą między tymi elementami oraz ich własnościa-
mi, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i infor-
macji25. W przedsiębiorstwie przemysłowym ocena sprawności organizacyjnej 
funkcjonowania transportu jest celem analizy systemu organizacji transportu. 
Przedmiotem analizy są: transport w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, 
funkcje komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację transportu, 
przepływ informacji związany z organizacją transportu, funkcjonowanie proce-
su transportowego, organizacja przewozów sieci transportowej (ustalenie – war-
tościowo i ilościowo – tras dominujących, opracowanie analityczne sieci trans-
portowo dystrybucyjnej w układzie odległościowym, czasowym, kosztowym), 
wykorzystanie narzędzi optymalizacji transportu oraz koszty funkcjonowania 
działów transportowych26. 

W ramach systemu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, w aspek-
cie przewozowym, jest istotne, czy w danym przedsiębiorstwie istnieje wydzie-
lona komórka odpowiedzialna za transport, np. dział transportowy, spedycyjny 
czy logistyczny. Wpływa to na sprawność i klarowność procesów zachodzących 
w przedsiębiorstwie. 

Struktura powiązań wewnętrznych i zewnętrznych (system wielozakłado-
wy, podwykonawcy) przyczynia się do efektywności podejmowanych decyzji 
oraz wzrostu szybkości dostosowywania się przedsiębiorstw do zmieniających 
się warunków otoczenia. Komplementarność podmiotów w zaspokajaniu potrzeb 
transportowych w łańcuchu dostaw dostarcza korzyści wszystkim graczom. 

24 Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych. Polska na tle Europy Środkowej, 
Raport Advisory, KMPG, Warszawa 2006; P. Romanow, op.cit., s. 45–46.

25 P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2001, s. 52.
26 P. Romanow, op.cit., s. 45–46.
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W literaturze zauważone zostały korzyści z nawiązania współpracy na part-
nerskich zasadach. Do tych korzyści zaliczyć można: niższe koszty operacyjne, 
wzrost potencjału sprzedażowego, efektywne inwestycje, możliwość maksyma-
lizacji poziomu obsługi klienta, efektywny proces przeprojektowania łańcucha, 
pośrednia kontrola procesów zarządczych, segmentacja produktów i rynków, 
efektywne zarządzanie informacją27.

Uwarunkowania wewnętrzne mają wpływ na wielkość kosztów w przedsię-
biorstwie. Wyodrębnienie czynników wewnętrznych jest przeprowadzane w celu 
określenia28:

 – rodzaju obiektów procesu logistycznego,
 – struktury produkcyjnej,
 – czynników wytwórczych,
 – sposobu sterowania przepływem materiałów.

Na rodzaj obiektów mają wpływ: różnorodność urządzeń transportowych 
i magazynowych, procesy normowania jednostek ładunku, pakowanie, plano-
wanie zaopatrzenia w surowce i materiały oraz pracochłonność wykonywania 
zleceń.

Struktura produkcyjna wpływa na koszty logistyczne, ponieważ oddziałuje 
na:

 – rodzaj środków transportu,
 – zakres automatyzacji procesów logistycznych,
 – trasy i czasy przemieszczeń,
 – lokalizacje magazynów i wielkość zapasów,
 – zakres wykorzystania zdolności produkcyjnych maszyn i urządzeń,
 – pracochłonność procesu planowania. 

Przedsiębiorstwa przemysłowe poddawane są procesom transformacji. 
Wśród uwarunkowań wewnętrznych, które są dla nich odpowiednie, znajduje się 
podatność przedsiębiorstw na procesy zmian funkcjonowania. Wynika ona m.in. 
z przynależności branżowej, struktury wielkościowej, postaw pracowników wo-
bec zmian i jakości zarządzania, charakteru struktury organizacyjnej, stopnia 

27 M. Jedliński, Time to Start the Logistics Games, w: The Contemporary Economy 
and Service Sector: In Search of Competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 215, za: D. Milewski, op.cit., s. 220.

28 Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006, s. 249.
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zacofania technologicznego, zadłużenia i dostępności do źródeł zasilania finan-
sowego, a także powiązań rynkowych z otoczeniem29.

Zakończenie

Na przestrzeni dziejów postęp techniczno-technologiczny, ekonomiczny 
i organizacyjny sprzyjał rozwojowi oraz doskonaleniu obsługi transportowej. 
Konsekwencją tego jest zwiększenie możliwości w zakresie zaspokojenia po-
trzeb transportowych. Decyzje zachodzące na odpowiednich szczeblach struk-
tury organizacyjnej są ściśle warunkowane czynnikami wewnętrznymi. Obrana 
strategia transportowa staje się determinantą funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Analiza zasobów przedsiębiorstwa daje przedsiębiorcy istotne informacje, któ-
re pozwalają na efektywne gospodarowanie. Silnie oddziałującymi zasobami 
są tabor, infrastruktura transportu, potencjał magazynowy, kadra pracownicza, 
system logistyczny przedsiębiorstwa oraz struktura powiązań wewnętrznych 
i zewnętrznych.

Bibliografia

Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań 
współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2010.

Bąkowski W., Podstawy organizacji i zarządzanie w transporcie, WKiŁ, Warszawa 1987.
Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 
2008.

Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
Głuch J., Systemy transportowe, www.pg.gda.pl/~damjakow/wyklad_02.pdf.
Jedliński M., Time to Start the Logistics Games, w: The Contemporary Economy 

and Service Sector: In Search of Competitiveness, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.

29 T. Rachwał, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, 
Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 11, Warszawa–Kraków 2008, www.prace-kgp.up.kra-
kow.pl (dostęp 11.09.2015).



47Wewnętrzne determinanty funkcjonowania transportu...

Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych. Polska na tle Europy Środkowej, Raport 
Advisory, KMPG, Warszawa 2006.

Milewski D., Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekono-
micznej przedsiębiorstw produkcyjnych, Rozprawy i Studia T.CMXXIII (849), 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Mindur L., Metody, techniki i technologie w transporcie w budownictwie, Arkady, 
Warszawa 1992.

Mindur L., Transport w budownictwie, WKiŁ, Warszawa 1983.
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999. 
Rachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, 

Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 11, Warszawa–Kraków 2008, www.prace
-kgp.up.krakow.pl.

Romanow P., Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych, Wyższa Szkoła 
Logistyki, Poznań 2003.

Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 1999.

Technologia procesów przewozowych w transporcie samochodowym, red. E. Lissowska, 
WKiŁ, Warszawa 1975.

Technologie transportowe XXI w., red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji – 
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2008.

Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka- 
-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębior-
stwem, PWE, Warszawa 2004.

Wolak-Tuzimek A., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.

Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.



internal determinantS Functioning oF tranSport in induStrial companieS

abstract

This article attempts to characterise of certain transport needs in industrial enter-
prises. The specificity of transport needs in these companies is conditioned by the type 
of cargo, specialized rolling stock and appropriate transport technology. Transport needs 
over the decades changed its character. Analysis of the resources of industrial enterprises 
is essential to determining the effective management strategies. Analysis of own trans-
port is necessary to determine the suitability of maintaining the company car fleet.
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Wstęp

Jednym z podstawowych warunków sprawnego funkcjonowania przedsię-
biorstw i całych łańcuchów dostaw jest dostępność infrastruktury transporto-
wej. Jej kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego sprawia, że 
kwestia jej rozwoju należy do problemów priorytetowych. Infrastruktura stano-
wi bazę techniczną dla realizacji zadań przewozowych i obejmuje system dróg 
(lądowych, kolejowych, morskich), portów (morskich, kolejowych) oraz sieci 
telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym terenie. Z logiki rozwo-
ju gospodarczego wynika, że infrastruktura powinna wyprzedzać potrzeby in-
westycyjne. Rzeczowe jej składniki cechują się jednak powolnością przemian 
(jakościowych1), a stały rozwój infrastruktury ma z reguły wymiar ilościowy. 
Infrastruktura transportowa stanowi także istotny czynnik oceny atrakcyjności 
kraju i poszczególnych województw jako lokalizacji inwestycji. 

Fakt, że infrastruktura transportowa warunkuje sprawność realizacji zadań 
przewozowych i rozwój gospodarczy kraju, sprawia, że analiza zmian w poten-
cjale infrastrukturalnym wydaje się istotna. Nierównomierność inwestycji infra-
strukturalnych powoduje różne zmiany w infrastrukturze transportowej woje-
wództw. Zmiany te mogą być szybsze lub wolniejsze od średniego tempa zmian 
w całym kraju. W tym kontekście ważna jest ocena zróżnicowania zmian infra-
strukturalnych województw w stosunku do zmian ogólnokrajowych. Dlatego też 
celem niniejszego artykułu jest analiza zmian struktury infrastruktury transpor-
towej w polskich województwach w roku 2014 w stosunku do roku 2004. W tym 
celu wykorzystana zostanie przestrzenna dynamiczna metoda przesunięć udzia-
łów. Ponadto podjęta zostanie próba oceny tempa wzrostu potencjału infrastruk-
turalnego w podziale na województwa. Analiza ta może stanowić punkt wyjścia 
dla planowania przyszłych inwestycji infrastrukturalnych. 

infrastruktura transportowa jako warunek sprawności przepływów

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz procesy globalizacyjne implikują roz-
wój potrzeb przewozowych, które realizowane są przez różne gałęzie transpor-
tu. Ich wybór warunkowany jest m.in. dostępnością infrastruktury transporto-
wej, a potencjał infrastrukturalny jest warunkiem koniecznym odpowiedniego 

1 Ujęcie jakościowe oznacza maksymalne obciążenie sieci dróg. 
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zaspokojenia potrzeb przewozowych. Infrastruktura powinna pozwalać na sku-
teczną i efektywną realizację zadań transportowych, przejawiającą się m.in. w po-
konywaniu rozbieżności przestrzennych między popytem a podażą. Parametry 
infrastruktury oraz jej rozmieszczenie wpływają także na koszty, jakość i czas 
przewozu. Infrastruktura transportowa tworzy podbudowę życia społeczno- 
-gos podarczego2. Obejmuje podsystem środków technicznych pozwalających na 
sprawne przemieszczanie, przeładunek i magazynowanie towarów z wykorzy-
staniem automatycznej identyfikacji towarów. Stanowi ogół urządzeń i instytu-
cji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki3. Charakteryzuje 
się m.in. niepodzielnością techniczną i ekonomiczną, długim lub bardzo długim 
okresem użytkowania, pierwotnością nakładów względem tych na cele produk-
cyjne oraz konsumpcyjne, kapitałochłonnością, immobilnością funkcjonalną 
i przestrzenną obiektów infrastrukturalnych, a także występowaniem efektów 
zewnętrznych, często o charakterze odroczonym. 

Wspomniana immobilność przestrzenna elementów infrastruktury sprawia, 
że jest ona nieodłącznym atrybutem atrakcyjności logistycznej regionu/kraju, co 
stwarza potrzebę analizy jej stanu w układach przestrzennych. Infrastruktura 
nie jest tworzona w sposób permanentny, a elementy składowe powstają sko-
kowo. Podobnie, jak nakłady inwestycyjne w tym obszarze. Wzrost potencjału 
infrastrukturalnego zazwyczaj przekłada się na skuteczność realizacji prze-
pływów i zwiększa elastyczność w wyborze gałęzi transportu. Natomiast brak 
odpowiedniej infrastruktury może być istotną barierą rozwoju gospodarczego. 
Niedostosowanie infrastruktury do potrzeb przewozowych, a w szczególności do 
wielkości i struktury przewozu, technologii przewozów oraz wymogów współ-
czesnego taboru, skutkuje niejednokrotnie niską jakością usług transportowych. 
W Polsce problem niedostosowania infrastruktury transportowej do wymagań 
związanych z świadczeniem wysokojakościowych usług przewozowych dotyczy 
praktycznie każdej gałęzi transportu. Jednak ze względu na stale rosnące zna-
czenie transportu drogowego i kombinowanego (kolejowo-drogowego) w prze-
wozach towarowych niedostatki infrastrukturalne w tym obszarze są szczególnie 
dotkliwe. 

2 A. Piskozub, Gospodarowanie w transporcie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwa 
Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982, s. 41.

3 W. Rydzkowski, Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka 
Logistyka, Poznań 2004, s. 119 i n.



52 Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

W Polsce gęstość dróg publicznych przypadająca na 100 km2 powierzchni jest 
ciągle jeszcze znacznie mniejsza niż w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej4, 
choć w ostatnim czasie obserwujemy znaczny przyrost w tym zakresie. Jeszcze 
gorzej sytuacja wygląda w układzie sieci kolejowej – jedynie 52% łącznej długo-
ści linii kolejowych uznawana jest przez zarządcę za dobrą5, a długość eksploato-
wanych linii kolejowych ciągle maleje6.

Istniejący stan infrastruktury mimo dotychczasowych nakładów ciągle jest 
niezadowalający i wymaga dalszego zwiększenia inwestycji. Zmiany w stanie 
i strukturze infrastruktury transportowej dostrzegalne są od początku lat 90. XX 
wieku. Jest to m.in. efekt konsekwentnej polityki transportowej Unii Europejskiej 
oraz znacznych nakładów na modernizację i rozwój infrastruktury logistycznej 
w perspektywach 2004–2006, a także 2007–20137. W kolejnej perspektywie, 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, na infrastrukturę transportową pla-
nowane jest wydatkowanie 26 mld euro8. Oznacza to, że na sieć transportową 

4 W latach 2004–2014 nastąpił przyrost długości autostrad w Polsce zaledwie o 1000 km. 
Natomiast gęstość autostrad w 2004 roku w Polsce wyniosła 1 km/1000 km2, podczas gdy średnia 
dla UE-15 kształtowała się na poziomie 15 km/1000 km2. Mając jednak na uwadze, że w wielu 
krajach należących do UE autostrady również stanowią margines dróg, podobne wnioski można 
wysnuć, jeśli chodzi o drogi publiczne ogółem. Na podstawie danych przedstawionych w ERF 
Yearbook 2014–2015 wiemy, że w 2011 roku na 1000 km2 w Polsce przypadało 132 km, gdy śred-
nia unijna wyniosła 1261 km. Por.ERF Year Book 2014–2015, s. 16, www.erf.be/images/Statistics/
BAT-AD-Stats-2015Inside-ERF.pdf (dostęp 12.12.2015).

5 www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/infrastruktura-kolejowa 
(dostęp 30.11.2015).

6 Średnia gęstość sieci kolejowej w Polsce wynosi ok. 6,3 km/100 km². Wskaźnik ten jest 
wyższy od średniej dla wszystkich krajów UE, wynoszącej 4,9 km/100 km². W poszczególnych 
województwach gęstość ta, mierzona w km linii/100 km² powierzchni, kształtuje się odpowiednio: 
od 3,89 km/100 km² w województwie podlaskim do 17,71 km/100 km² w województwie śląskim. 
Do województw o największej gęstości sieci kolejowej, obok województwa śląskiego, należy zali-
czyć województwa: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie. Najmniejsza gęstość sie-
ci kolejowej występuje, obok województwa podlaskiego, również w województwach: lubelskim, 
mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Przekłada się to na ograniczoną dostępność kolejową do 
niektórych ośrodków regionalnych. W wyniku prowadzonych w 2014 roku robót utrzymaniowo
-naprawczych oraz zadań inwestycyjnych długość torów linii kolejowych z dobrą oceną stanu 
technicznego (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku) stanowiła 52% całkowitej długości torów, 
co oznacza wzrost o 5% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 roku, ocenę dobrą 
uzyskało wówczas 47% torów. Źródło: Raport roczny 2014, PKP PLK S.A., www.plk-sa.pl/files/
public/raport_roczny/Raport_Roczny_2014_-26.01.2016.pdf (dostęp 12.12.2015).

7 Obecnie Polskie Linie Kolejowe prowadzą największy w historii program inwestycyjny, 
który dzięki wymianie, remontom i budowie nowych torów bezpośrednio wpływa na wzrost po-
ziomu bezpieczeństwa. W 2013 roku na inwestycje przeznaczono 5,3 mld zł, w 2014 roku wydano 
7,2 mld zł. 

8 Dostępna pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld EUR, 
z czego 11,3 mld EUR przenosi się z Funduszu Spójności. Środki zostaną rozdysponowane 
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przeznaczone zostanie trzy razy więcej środków niż w ostatniej perspektywie 
budżetowej. 

Inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce są ogromne, jednak nie-
równomiernie rozłożone. W konsekwencji prowadzi to do różnic regionalnych nie 
tylko w stanie i strukturze infrastruktury, ale także dynamice zmian. Ponieważ 
infrastruktura transportowa jest warunkiem rozwoju gospodarczego, istotna jest 
permanentna analiza istniejącego potencjału infrastrukturalnego, tak by możliwa 
była odpowiednia alokacja przyszłych inwestycji w tym zakresie. Jedną z metod 
analizy jest przestrzenna metoda przesunięć udziałów.

Wykorzystanie przestrzennej metody przesunięć udziałów do analizy  
potencjału infrastrukturalnego

Metody i modele analizy przesunięć udziałów (Shift-Share Analysis – SSA, 
SSSA) należą do grupy analiz strukturalno-geograficznych9. Podstawą przestrzen-
nej metody przesunięć udziałów (SSSA – spatialshift-shareanalysis) jest klasycz-
na metoda przesunięć udziałów (SSA – shift-shareanalysis). Metoda SSA pozwala 
na badanie i ocenę poziomu rozwoju danego regionu (województwa) na tle rozwo-
ju obszaru referencyjnego (kraju). Zmiany regionalnego rozwoju analizowanego 
zjawiska oceniane są w kontekście analiz zmian struktury zjawisk10. Natomiast 
metoda SSSA uwzględnia w analizie czynnik przestrzenny w postaci macierzy 
wag. Niestosowanie macierzy wag powoduje, że badane obiekty traktowane 

w ramach konkursów CEF (Connecting Europe Facility ). Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe (dostęp 12.12.2015).

9 Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. 
B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 194; M. Szewczyk, K. Łobos, A Comparative Study 
of the Economic Performance of Chemical Branch Enterprises from Opolskie and Dolnosląskie 
Voivodships, w: Regional and Local Development: Capitals and Drivers, red. K. Malik, Faculty 
Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole 
Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of 
Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences 
– Katowice, Opole 2011, s. 109–134.

10 E. Antczak, Analiza zanieczyszczenia powietrza w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej 
dynamicznej metody przesunięć udziałów, „Ekonomia i Środowisko” 2014, nr 2 (49), s. 191–209; 
B. Grzybowska, Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożyw-
czym, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013, t. 100, z. 2, s. 53–
65; M. Mayor, A.J. Lopez, Spatialshift-shareanalysis Versus Spatialfiltering: Anapplication to 
Spanish Employment data, „Empirical Economics” 2008, Vol. 34, Issue 1, s. 123–142.
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są indywidualnie jako obszary niepowiązane ze sobą. W 2004 roku S. nazara 
i G.J.D. Hewings zaproponowali, aby do równości strukturalno-geograficznej11:
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xri  – wartość analizowanej zmiennej w r-tym regionie w i-tej grupie po- 
  działu przekrojowego w okresie początkowym,

x*
ri – wartość analizowanej zmiennej w r-tym regionie w i-tej grupie po- 

  działu przekrojowego w okresie końcowym,
W  – standaryzowana wierszami macierz wag przestrzennych12.

Równanie (2) zwane przestrzenną równością strukturalno-geograficzną 
rozwinęli w swych badaniach M. Marquez i J. Ramajo (2007). Połączyli oni de-
kompozycję klasyczną z pełną dekompozycją przestrzenną stóp wzrostu anali-
zowanej zmiennej. Po zagregowaniu rezultatów według formuły średnich ważo-
nych efektów strukturalnych i geograficznych równość (2) przyjmuje postać13:

 
.. .( ) .( ) .( ) .( ) .( )ri i r i ri r i r i ri r i ri r i ri

i i i i i
tx tx e w u w w NLE w LSE w LDE− = + + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑  (3)

11 M. Szewczyk, A. Zygmunt, Prospects of Food Products Manufacture Sector in Opolskie 
Region, w: Regional and Local Development…, s. 135–156.

12 W prezentowanych badaniach przyjęto binarną macierz granic z najbliższymi sąsiadami.
13 Ekonometria przestrzenna..., s. 194.
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gdzie:
ei  – krajowy efekt strukturalny,
uri  – regionalno-krajowy efekt zmian strukturalnych,
NLEri = (Wtxr – txri)  –  lokalny efekt netto oznacza, że tempa wzrostu sąsia- 

  dujących regionów mogą powodować dodatkową  
  korektę indywidualnego efektu regionalnego,

LSEri = (Wtxi – Wtxr)  – lokalny efekt strukturalny oznacza korektę wzrostu  
  w poszczególnych sektorach pod wpływem tempa  
  wzrostu w regionach sąsiednich,

DEri= (txri – Wtxi)  –  lokalny efekt zróżnicowania oznacza istnienie  
  specyficznej dynamiki zmian działalności w po- 
  szczególnych sektorach danego r-tego regionu w po- 
  równaniu z dynamiką zmian sektorowych w regio- 
  nach sąsiednich.

Opisana metoda wydaje się pomocna w analizie dynamiki zmian w struk-
turze infrastruktury transportowej województw na tle rozwoju w całym kraju. 
Analiza ta może dostarczyć wielu cennych informacji, stanowiących punkt wyj-
ścia w planowaniu kolejnych decyzji infrastrukturalnych. Ze względu na wagę, 
strategiczny charakter oraz znaczenie infrastruktury transportowej w rozwoju 
gospodarczym jej rozbudowa i dostosowanie do współczesnych wymogów trans-
portowych ma znaczenie priorytetowe.

dynamika zmian potencjału infrastrukturalnego w świetle przestrzennej analizy 
shift-share

Analiza zmian w potencjale i strukturze infrastruktury transportowej zo-
stała przeprowadzona dla wszystkich województw w odniesieniu do poziomu 
rozwoju infrastrukturalnego w kraju. Dane do badania pobrano z Banku Danych 
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Zawierały one podstawowe cha-
rakterystyki infrastruktury transportowej w poszczególnych województwach 
(r = 1, …, 16) oraz jej podział według wyrażonej w kilometrach długości eksplo-
atowanych linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad. Zakres czasowy ba-
dania ograniczono do roku 2004, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 
oraz roku 2014 (ostatni, dla którego były dostępne dane). Okres ten wydaje się 
szczególnie ważny ze względu na fakt, że cechowała go szczególna intensywność 
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inwestycji w rozbudowę infrastruktury transportowej (szczególnie drogowej). 
Porównując tempo zmian potencjału infrastrukturalnego poszczególnych woje-
wództw w latach 2004 i 2014 ze średnią krajową zmianą w tym obszarze wyno-
szącą 4,4%, można wyróżnić województwa o korzystniejszych zmianach w in-
frastrukturze w stosunku do zmian na poziomie kraju. Wśród tych województw 
wymienić należy: łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, zachodniopomorskie, lu-
buskie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie i małopolskie. Właściwe zmiany 
w poziomie rozwoju infrastruktury transportowej w wymienionych wojewódz-
twach przekładają się na rozwój miast i całych regionów, jest to spowodowane 
korzystnym miejscem lokalizacji kapitału, innowacji i przedsiębiorczości. Miasta 
położone na ważnych szlakach komunikacyjnych mogą liczyć na szybkie tempo 
rozwoju związane z lepszym przenikaniem nowoczesnej techniki, nauki i kultu-
ry. Niekorzystne zmiany w potencjale infrastrukturalnym w porównaniu ze zmia-
ną krajową odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, 
śląskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim oraz opolskim. Brak 
sieci dróg o właściwym standardzie w wymienionych województwach stanowi 
obecnie najważniejszą barierę w procesach rozwoju gospodarczego i moderni-
zacyjnego tych regionów. Ograniczona jest przez to możliwość wykorzystania 
takich szans, jak położenie geograficzne czy wielkość rynku. Największy rozwój 
w zakresie infrastruktury transportowej odnotowano w województwie łódzkim, 
gdzie wyniósł on 20%. 

Natomiast największą, ujemną zmianę można zaobserwować w wojewódz-
twie opolskim (–8%). Ujemna wartość zmiany w potencjale infrastruktury trans-
portowej jest wynikiem krótszych linii kolejowych będących w eksploatacji 
w 2014 roku (dotyczy to województwa opolskiego, ale też pozostałych wojewódz-
tw)14. Obecnie głównym problemem zarządcy krajowej infrastruktury kolejowej 
jest pozyskanie środków na bieżące utrzymanie infrastruktury, a niedostateczne 
środki finansowe skutkują wyłączaniem z ruchu kolejowego tych odcinków to-
rów, które są zbyt drogie w modernizacji, a nie nadają się do eksploatacji w ist-
niejącym stanie.

Ponieważ klasyczna analiza przesunięć udziałów pomija fakt wielokie-
runkowości zależności przestrzennej badanych regionów, szczególną uwagę 

14 Warto nadmienić, że długość eksploatowanych linii kolejowych w roku 2014 była 
o 1010 km krótsza niż w roku 2004, kiedy wynosiła 20250 km. Na podstawie danych GUS: 
Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=901307&p_to-
ken=0.5369659033603966# (dostęp 12.12.2015).



57Analiza przestrzennego zróżnicowania zmian...

zwrócono w badaniu na wyjaśnienie tempa zmian w potencjale infrastruktu-
ralnym, uwzględniając macierz wag. W badaniach przyjęto binarną macierz 
wag według granic z najbliższymi sąsiadami, którą poddano standaryzacji. 
Rozwinięty model analizy przestrzennej polega na połączeniu dekompozycji kla-
sycznej z pełną dekompozycją przestrzenną tempa zmian analizowanej zmien-
nej. Dekompozycję tempa zmian w podziale na dwa efekty typu globalnego oraz 
na trzy efekty typu lokalnego z uwzględnieniem macierzy wag przestrzennych 
przedstawiono w tabeli 1.

zmiany mniejsze niż na poziomie kraju. 
zmiany większe niż na poziomie kraju.

Rysunek 1.  Zmiany w potencjale infrastruktury transportowej w poszczególnych woje-
wództwach w roku 2014 w stosunku do roku 2004

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 1 

Krajowe i lokalne efekty analizy przestrzennej przesunięć udziałów tempa zmian  
w potencjale infrastrukturalnym (w %)

Jednostka terytorialna
Efekt krajowy Efekt lokalny

strukturalny geograficzny netto strukturalny zróżnicowania
Łódzkie –0,34 1,17 –1,03 –0,34 1,37
Mazowieckie 0,00 0,45 –0,63 0,35 0,28
Małopolskie –0,02 0,08 0,06 7,81 –7,87
Śląskie 0,47 –0,82 0,82 14,03 –14,85
Lubelskie –0,36 0,45 –0,07 –0,35 0,42
Podkarpackie –0,41 0,65 –0,04 –0,48 0,51
Podlaskie –0,27 0,19 0,12 –0,28 0,17
Świętokrzyskie 0,16 –0,09 0,06 0,29 –0,35
Lubuskie –0,09 0,33 –0,12 0,01 0,11
Wielkopolskie 0,39 –1,32 1,51 0,18 –1,69
Zachodniopomorskie 0,20 0,10 –0,38 0,63 –0,25
Dolnośląskie 0,38 –0,26 –0,21 0,05 0,16
Opolskie 0,32 –0,87 0,60 0,36 –0,96
Kujawsko-pomorskie –0,13 –0,08 0,10 –0,18 0,08
Pomorskie 0,19 –0,42 0,13 –0,08 –0,06
Warmińsko-mazurskie –0,48 0,43 –0,14 –0,33 0,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W przestrzennym wariancie analizy shift-share tempa zmian w wojewódz-
twie wielkopolskim efekt netto wynoszący 1,51% oznacza, iż tempo zmian in-
frastrukturalnych w sąsiadujących województwach powoduje znaczną korektę 
indywidualnego efektu regionalnego. Efekt netto można podzielić na lokalny 
efekt strukturalny, który dla tego województwa wyniósł 0,18% i oznacza korek-
tę tempa wzrostu o tę wartość w poszczególnych grupach wywołaną wpływem 
zmian w województwach sąsiednich. Efekt netto to także lokalny efekt zróżni-
cowania w wysokości –1,69%, który oznacza, że istnieje specyficzna dynami-
ka zmian w strukturze infrastruktury transportowej w porównaniu z dynamiką 
tempa zmian w województwach sąsiednich. Odwrotną sytuację zaobserwowano 
w województwie łódzkim, gdzie efekt netto wyniósł –1,03% i powoduje niewiel-
ką ujemną korektę indywidualnego efektu regionalnego. Świadczy to o słabym 
wpływie regionów sąsiednich na poziom i rodzaj infrastruktury transportowej.
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Zakończenie

W opracowaniu skoncentrowano się na wybranym aspekcie zmian struktu-
ry infrastruktury transportowej. Jej właściwy kierunek rozwoju przy zastanym 
potencjale regionu może przynieść wszystkim użytkownikom niemałe korzyści. 
Podjęta analiza zmian w potencjale infrastruktury transportowej ma charakter 
niewyczerpujący. Każdy analizowany region ma swoje specyficzne cechy, któ-
re mają wpływ na tempo i kierunki jego rozwoju gospodarczego i społecznego. 
Efekty uzyskane metodą przestrzenną przesunięć udziałów we właściwy spo-
sób identyfikują efekty wpływające na zróżnicowanie województw Polski dzięki 
uwzględnieniu macierzy wag przestrzennych. Zaobserwowano, iż zróżnicowanie 
tempa zmian badanego zjawiska w województwach wiąże się głównie z pozy-
cją konkurencyjną danego regionu, a w znacznie mniejszym stopniu wynika ze 
zmian w strukturze infrastruktury transportowej.

Ze względu na występowanie przestrzennych interakcji pomiędzy anali-
zowanymi regionami w analizach ekonomicznych powinno się wykorzystywać 
metody ekonometrii przestrzennej. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że na 
wielkość i rodzaj infrastruktury transportowej duży wpływ ma sytuacja ogólnie 
pojętego transporty w kraju. Głównym celem pracy było przybliżenie przestrzen-
nej metody przesunięć udziałów. Dodatkowo metodę tę zaimplementowano do 
zbadania regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury 
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the Spatial analySiS oF diVerSity oF changeS  
in potential oF tranSport inFraStructure

abstract

This paper will present the spatial shift-share method as an alternative to classi-
cal shift-share analysis, in which it is not taken into account the geographical location 
of the regions concerned. Many of the economic phenomena, their growth or trends, 
are dependent on the spatial interactions between neighbouring regions. The problem of 
spatial relationships solves the spatial weights matrix. Spatial shift-share analysis was 
introduced to the study by Nazaré and Hewings. This model represents a spatially modi-
fied growth rate (rate of change) of individual variants of the phenomenon by taking into 
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account growth rates in phenomena in the neighbouring areas. The aim of this article is 
to analyse changes in the structure of transport infrastructure in the Polish provinces in 
the years 2004–2014, by type of type of transport infrastructure using spatial shift-share 
method. The study assesses the growth of the size of the phenomenon. Furthermore, 
the identified and estimated the share of structural, sectoral and regional in global ef-
fect size (in total type of transport infrastructure in Poland) in the regional breakdown. 
Additionally, the spatial weights matrix was included to this study, which allowed the 
inclusion in the aspects relating to the overlapping relationships subregional.

keywords: transport infrastructure, spatial shift-share analysis 
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu wod-
nego śródlądowego oraz działań służących wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej 
gałęzi transportu na rynku usług transportowych Unii Europejskiej. Istniejące przykła-
dy dobrych praktyk są związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych, 
wdrażaniem finansowych instrumentów wsparcia transportu wodnego śródlądowego, 
rozwojem transportu intermodalnego oraz zmniejszeniem kosztów zewnętrznych trans-
portu. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie funkcjonowania i rozwoju żeglugi 
śródlądowej mogą stanowić cenną pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań 
modelowych w poszczególnych krajach członkowskich.

Słowa kluczowe: transport wodny śródlądowy, dobre praktyki, polityka transportowa

Wstęp

Transport wodny śródlądowy w Unii Europejskiej odznacza się dużym po-
tencjałem rozwojowym dzięki korzyściom oferowanym użytkownikom transportu 
i społeczeństwu, przyjmującemu politykę zrównoważonego rozwoju jako wyzwa-
nie obecnej generacji. W warunkach sprzyjających rozwojowi gałęzi transportu 
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o niższych kosztach społecznych transport wodny śródlądowy nie zachowuje 
status quo, ale przyjmuje współczesne wyzwania, kreując innowacje w zakresie 
usług, organizacji, procesów i marketingu. Wiedza o zakresie innowacji w trans-
porcie i poszukiwanie potencjału dla ich wdrożenia przez przedsiębiorstwo, sa-
morząd, państwo jest źródłem ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Benchmarking jest narzędziem identyfikacji potencjalnych usprawnień 
w systemie transportowym poprzez wyszukiwanie najlepszych praktyk (best 
practices), analizę różnic w stosowanych praktykach i sugerowanie potencjal-
nych zmian1.

Rozwiązania modelowe w transporcie opracowywane są na podstawie ana-
lizy porównawczej rozwiązań stosowanych w krajach, sektorach gospodarki, 
instytucjach, przedsiębiorstwach, w których system transportowy lub jego pod-
systemy funkcjonują najefektywniej. Banchmarking jest stosowany przez decy-
dentów politycznych, podmioty polityki transportowej, zarządców infrastruk-
tury, operatorów logistycznych, spedytorów oraz przewoźników. Pozwala on na 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie sprawdzonych działań 
i rozwiązań funkcjonujących na rynku. Benchmarking w transporcie jest wyko-
rzystywany w odniesieniu do2:

 – krajowych systemów transportowych (podziału gałęziowego, efektywno-
ści funkcjonowania, rozwoju infrastruktury),

 – poziomu rozwoju poszczególnych gałęzi transportu w różnych krajach 
(analiza międzygałęziowa),

 – procesu deregulacji i liberalizacji w poszczególnych gałęziach transportu 
w różnych krajach oraz pomiędzy gałęziami transportu,

 – systemu opłat za korzystanie z infrastruktury transportu w poszczegól-
nych krajach i gałęziach transportu,

 – systemu cen i polityki cenowej w odniesieniu do usług transportowych 
w poszczególnych krajach i gałęziach transportu,

 – modeli finansowania infrastruktury transportu stosowanych w poszcze-
gólnych krajach i gałęziach transportu,

1 Zob. Benchmarking Intermodal Freight Transport, OECD 2002, s. 8, www.international-
transportforum.org/pub/pdf/02BenchmarkingE.pdf (dostęp 14.09.2015).

2 Benchmarking and Best Practices in Transport Sector, red. E. Marciszewska, J. Pieriegud, 
Warsaw School of Economics, Warsaw 2009, s. 29–30.
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 – dobrych praktyk stosowanych przez liderów w poszczególnych krajach 
i gałęziach transportu lub adaptowanych z jednej gałęzi transportu do 
innej,

 – jakości usług i poziomu satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach prze-
wozowych jednej gałęzi transportu, pomiędzy gałęziami transportu oraz 
w poszczególnych krajach,

 – strategii rozwojowych stosowanych w przedsiębiorstwach transporto-
wych, gałęziach transportu oraz odnośnie do infrastruktury i systemów 
transportowych,

 – efektów rozwoju przedsiębiorstw transportowych w poszczególnych kra-
jach i gałęziach transportu.

Dobre praktyki dotyczące rozwoju transportu wodnego śródlądowego w kra-
jach europejskich widoczne są w szczególności w krajach nadreńskich. W pań-
stwach tych udział żeglugi śródlądowej w podziale gałęziowym rynku przewo-
zów lądowych wynosi od 38,9% w Holandii, 20,4% w Belgii, 12,6% w Niemczech 
do 0,1% we Włoszech i Szwajcarii3. Wzrost przewozów kontenerowych na Renie 
jest proporcjonalny do wzrostu obrotów kontenerowych w portach morskich delty 
Renu4. W wielu relacjach żegluga śródlądowa wygrywa konkurencję z transpor-
tem kolejowym z uwagi na możliwość wykorzystania efektów skali. Przeładunek 
burta-burta pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty transportu. 

W Unii Europejskiej można odnaleźć dużo przykładów dobrych praktyk 
w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz działań służących 
wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi transportu na rynku usług trans-
portowych. Do najważniejszych z nich należą:

 – wykorzystanie żeglugi śródlądowej do obsługi ładunków skonteneryzo-
wanych oraz włączenie w morsko-lądowe łańcuchy logistyczne,

 – rozwijanie portów śródlądowych w funkcji intermodalnych węzłów 
transportowych,

 – obsługa ładunków nowych lub rozwijających się segmentów gospodarki, 
takich jak energetyka wiatrowa, przemysł samochodowy, energetyczny 
(biomasa),

 – włączenie żeglugi śródlądowej do systemu obsługi transportowej miast,

3 http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/statistics-illustrated (dostęp 15.07.2015).
4 Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung Nr. 18, Zentralkommission für die 

Rheinschifffahrt 2014, s. 26.
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 – finansowanie rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego 
przy wykorzystaniu funduszy unijnych i programu TEN-T oraz tworzenie 
źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych armatorów żeglugi 
śródlądowej,

 – integracja wewnątrz- i międzygałęziowa w zastosowaniu inteligentnych 
systemów transportowych (ITS).

Działania te przejawiają się także we wdrażaniu innowacji technologicznych 
oraz w działaniach proekologicznych. Za najważniejsze innowacje technologicz-
ne należy uznać budowę statków przystosowanych do coraz bezpieczniejszego 
przewozu ładunków płynnych na wzór tendencji obserwowanych w transporcie 
morskim, budowę niskoemisyjnych silników dla statków rzecznych, poszukiwa-
nie alternatywnych źródeł zasilania statków (LNG) oraz wdrażanie systemów 
informacyjnych i komunikacyjnych (RIS, AIS). W celu przyspieszenia imple-
mentacji prawa unijnego tworzone są finansowe instrumenty wsparcia działań 
innowacyjnych. Dzięki tym instrumentom do 2011 roku RIS objął cały Ren. 

Dobre praktyki w zakresie działań proekologicznych widoczne są w szcze-
gólności w działalności holenderskich portów morskich. Praktyki te polegają na 
tworzeniu stref ekologicznych w portach, wprowadzaniu zróżnicowanych opłat 
portowych dla statków o różnych standardach emisji spalin oraz dobrowolnym 
wdrażaniu standardów ekologicznych na zasadzie społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W Norwegii w celu wyrównania konkurencji międzygałęziowej w po-
szczególnych gałęziach transportu stosuje się podatek emisyjny i fundusz emisyj-
ny. W Niemczech widoczne są działania w kierunku wyrównania opłat z tytułu 
użytkowania infrastruktury we wszystkich gałęziach transportu. We wszystkich 
krajach nadreńskich wprowadzony został system elektroniczny umożliwiający 
pobieranie opłat za odprowadzanie nieczystości ze statków podczas bunkrowania 
(opłata wliczona w cenę paliwa).

Poniżej przedstawiono przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju że-
glugi śródlądowej w Europie w odniesieniu do wybranych obszarów.

Finansowanie rozwoju infrastruktury dróg wodnych oraz portów rzecznych

Dla rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Europie istotne znaczenie ma 
program TEN-T. Dzięki dodatkowej linii budżetowej dedykowanej transeuro-
pejskim sieciom transportowym możliwa jest sprawniejsza eliminacja braku-
jących połączeń i wąskich gardeł w europejskiej sieci dróg wodnych. Obecnie, 
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w ramach projektów żeglugowych sieci TEN-T, budowane są kanały Sekwana 
– Europa Północna (Paryż – Amsterdam) oraz Saona – Mozela i Saona – Ren 
(SMSR) w środkowej Francji. Oba projekty będą bardzo ważnym ogniwem sieci 
dróg wodnych Europy Zachodniej. Kanał Sekwana – Europa Północna osiągnie 
długość 106 km oraz będzie dostępny dla jednostek o nośności do 4400 t. Kanał 
połączy region Paryża z Renem i Niemcami (przez Belgię), tj. basen Sekwany 
z basenem Skaldy i Renu, tworząc w ten sposób 20 000 km nowych tras żeglugi 
śródlądowej w Europie. Kanał ten ma być otwarty w 2017 roku. Przewiduje się, 
że do 2020 roku kanałem będzie przewożonych 15 mln t ładunków. Korytarz ten 
znajduje się na liście 30 priorytetowych korytarzy TEN-T. Drugi projekt to dwa 
kanały o wysokich parametrach techniczno-eksploatacyjnych: Saona – Mozela 
i Saona – Ren (SMSR). Oba kanały umożliwią połączenie wodne Niemiec z po-
łudniem Europy (przez Francję). Będzie to połączenie Ren – Mozela – Saona – 
Rodan – Morze Śródziemne. Oba kanały będą miały łączną długość ok. 220 km, 
szerokość całkowitą 70 m i szerokość użyteczną dla statków 36 m. Różnica 
poziomów wyniesie 300 m. Kanałami o takich wymiarach mogą pływać barki 
o długości do 185 m i zanurzeniu do 4,5 m. W finansowaniu budowy kanałów 
SMSR ma brać udział osiem regionów Francji i trzy kraje związkowe Niemiec. 
Budowy tych kanałów podjęła się firma zarządzająca kanałami.

Oprócz programu TEN-T i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej waż-
nym źródłem finansowania transportu wodnego śródlądowego są programy pro-
mocji i rozwoju tej gałęzi transportu. Koncentrują się one na promocji budowy 
„ekologicznej” floty, wsparciu transportu kombinowanego oraz wdrażaniu no-
wych technologii w żegludze śródlądowej. Finansowanie portów jest wykonywa-
ne w ramach programów promocji transportu kombinowanego i w dużej mierze 
skupia się na formule PPP. 

Programy wsparcia dróg wodnych i portów rzecznych funkcjonują 
w Holandii, Belgii oraz Niemczech i obejmują bezzwrotne dofinansowanie od 20 
do 80% kosztów kwalifikowanych. Wytyczne, którymi są obwarowane, dotyczą 
m.in.: przyznania dofinansowania jedynie portom państwowym oraz pełniącym 
funkcję portów publicznych (Holandia), świadczenia usług przy wykorzystaniu 
finansowanej inwestycji infrastrukturalnej przez okres 10 lat (Belgia), pozostania 
nabrzeża we własności państwa (Belgia), publicznego dostępu do finansowanego 
urządzenia transportu kombinowanego (Niemcy)5.

5 Witryna internetowa programu NAIADES, Funding Database, www.naiades.info (dostęp 
28.05.2014).
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Rządowe programy wsparcia inwestycji w transporcie wodnym śródlądo-
wym zwiększają dostępność żeglugi dla użytkownika, pobudzają rozwój tej gałę-
zi transportu oraz stwarzają szansę rozwoju przedsiębiorstwom funkcjonującym 
w sektorze.

modernizacja floty, działania proekologiczne i wdrażanie innowacji 
technologicznych

Obecnie kierunki zmian technologii przewozu są związane zarówno z tren-
dami dotyczącymi proekologicznego rozwoju transportu, jak również z rozwojem 
gospodarczym, który wywołał zmiany jakościowe i ilościowe w wymianie towa-
rowej. Innowacje technologiczne i komunikacyjne w żegludze śródlądowej moż-
na dostrzec w konstrukcji statków podnoszącej ich sprawność, budowie nowych 
typów statków specjalistycznych, budowie statków uniwersalnych, poprawie bez-
pieczeństwa przewozu ładunków płynnych, budowie niskoemisyjnych silników 
oraz katalizatorów i filtrów cząstek stałych, poszukiwaniu alternatywnych źródeł 
zasilania statków (LNG), wdrażaniu systemów informacyjnych i komunikacyj-
nych (RIS, AIS). W przypadku niepodjęcia w Europie działań służących moder-
nizacji floty i wdrażaniu innowacji w 2040 roku poziom emisji zanieczyszczeń 
w żegludze śródlądowej przypadający na 1 tkm może być wyższy niż w transpo-
rcie samochodowym6.

Innym rozwiązaniem na rzecz zmniejszenia emisji jest tworzenie stref eko-
logicznych w portach, dostępnych dla statków o niskim poziomie zanieczyszczeń 
(w porcie Rotterdam system będzie wdrożony do 2025 roku, aktualnie stosowany 
jest system różnicowania opłat portowych dla statków w zależności od standardu 
emisji spalin). 

W głównych portach morskich Holandii podejmowane są próby wdrażania 
standardów ekologicznych na zasadzie społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Funkcjonują one w oparciu o certyfikaty dla statków, dzięki którym armatorzy 
odnoszą różnego rodzaju korzyści w portach oraz w kontaktach z usługobiorca-
mi. W Norwegii od 2007 roku przedsiębiorstwa żeglugowe wpłacają podatki do 
funduszu emisyjnego, z którego korzystają przy realizacji przedsięwzięć służą-
cych ochronie środowiska. W krajach nadreńskich wprowadzony został system 

6 Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union, Final Report, NEA, 
CE Deft, Planco, MDS Transmodal, Viadonau, Zoetermeer 2011, s. 138.



69Dobre praktyki w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego...

elektroniczny umożliwiający pobieranie opłat za odprowadzanie nieczystości ze 
statków podczas bunkrowania (opłata wliczona w cenę paliwa).

Programy wsparcia modernizacji floty i wdrażania innowacji technologicz-
nych koncentrują się na7:

 – rozwoju innowacji w towarowym transporcie kombinowanym (Austria),
 – budowie urządzeń przeładunkowych w transporcie intermodalnym 

(Austria, Niemcy, Francja, Belgia, Wielka Brytania),
 – budowie statków przyjaznych środowisku, dofinansowaniu zakupu ni-

skoemisyjnych silników (Austria, Niemcy, Holandia),
 – budowie innowacyjnych statków (Niemcy, Francja),
 – inwestycji w niskoemisyjne wyposażenia statku (Holandia).

Innowacje technologiczne podnoszące konkurencyjność żeglugi śródlądo-
wej, oprócz budowy statków i ich wyposażenia, dotyczą także optymalizacji ich 
ruchu. Usługi i systemy służące wspomaganiu zarządzania ruchem statków na 
arenie międzynarodowej zostały zharmonizowane pod nazwą River Information 
System (RIS). 

W ramach realizacji systemu RIS w Austrii uruchomiony został w 2009 
roku Elektroniczny System Zarządzania Śluzami (Electronic Lock Management 
System – LMS), który wspiera operatorów śluz w planowaniu, realizacji i doku-
mentowaniu operacji śluzowania, umożliwia poprawę poziomu usług dla użyt-
kowników drogi wodnej oraz zbieranie danych statystycznych.

W Polsce pilotażowy projekt wdrożenia RIS na Dolnej Odrze finansowany 
był ze środków TEN-T. Został on zrealizowany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie. Projekt obejmuje 97,3 km rzeki Odry o międzynarodowych pa-
rametrach, które objęte są obowiązkiem wdrożenia RIS. W roku 2013 Urząd 
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie rozpoczął pracę nad projektem „Pełne wdro-
żenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze”. W ramach pełnego wdroże-
nia zasięg systemu zostanie rozszerzony terytorialnie o odcinek od miejscowości 
Ognica do miejscowości Hohensaaten, tj. o 30 km8.

RIS rozwija się w zróżnicowanym tempie w poszczególnych krajach eu-
ropejskich. Tworzenie aplikacji służących multimodalnemu planowaniu logi-
stycznemu jest kolejnym krokiem rozwoju systemu. W przyszłości RIS zostanie 

7 Opracowano na podstawie informacji z witryny internetowej programu NAIADES, 
www.naiades.info (dostęp 30.05.2014).

8 Witryna internetowa pilotażowego programu wdrażania RIS na Dolnej Odrze, www.ris
-odra.pl (dostęp 25.07.2015).
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zintegrowany z innymi systemami, takimi jak informacje portowe, systemy śle-
dzenia i wyszukiwania (Vessel Tracking and Tracing) oraz eFreight9.

Od 1 grudnia 2014 roku Centralna Komisja Żeglugi na Renie wprowa-
dziła obowiązek wyposażenia statków pływających po Renie w system AIS 
(Automatic Identification System) oraz ECDIS (Electronic Chart Display and 
Electronic Information System)10. System AIS służy automatycznemu rozpozna-
waniu i kontroli ruchu statków na śródlądowych drogach wodnych. W systemie 
ECDIS ruch statków może być wyświetlany na elektronicznych mapach dróg 
wodnych. Systemy AIS oraz ECDIS działają komplementarnie oraz mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa żeglugi – dzięki bezpośredniemu przekazowi informa-
cji pomiędzy statkami, jak też usprawnieniu procesów kontroli ruchu statków 
oraz usuwania skutków katastrof.

z badań Dyrekcji Wodnej i Żeglugowej Południe-Zachód wynika, że w 2012 
roku na Renie 92% statków było wyposażonych w transpondery AIS.W 71% ste-
rówek informacje z AIS były pokazywane na elektronicznych mapach dróg wod-
nych (ECDIS)11. W Polsce nie istnieje obowiązek wyposażania statków w syste-
my AIS i ECDIS.

Poszczególni armatorzy zachodnioeuropejscy wdrażają bardziej specjali-
styczne systemy, np. Intermodal Tariff Information System (IMTIS), wspoma-
gający najbardziej korzystny wybór gałęzi transportu, czy też przepływomierze 
– umożliwiające śledzenie zależności między prędkością statku i zużyciem pa-
liwa (system jest wprowadzany od 2006 roku w obszarze Renu i portów ARA 
(Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). 

W krajach nadreńskich obserwowane jest rozszerzanie zakresu innowacji 
informacyjnych i komunikacyjnych o kolejne aplikacje w celu integracji między-
gałęziowej systemów informacyjnych, a w efekcie wzrost efektywności eksplo-
atacji floty.

9 Freight Transport Logistics Action Plan, Communication from the Commission COM 
(2007) 607 final, www.efreightproject.eu (dostęp 29.07.2013).

10 Erläuterungen zur Ausrüstungsverpflichtung mit Inland AIS Geräten und Inland ECDIS 
Geräten oder vergleichbaren Kartenanzeigegeräten, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, 
März 2015, s. 1.

11 Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS), www.elwis.de (dostęp 
27.07.2015).
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Włączenie żeglugi śródlądowej do obsługi potrzeb transportowych miast

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 lokal-
nych sklepów i restauracji. Warunkiem sprzyjającym jest dostępność terminali 
lub portów, w których konsolidowane są ładunki. Barki wyposażone w dźwi-
gi wykluczają konieczność występowania tych urządzeń na nabrzeżach i często 
poszarzają zakres przestrzenny działalności. Struktura asortymentowa ładun-
ków przewożonych transportem wodnym śródlądowym w miastach jest szeroka 
i obejmuje ładunki skonteneryzowane, przewożone na paletach, odpady komu-
nalne, makulaturę, papier, produkty spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyki, ar-
tykuły biurowe, przesyłki kurierskie oraz rowery miejskie.

Doświadczenia zachodnioeuropejskie wskazują, że partnerstwo publicz-
no-prywatne jest najbardziej odpowiednią formułą finansowania takich przed-
sięwzięć ze względu na występowanie trudności finansowych w początkowych 
fazach projektu. 

Rozwojowi żeglugi śródlądowej na obszarach miejskich, oprócz warunków 
infrastrukturalnych, sprzyjają ograniczenia administracyjne dotyczące transpor-
tu samochodowego, w tym zielone strefy w centrach miast, ograniczenie licz-
by miejsc rozładunku w miastach, czasu poruszania się pojazdów w centrach 
miast oraz wymagania dotyczące norm emisji spalin przez środki transportu 
samochodowego. 

Chcąc zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko i jakość ży-
cia mieszkańców, pięć europejskich stolic: Bruksela, Paryż, Berlin, Budapeszt 
i Wiedeń, wraz z zarządcami portów miejskich, zobowiązało się w 2011 roku 
do wykorzystania transportu wodnego śródlądowego jako elementu logistyki 
miasta w koncepcji green logistics. Najszersze jest wykorzystanie barek do ob-
sługi transportowej centrów handlowych i dystrybucyjnych (Paryż, Amsterdam, 
Londyn), składów budowlanych (Paryż), browarów (Utrecht), przewozu odpadów 
komunalnych (Amsterdam, Lille, Paryż).

Jak wskazano, żegluga śródlądowa posiada znaczący potencjał, jeśli chodzi 
o obsługę logistyczną miast. Może ona przyczynić się do rozwiązania problemów 
związanych z zatłoczeniem, kongestią, hałasem i rosnącym zanieczyszczeniem 
powietrza.
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Zakończenie

Omówione przykłady dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania i roz-
woju transportu wodnego śródlądowego tworzą perspektywy wzrostu pozycji 
konkurencyjnej tej gałęzi transportu oraz wskazują nowe segmenty jej wyko-
rzystania. Finansowe instrumenty wsparcia transportu wodnego śródlądowego 
oraz promocji transportu kombinowanego stymulują popyt ciążący do transportu 
wodnego śródlądowego i rozwój podaży usług tej gałęzi. Produktywność i ni-
skoemisyjność floty rzecznej będzie wzrastała na skutek budowy nowoczesnych 
jednostek, wymiany silników na niskoemisyjne oraz instalowania katalizatorów 
i filtrów cząstek stałych. W szczególności rozwój systemu RIS przyczyni się do 
optymalnego wykorzystania potencjału dróg wodnych, poprawy bezpieczeństwa 
żeglugi, usprawnienia procesów transportowych z udziałem transportu wodne-
go śródlądowego przez zwiększenie prędkości przewozu, sprawne zarządzanie 
ruchem oraz zwiększenie efektywności przeładunków. Doświadczenia krajów 
europejskich w zakresie funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej mogą 
stanowić cenną pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań modelowych 
w poszczególnych krajach członkowskich. 
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BeSt practiceS For inland Water tranSport deVelopment  
in european countrieS

abstract

In the European Union can be found examples of good practice in the development 
of inland waterway transport and measures to strengthen the competitive position of 
this mode of transport in the transport market. They are related to the development of 
intelligent transport systems, the implementation of financial support mechanisms, the 
development of intermodal transport and the reduction of external costs of transport. 
The experience of European countries in the functioning and development of the inland 
waterway transport can be a valuable help in developing and implementing model solu-
tions for individual Member States.

keywords: inland waterway transport, best practices, transport policy
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Wstęp

Na współczesnym rynku dostrzegalna jest mnogość form współdziałania 
przedsiębiorstw. Jest to efekt wzrastających wymagań klientów, coraz większej 
zmienności otoczenia oraz nasilania, tym samym, konkurencyjności przedsię-
biorstw. Zarówno w krajowej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu toczy się 
dyskusja nad definiowaniem łańcucha dostaw. Dotyczy ona zagadnień semantycz-
nych, a także koncepcyjnych. Występuje bardzo dużo definicji łańcucha dostaw, 
przy czym nie zawsze są one ze sobą zbieżne, a nawet poprawne1. Stosunkowo 
szerokie możliwości definiowania pojęcia „łańcuch dostaw” są związane z róż-
nymi konfiguracjami jego cech, do których należą: struktura podmiotowa, przed-
miot przepływu oraz cele, zakres czynnościowy i obszary współdziałania uczest-
niczących podmiotów2. Chęć zajęcia własnego stanowiska w ramach toczonego 
dyskursu skłoniła autorkę do przeprowadzenia badań literaturowych oraz bacznej 
obserwacji praktyki przedsiębiorstw. W konsekwencji podjęte działania skłoniły 
do własnych rozważań nad podejściem łańcuchowym do współdziałania przed-
siębiorstw oraz próby istotnego rozróżnienia głównych rodzajów łańcuchów, tj. 
łańcucha logistycznego, łańcucha dostaw i łańcucha wartości. 

Warto zauważyć, że pojmowanie rzeczywistości gospodarczej w kategoriach 
łańcuchów wywodzi się z różnych nurtów badawczych. Przeprowadzone badania 
literaturowe umożliwiają zarówno chronologiczne przedstawienie pojawiających 
się pojęć oraz następujących zmian, jak i omówienie tych występujących równo-
cześnie. Aby nie powielać przytaczanych argumentów oraz wyrażanych stano-
wisk w obszarze definiowania łańcuchów dostaw, za cel artykułu obrano próbę 
usystematyzowania koncepcji łańcucha logistycznego, łańcucha dostaw i łańcu-
cha wartości w kontekście współdziałania przedsiębiorstw.

geneza podejścia łańcuchowego do aktywności gospodarczej

Pojmowanie rzeczywistości gospodarczej w kategoriach łańcuchów za-
początkowały badania nad łańcuchami towarów realizowane w latach 70. 

1 Więcej zob. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 
2010, s. 11–16; J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 11–19; 
M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998, 
s. 23.

2 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw… (2003), s. 11.
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XX wieku3. Wykorzystano wtedy metodę śledzenia rozwoju sieci produkcyjnych 
na przestrzeni XVI wieku. Podczas analizy sekwencji kolejnych działań obejmu-
jących uprawę, wytwarzanie i transport poszczególnych dóbr powstało pojęcie 
łańcucha towarów. Równocześnie badając kilka różnych łańcuchów, zauważono, 
że poszczególne ogniwa danego łańcucha nie korzystają w takim samym stopniu 
z powstających w nim efektów, jak wynikałoby to z proporcji ich zaangażowania 
w pracę na rzecz tego łańcucha. Następnie badania dotyczące łańcucha towa-
rów ujmowały szczególnie aspekt globalizacji i były prowadzone przede wszyst-
kim w relacji do gospodarek krajów rozwijających się, ale także rozwiniętych. 
Szczególną rolę odegrały badania realizowane przez G. Gereffiego, które dopro-
wadziły do sformułowania pojęcia globalnych sieci produkcyjnych, a w konse-
kwencji w późniejszym okresie zaowocowały koncepcją globalnych łańcuchów 
wartości4. Poniekąd kontynuacją prac nad łańcuchami towarowymi jest właśnie 
koncepcja łańcucha wartości, która po raz pierwszy została zastosowana w la-
tach 60. ubiegłego wieku przez zespół analityków opracowujących drogi rozwoju 
gospodarek eksportujących surowce naturalne. Z kolei w latach 80. XX wieku 
M.E. Porter wskazał w swoich pracach na nowe znaczenie łańcucha wartości5, 
a jego koncepcja opisywała mechanizm powstawania wartości w przedsiębior-
stwie. Zgodnie z tym mechanizmem każda organizacja prowadzi dwa rodzaje 
działalności: działalność podstawową i pomocniczą (rys. 1). 

Kryterium opracowania powyższej klasyfikacji było określenie faz proce-
sów, w których bezpośrednio lub pośrednio dodawana jest wartość, a tym samym 
następuje zdefiniowanie strategicznych obszarów stanowiących o wartości i moż-
liwości budowania przewagi konkurencyjnej. Szerokie stosowanie tej koncepcji 
doprowadziło do rozróżnienia dwóch podstawowych odmian łańcucha wartości, 
którymi są6:

3 T. Hopkins, I. Wallerstein, Patterns of Development of the Modern World-system, 
„Review” 1977, Vol. 1 (2), s. 11–45, za: J. Bair, Editor’s Introduction: Commodity Chains in and 
of the World-System, „Journal of World-Systems Research, American Sociological Assiociation” 
2014, Vol. 20 (1), s. 1, www.jwsr.org (dostęp 1.08.2015).

4 G. Gereffi, The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US 
Retailers Shape Overseas Production Networks, w: Commodity Chains and Global Capitalism, 
red. G. Gereffi, M. Korzeniewicz, Praeger, London 1994, s. 95.

5 R. Kaplinsky, Globalisation and Unequalisation, What Can Be Learned from Value Chain 
Analysis?, w: Supply Chains and Total Product Systems: A Reader, red. E. Rhodes, J.P. Warren, 
R. Carter, The Open University, Blackwell Publishing, Oxford 2006, s. 53–54. 

6 W. Downar, M. Frankowska, Czy mój klaster to sieć wartości?, w: Tworzenie wartości 
w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012, s. 16.
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1. Wewnętrzny łańcuch wartości, obejmujący funkcje zarządzania oraz 
funkcje procesów podstawowych i obsługowych (logistycznych), wystę-
pujące w ramach organizacji firmy.

2. Zewnętrzny łańcuch wartości, który jest układem kooperacyjnym, wią-
żącym przedsiębiorstwo z dostawcami, dystrybutorami i nabywcami. 
W łańcuchu wartości każda organizacja jest postrzegana jako zbiór od-
rębnych, ale powiązanych ze sobą rodzajów działalności (procesów).
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Rysunek 1. Łańcuch wartości według M.E. Portera

Źródło: M.E. Porter, Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, 
Warszawa 1996, s. 50.

Pierwsza perspektywa doprowadziła do rozwoju podejścia procesowego lub 
orientacji procesowej w organizacjach, które obecnie definiuje się jako sposób 
podejścia do zarządzania koncentrujący się na sekwencjach działań podejmowa-
nych w organizacji i poza nią oraz powiązaniach między nimi w celu osiągnię-
cia zamierzonych wspólnie rezultatów7. Czynności procesowe porównywane są 
per analogiam do połączonych ogniw, a cały proces porównywany jest do łań-
cucha wartości. Z kolei badania nad zewnętrznym łańcuchem wartości dopro-
wadziły do wspomnianej koncepcji globalnych łańcuchów wartości. Akcentując 
termin „globalne”, należy dookreślić, iż łańcuchy te są nierozerwanie związane 

7 S. Nowosielski, Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko no-
micznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 41.
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z aktywnością korporacji transnarodowych operujących w szerokim zakresie na 
rynkach międzynarodowych. 

Myślenie postrzegające aktywność gospodarczą w kategoriach pokonywa-
nej drogi i przepływów jest bliskie ekonomicznym teoriom dotyczącym kanału 
dystrybucji, a wywodzącym się z marketingu. Wraz z pojawieniem się produk-
cji masowej nastąpiła konieczność organizacji zbytu towarów, co spowodowało 
rozwój różnych form dystrybucji i handlu. Celem dystrybucji fizycznej było po-
wiązanie operacji konfekcjonowania, transportu, obsługi i magazynowania, które 
zabezpieczały zbyt strumieni surowców i produktów finalnych od dostawców aż 
do klientów. Dopiero w następnej kolejności, od drugiej połowy lat 50. XX wie-
ku, działania te zaczęto łączyć z logistyką. Równocześnie rozwijający się handel 
detaliczny i hurtowy zaczęto nazywać dystrybucją, co miało wskazywać na do-
dawanie wartości oraz zdolność do kreowania użyteczności, ponieważ przez dłu-
gi czas działania handlowe nie posiadały właściwego statusu społecznego8.Warto 
również pamiętać, że do końca lat 60. kanały dystrybucji były klasyfikowane 
wyłącznie ze względu na długość kanału, tj. wyróżniano kanały bezpośrednie, 
krótkie i długie. Natomiast wprowadzenie klasyfikacji kanałów dystrybucji ze 
względu na sposób ich organizacji zostało opracowane w kolejnej dekadzie9.

Następujące zmiany rynkowe oraz badania prowadzone nad analizą funk-
cjonalną kanału dystrybucji doprowadziły D. Bowersoxa do przedstawienia teorii 
rozdzielenia funkcjonalnego kanału dystrybucji i rozróżnienia10: 

 – kanału logistycznego obejmującego wszystkie operacje transformacji fi-
zycznej produktu, tj. transportu, utrzymywania zapasów, konfekcjowa-
nia, komplementacji,

 – kanału transakcyjnego wspierającego całość wymiany informacyjnej, 
która umożliwia przepływy fizyczne, tj. informowanie producentów 
o popycie, informowanie klientów o ofercie, zarządzanie zamówieniami, 
fakturowanie, negocjacje umów itp.

Wreszcie, na początku lat 80. XX wieku pojawił się w literaturze przedmiotu 
termin „łańcuch dostaw”11. Warto w tym miejscu zauważyć, iż pojęcie łańcucha 

8 M. Benoun, M.L. Héliès-Hassid, Distribution, Acteurs et Stratégies, Economica, Paris 
1993, s. 16.

9 P. Grégory, Marketing, Édition Dalloz, Paris 1993, s. 122–123.
10 N. Fabbe-Costes, J. Colin, G. Paché, Faire de la recherche en logistique et ditribution?, 

Librairie Vuibert, Paris 2000, s. 60–61.
11 S. Landry, La chaîne…c’est comme une histoire, „Logistique & Management” 2005, 

Vol. 13, No. 1, s. 3–9.
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dostaw wywodzi się z rozwijającego się nurtu badań nad logistyką i łańcuchami 
logistycznymi. Ponadto w tamtym czasie było ono związane głównie z perspek-
tywą wewnętrzną przedsiębiorstwa wynikającą z ograniczonych możliwości in-
tegracji przedsiębiorstw i ich funkcji (m.in. niedostatecznie rozwinięte systemy 
informatyczne). 
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Rysunek 2. Ewolucja logistyki

Źródło: J.J. Coyle, E. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 27.

To, jak odrębności i fragmentacja działań poprzez integrację doprowadza-
ją do powstania łańcucha dostaw, wyjaśniono na rysunku 2. Warto podkreślić, 
że od początku lat 90. XX wieku gwałtownie zaczęło wzrastać zainteresowanie 
podejściem łańcuchowym jako sposobem na efektywne konkurowanie w coraz 
bardziej zmiennej gospodarce.

główne rodzaje łańcuchów przedsiębiorstw – próba zdefiniowania

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, w toku rozwoju gospodarczego 
ewoluowały również koncepcje wykorzystujące podejście łańcuchowe. Na pod-
stawie analizy literatury przedmiotu wyróżnić można: łańcuch towarów, łańcuch 
logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości. Przybliżenie istoty wymienio-
nych łańcuchów umożliwi w dalszej części dokonanie ich analizy wewnętrznej. 
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Rozpoczynając chronologicznie od łańcucha towarów, należy wskazać, że 
łańcuch ten jest definiowany jako sieć czynników pracy oraz procesów produk-
cyjnych, których rezultatem jest towar finalny12. Łańcuchy towarów są zatem 
drogą, jaką pokonują produkty od momentu wydobycia lub pozyskania do miej-
sca konsumpcji przez finalnego nabywcę. Innymi słowy stanowią sumę kanałów 
dystrybucji definiowanych jako drogi, którymi przesuwany jest produkt od pro-
ducenta do klienta (rys. 3)13.

            
            
            
            
            
             

Dobra 
nieprzetworzone 

Dobra 
pośrednie

Dobra finalne

Produkcja      
i montaż

Surowce Dystrybucja

Rynek 
klientów 
finalnych

Rysunek 3. Schematyczne ujęcie łańcucha towarów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie J.P. Rodrigue, C. Comtois, B. Slack, The Geography 
of Transport Systems, Routledge, New York 2013, s. 127.

Co istotne, łańcuchy towarów mają zastosowanie głównie do analizy w skali 
makroekonomicznej. Stąd wykorzystywane są m.in. do badań nad procesami glo-
balizacji, które szczególnie obficie prezentowane są w literaturze zagranicznej. 
A zatem ze względu na niewielkie ich powiązanie z bezpośrednią działalnością 
przedsiębiorstw jako formą ich współdziałania, nie będą one wzięte pod uwagę 
w dalszej analizie.

z kolei łańcuch logistyczny określany jest jako łańcuch magazynowo-trans-
portowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych 
i przeładunkowych drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i finansowe 
skoordynowanie operacji, procesów zamówień i polityki zapasów wszystkich 
ogniw tego łańcucha14. Chociaż w tym ujęciu uwzględnione zostały strumienie 

12 T. Hopkins, I. Wallerstein, Commodity Chains in the World Economy Prior to 1800, 
„Review” 1996, Vol. 10 (1), s. 157–170, za: J. Bair, Editor’s Introduction: Commodity Chains in and 
of the Worl-System”, „Journal of World-Systems Research, American Sociological Assiociation” 
2014, Vol. 20 (1), s. 1, www.jwsr.org (dostęp 1.08.2015).

13 M. Frankowska, M. Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011, 
s. 17.

14 E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
War szawa–Poznań 1999, s. 18.
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informacyjne, fizyczne i finansowe, to jednak główny nurt definiowania spro-
wadza się do podkreślania współdziałania przedsiębiorstw w ramach problemów 
logistycznych w zakresie lokalizacji, sterowania przepływami w sferze produkcji 
i montażu, składowania zapasów, operacji wewnętrznych, transportu i obsługi 
dostaw15. W literaturze przedmiotu niektórzy autorzy zdecydowanie akcentują 
kluczowe znaczenie dla łańcucha przedsiębiorstw funkcji logistycznych związa-
nych z obsługą klientów, przewozem, magazynowaniem, pracami ładunkowy-
mi, pakowaniem, obsługą celną oraz organizacją i ubezpieczeniem transportu. 
W związku z tym świadomie używają pojęcia „łańcuch logistyczny” w celu uwy-
puklenia znaczenia tych funkcji w ramach współpracujących w łańcuchu przed-
siębiorstw (rys. 4)16.

Rysunek 5 

Rynek 
klientów 
finalnych

Dostawy masowe Dostawy w  jednostkach
ładunkowych (kontenery)

Duże ilości
Niska częstotliwość

Średnie ilości
Średnia częstotliwość

Małe ilości
Duża częstotliwość

Dostawy niepełno-
pojazdowe (LTL)

Przepływy transportowo-magazynowe

Rysunek 4. Schematyczne ujęcie łańcucha logistycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie J.P. Rodrigue, C. Comtois, B. Slack, The Geography 
of Transport Systems, Routledge, New York 2013, s. 127.

Używanie tego pojęcia ma bezpośredni związek z faktem, że organiza-
cja sprawnego łańcucha logistycznego jest warunkiem niezbędnym ekspansji 
działalności przedsiębiorstw. Bowiem w wyniku rozdzielenia rynków zbytu od 
rynków produkcji i źródeł zaopatrzenia nastąpiło wydłużenie łańcuchów, co 
wymaga tworzenia ogniw magazynowych, gdzie ładunki oczekują na dalsze 
przemieszczenie lub kierowane są do procesów przetwarzania. Natomiast coraz 
ściślejsze integrowanie z procesami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji powo-
duje konieczność uwzględnienia w nich dodatkowych uwarunkowań, co prowa-
dzi do powstania łańcuchów dostaw, a następnie przez ściślejszą współpracę do 
zintegrowanych łańcuchów dostaw.

15 M. Christopher, H.Peck, Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005, s. 82.
16 J. Witkowski przytacza stanowisko H.Ch. Pfohla oraz M. Sołtysika w: J. Witkowski, 

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010, 
s. 20. 
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Rysunek 5. Schematyczne ujęcie łańcucha dostaw

Źródło: opracowanie własne.

W związku z powyższym można przyjąć za J. Witkowskim, że łańcuch do-
staw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, 
produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają 
strumienie produktów, informacji i środków finansowych17. Następujące zmiany 
rynkowe wskazują na rosnący stopień związania procesów produkcji, dystrybucji 
oraz popytu rynkowego, co wymaga zintegrowanej współpracy podmiotów nie 
tylko w obszarze zarządzania podażą, ale i zarządzania popytem (rys. 5).

 

 

 

 

 

Tabela. Rodzaje łańcuchów LogiStyka
Marketing, sprzedaż, usługi

WYTWARZANIEKONCEPCJA
Projekt, B + R 

Rynek 
klientów 
finalnychMagazy

n

Centrum 
dystrybucj

Dobra 
nieprzetworzone 

Dobra 
pośrednie Dobra finalne

Przechowywanie Produkcja      
i montaż

Surowce Dystrybucja

Podmioty 
fazy zaopatrzenia

Faza produkcji
- wewnętrzny łańcuch

Podmioty 
fazy dystrybucji

Rysunek 6. Schematyczne ujęcie łańcucha wartości

Źródło:  opracowanie własne na podstawie P. Rodrigue, C. Comtois, B. Slack, op.cit., s. 128; 
M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej 
Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 27.

17 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw… (2010), s. 19.
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z kolei coraz silniejsza orientacja w dopasowaniu łańcucha do potrzeb klien-
ta skłania podmioty funkcjonujące w łańcuchu do głębszej analizy dostarczanej 
przez nich wartości. Niezbędne staje się nie tylko zwiększenie efektywności i ela-
styczności łańcucha, ale również jego innowacyjności w dostarczaniu rozwiązań 
produktowych i procesowych. Uczestnictwo dostawców i klientów w rozwoju 
produktów, zmiana roli operatorów logistycznych z integratorów na dyrygentów 
w celu wdrożenia procesów orkiestracji18, współpraca wewnętrznych lub ze-
wnętrznych podmiotów B + R z dostawcami w łańcuchu – to symptomy wskazu-
jące na rozszerzanie koncepcji łańcucha dostaw w kierunku łańcucha wartości. 
Nawiązuje to do stanowiska M. Christophera, który wskazuje na konieczność 
zaangażowania podmiotów łańcucha w różnorodne procesy i działania w celu 
dostarczenia ostatecznemu odbiorcy pełnej oferty produktów i usług19. Jest to 
równocześnie zbieżne z definicją globalnych łańcuchów wartości sformułowa-
ną przez G. Gereffiego wskazującą, że obejmują one pełen zakres procesów ko-
niecznych dla wytworzenia określonego dobra lub usługi, począwszy od fazy 
koncepcyjnej poprzez różnorakie etapy produkcji, przetworzenia (m.in. pozy-
skanie surowców, komponentów, etapy pośredniego montażu, wkład czynników 
niematerialnych, usług, montaż końcowy) aż do momentu dostarczenia produktu 
klientowi finalnemu (konsumpcja) z uwzględnieniem działań związanych z usu-
nięciem, zagospodarowaniem odpadów wynikających z użytkowania produktu20.

Podsumowując, koncepcja łańcucha dostaw ulega obecnie rozszerzeniu 
w kierunku łańcucha wartości, pozostając jednocześnie jego fizycznym wymia-
rem dla przepływu dóbr, informacji oraz kapitału.

łańcuchy logistyczne, dostaw i wartości – w poszukiwaniu obszarów wspólnych 
oraz odrębnych

Podejmując próbę usystematyzowania wymienionych pojęć, nie sposób 
nie odnieść się do genezy powstania i ewolucji łańcuchów jako formy współ-
działania przedsiębiorstw, przy czym nie jest to jednoznaczne z ich współpracą. 

18 W. Czakon, Model biznesu operatora a orkiestracja sieci, w: Modele, metody i narzędzia 
zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 
Katowice 2010, s. 23–30.

19 M. Christopher, op.cit., s. 23.
20 G. Gereffi, J. Humphrey, T. Sturgeon, The Governance of Global Value Chains, „Review 

of International Political Economy” 2005, No. 12 (1), s. 3.
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Co interesujące, można odnieść wrażenie, że przez długi czas główne wysiłki 
skierowane były na wyodrębnienie poszczególnych funkcji i zadań przedsię-
biorstwa po to, by zauważyć potrzebę ich współdziałania. Przykładem może być 
wspominany D. Bowersox, który rozdzielił funkcję transakcyjną od fizycznego 
przepływu w kanale dystrybucji, by następnie na etapie integracji funkcjonalnej 
łańcucha dostaw wskazywać, że działania logistyczne i marketingowe powinny 
być integrowane. A zatem konkludując w pewnym uproszczeniu, musiała nastą-
pić fragmentacja funkcji przedsiębiorstwa, przypominają raczej sztukę właściwej 
identyfikacji niezbędnych elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa, 
by w kolejnym etapie móc integrować te elementy.

Współcześnie ewolucji tej sprzyja duże zróżnicowanie form powiązań 
przedsiębiorstw oraz sposobów ich organizacji skutkujące coraz mniejszą moż-
liwością jednoznacznego określenia granic w definiowaniu zarówno przedsię-
biorstw, jak i poszczególnych łańcuchów. Dotyczy to zarówno określenia rodzaju 
przepływów, angażowanych funkcji przedsiębiorstw, jak i poziomu zarządzania. 
Wydaje się, że szczególnie ta sytuacja dotyczy wyraźnego rozróżniania kon-
cepcji łańcucha dostaw od łańcucha wartości. Spektrum możliwości występu-
jących współcześnie łańcuchów przedstawiono na rysunku 7. Wielość definicji 
poszczególnych łańcuchów występujących w literaturze przedmiotu wskazu-
je raczej na możliwość akcentowania pewnych wyróżników niż formułowania 
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Rysunek 7. Rodzaje łańcuchów w ujęciu wielokryterialnym

Źródło: opracowanie własne.
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zdecydowanych i odróżniających stanowisk. Próba jednoznacznego definiowania 
łańcuchów sprowokowała do opracowania zestawienia cech opisywanych łańcu-
chów z wykorzystaniem konstrukcji profilu semantycznego. 

Przeprowadzone studia literaturowe skłaniają do stwierdzenia, że łańcuch 
logistyczny jest pojęciem najwęższym, a równocześnie warunkującym funkcjo-
nowanie zarówno łańcucha dostaw, jak i łańcucha wartości (rys. 8). Potwierdza to 
również umiejscowienie logistyki w obszarze działań podstawowych w koncepcji 
łańcucha wartości według M.E. Portera.

Łańcuch logistyczny Łańcuch dostaw Łańcuch wartości

Przepływy fizyczne
(ładunki, zapasy, opakowania)

Przepływy informacyjne 
(informacja rynkowa, idee, 

koncepcje, komunikacja wartości)

Zarządzanie podażą Zarządzanie popytem
Poziom operacyjny Poziom strategiczny

Koszt jednostkowy Wartość dodana
Wybrane funkcje:
transport, logistyka, produkcja

Wybrane funkcje: zaopatrzenie, 
produkcja, logistyka, dystrybucja, 

marketing, B + R
 

Rysunek 8.  Porównanie łańcucha logistycznego, dostaw i wartości z wykorzystaniem 
profilu semantycznego 

Źródło. opracowanie własne.

Łańcuch logistyczny
Łańcuch dostaw

Łańcuch wartości

Rysunek 9. Zależności łańcucha logistycznego, dostaw i wartości

Źródło. opracowanie własne.

Natomiast ze względu na fakt, że koncentruje się on przede wszystkim na re-
alizacji przepływów fizycznych i służących im przepływów informacyjnych, nie 
może być określany mianem łańcucha wartości. Należy to interpretować w ten 
sposób, że sam łańcuch logistyczny jest zdolny do kreowania wartości, jednak 
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pomijanie innych aspektów działania jego ogniw nie uprawnia do określania go 
tym mianem. Działanie samo w sobie nie tworzy wartości dla klienta. Wartość 
może powstać jedynie w wyniku połączenia pojedynczych działań w proces – 
w tym kontekście połączenia w łańcuchu działań logistycznych oraz działań logi-
stycznych z innymi działaniami. Z kolei łańcuch dostaw niejednokrotnie ujmuje 
wiele aspektów tworzenia wartości przez ogniwa w nim uczestniczące, a nawet 
wszystkie te aspekty. Granica przebiegająca pomiędzy tymi pojęciami jest płyn-
na nie tylko w wymiarze praktyki przedsiębiorstw, ale również przeglądu dorob-
ku teoretycznego w literaturze przedmiotu.

Zakończenie

Historia łańcuchów nie ma swojego końca. Wręcz przeciwnie zmiany na-
stępujące w otoczeniu rynkowym wpływają na ich coraz większą dynamikę. 
Obserwując współczesną gospodarkę, nie trudno zauważyć, że łańcuchy dostaw 
są podstawowym wymiarem globalnych łańcuchów wartości. Z kolei współdzia-
łanie w ramach łańcuchów jest szansą dla lokalnych mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw, które budując tzw. peryferyjne łańcuchy dostaw, walczą o utrzy-
manie bądź rozwój pozycji konkurencyjnej w warunkach globalnych. A zatem 
podejmując dyskusję o łańcuchach, należy sobie zdawać sprawę z ich różnych 
poziomów zaawansowania, zorganizowania i konfiguracji, a także uwarunko-
wań, w których są powoływane. Znajomość genezy powstania koncepcji łańcu-
chów ułatwia zrozumienie, chociaż nie rozstrzyga wprost ich współczesnej istoty. 
Pozwala natomiast na znalezienie własnego sposobu ich pojmowania w ramach 
toczącego się dyskursu naukowego.

Bibliografia

Bair J., Editor’s Introduction: Commodity Chains in and of the World-System, „Journal 
of World-Systems Research, American Sociological Association” 2014, Vol. 20 (1).

Benoun M., Héliès-Hassid M.L., Distribution, Acteurs et Stratégies, Economica, Paris 
1993.

Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo PSB, Kraków 
1998.

Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.



90 Marzena Frankowska

Coyle J.J., Bardi E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
Czakon W., Model biznesu operatora a orkiestracja sieci, w: Modele, metody i narzę-

dzia zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa, Katowice 2010. 

Fabbe-Costes N., Colin J., Paché G., Faire de la recherche en logistique et ditribution?, 
Librairie Vuibert, Paris 2000.

Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.
Gereffi G., The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US 

Retailers Shape Overseas Production Networks, w: Commodity Chains and Global 
Capitalism, red. G. Gereffi, M. Korzeniewicz, Praeger, London 1994.

Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T., The Governance of Global Value Chains, 
„Review of International Political Economy” 2005, No. 12 (1).

Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa–Poznań 1999.

Grégory P., Marketing, Édition Dalloz, Paris 1993.
Landry S., La chaîne… c’est comme une histoire, „Logistique& Management” 2005, 

Vol. 13, No. 1.
Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Porter M.E., Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, 

Warszawa 1996.
Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., The Geography of Transport Systems, Routledge, 

New York 2013.
Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010.
Supply Chains and Total Product Systems: A Reader, red. E. Rhodes, J.P. Warren, 

R. Carter, The Open University, Blackwell Publishing, Oxford 2006.
Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012.
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003. 
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, 

PWE, Warszawa 2010.



91Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości...

logiSticS chain, Supply chain and Value chain  
– an attempt to SyStematiZe the conceptS

abstract

Article is a part of the scientific discourse concerning the chain approach concepts 
as a form of cooperation between enterprises. It attempts to systematize the concepts 
of the logistics chain, supply chain and value chain in the context of cooperation be-
tween enterprises on the market. On the basis of a literature review the genesis of chain 
approach is presented, as well as the analysis of the definition of the indicated chains. 
The conclusions of the study allow to extract the logistics chain and to identify it as an 
essential element of the supply chain and value chain. At the same time studies show the 
increasing relativity of the concept of supply chain and value chain and increasing diffi-
culty in defining the boundary between these concepts.

keywords: logistics chain, supply chain
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Streszczenie

W artykule, będącym studium przypadku, rozważania oparto na badaniach prze-
prowadzonych metodą fokusową wśród usługowych przedsiębiorstw budowlanych 
w Polsce. Poza syntetycznym ujęciem problemu i teoretycznym przedstawieniem istoty 
rachunku TDABC, artykuł pełni funkcję praktyczną i poznawczą. Przedstawiono wy-
niki badań w zakresie definiowania korzyści płynących ze stosowania nowoczesnych 
narzędzi optymalizacji procesów. W tym celu wykreślono szereg ekonomicznych ko-
rzyści będących efektem wdrożenia sposobu budżetowania z wykorzystaniem rachunku 
Time-Driven Activity Based Costing. 
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Wstęp

W przypadku usług budowlanych istotne jest znalezienie uniwersalnych 
i łatwych w zastosowaniu instrumentów optymalizacji. W usługach budowla-
nych muszą być one integralnie związane z najbardziej kosztochłonnymi obsza-
rami działalności. W usługach wykonawstwa budowlanego takim obszarem jest 
zaopatrzenie.
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Istotną kwestią jest znalezienie możliwości wykorzystywania takich narzę-
dzi, które chociażby w jednym aspekcie (np. kosztowym) będą kontaminować 
funkcjonalność działań obszarowych.

Interzadaniowość funkcji logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie na-
kazuje uznać jej strategiczny charakter. To parametry strategiczne wyznaczają 
kryteria funkcjonowania procesów związanych z zaopatrzeniem. Stąd tak waż-
ne jest m.in.: budowanie konkurencyjności, obniżanie kosztów i redukcja czasu, 
a naprzeciw takim potrzebom wychodzi możliwość wykorzystania nowoczesnej 
formy kalkulacji kosztu opartego na czasie (Time-Driven Activity Based Costing 
– TDABC).

Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: 1. Czy wykorzysta-
nie metody rachunku TDABC w sferze zaopatrzenia usługowych przedsiębiorstw 
budowlanych w Polsce może przynieść korzyści? 2. Jaki charakter z punktu 
widzenia ekonomiki przedsiębiorstwa mają korzyści z zastosowania rachunku 
TDABC? Należy przyjąć, że artykuł jest jednym z głosów w ewentualnej dyskusji.

istota rachunku kosztów działań sterowanego czasem (tdaBc)

Rachunek Time-Driven Activity Based Costing jest odpowiedzią na zapotrze-
bowanie w zakresie wykorzystywania narzędzi optymalizujących. W TDABC 
pojawia się uproszczenie w podejściu do procesu kalkulacji kosztów. Nowsze po-
dejście zaleca przypisanie kosztów zasobów bezpośrednio do obiektów koszto-
wych. W pierwszej kolejności dokonuje się obliczenia zdolności produkcyjnych, 
a następnie szacuje się popyt obiektów kosztowych na zdolności produkcyjne. 
We wspomnianym podejściu stosuje się zasadę, że popyt obiektów kosztowych 
wyraża się czasem. Stąd można mówić o rachunku kosztów działań sterowa-
nym czasem. Takie ujęcie kosztów w rachunku symuluje niejako rzeczywiste 
procesy. Jest zdecydowanie lepszym ujęciem złożoności procesów niż rachunek 
ABC, ponieważ zachowuje jednocześnie optymalny poziom zapotrzebowania 
na moce obliczeniowe, szacunkowe i przetwarzania danych. Takie szacowanie 
zapotrzebowania i zdolności produkcyjnej prowadzi do właściwego planowania 
działalności. Jest to sposób zaspokajania przewidywanego popytu na np. usługi1 

1 S. Anderson, L. Maisel, Putting It All Together at Citygroup: How IT Value Management 
Is Leading CTI into the Next Millenium, Acorn System White Paper, Houston 2006, s. 24–32.
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(w tym usługi budowlane)2. Z drugiej strony rachunek ten poprzez zastosowa-
nie równań czasowych i ich specyficzną konstrukcję służy również określeniu 
wielkości kosztów niewykorzystanych zasobów. Przyczynia się bezpośrednio do 
jakości podejmowanych decyzji np. w zakresie rozszerzania potencjału zasobów, 
którymi dysponuje przedsiębiorstwo3.

Koszt działań szacowany w oparciu o czas nakazuje zwrócić uwagę na czaso-
chłonność procesu. Jest to ważne z punktu widzenia dokładnego określania dzia-
łań w danym procesie. Działania te stanowią pozycje kosztowe w dalszym etapie 
tworzenia rachunku TDABC i w następstwie budżetowania. Czasochłonność jest 
okresem przeznaczonym na realizację działania i ma bezpośredni związek z two-
rzeniem harmonogramu działań oraz budżetu. Elementem składowym czaso-
chłonności, jako elementu budżetowania, jest pracochłonność. W związku z tym 
na czas realizacji działania wpływ będą miały następujące czynniki:

 – pracochłonność (P),
 – liczba pracowników w zadaniu (Lp),
 – umiejętności realizatorskie (U),

2 Przez usługę budowlaną rozumie się: „wszelką działalność lub korzyść, którą jedna ze 
stron może zaoferować drugiej, z zasady niematerialną i nieprowadzącą do uzyskania własno-
ści. Jej wykonanie może, ale nie musi być związane z materialnym przedmiotem”. Za: P. Kotler, 
G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Principles of Marketing, wyd. 3, FT Prentice Hall 1986. 
Uznając jednak, że wynikiem produkcji usługi budowlanej jest produkt czy też dobro mate-
rialne, podkreślić należy niezwykle cienką granicę pomiędzy usługą czystą i przemysłem, za: 
W. Januszkiewicz, Konkurencyjność polskiego sektora usług w dobie integracji z Unią Europejską 
i globalizacji, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i glo-
balizacji, t. II, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2001, s. 296. Zwracając uwagę na cechy charakterystyczne usługi budowlanej należy wymienić: 
1) sezonowość, 2) nieruchomość produkcji budownictwa, 3) fluktuację kadr, 4) długotrwałość 
cyklu produkcyjnego, 5) długowieczność obiektów budowlanych, 6) unikatowy charakter produk-
tu budowlanego, 7) konserwatyzm techniczny mimo rozwoju technologii i techniki budowlanej, 
8) wrażliwość budownictwa na wahania koniunkturalne, 9) rozmiar i masę obiektów budowla-
nych, 10) nierytmiczność produkcji budowlanej, 11) wysokie koszty inwestycyjne, 12) powsta-
wanie dużych ilości odpadów, za: J. Bendkowski, A. Michna, Analiza modelu kapitału intelektu-
alnego przedsiębiorstwa budowlanego, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność 
organizacji, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 322–323; J. Bizon-Górecka, Controlling jako instrument zarzą-
dzania w przedsiębiorstwie budowlanym, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej im. 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nr 213, Budownictwo nr 30, Bydgoszcz 1998, s. 90; 
K.M. Jaworski, Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 15–17; H. Manteuffel Szoege, Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa, Wydawnictwo 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006, s. 88–95.

3 cH.T. Horngren, G. Foster, S.M. Datar, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 
Prentice Hall 2003, s. 49.
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 – procent czasu pracy, jaki pracownicy realizujący zadanie mogą przezna-
czyć na jego wykonanie (Pc),

 – organizacja pracy (O).
Czasochłonność i jej wpływ na wykonanie zadań (i działań) można przed-

stawić jak we wzorze4:

T = f(P, Lp, U, Pc, O).

Należy przyjąć, że czasochłonność nie zawsze mierzona jest liniowo. 
W procesie szacowania czasochłonności wykorzystuje się różne techniki5.
Czasochłonność stanowi element analizy budżetu. Stosowanie budżetów opraco-
wanych na podstawie rachunku kosztów działań wymusza stosowanie jednostek 
czasu jako nośnika kosztów6.

Istotą logicznego układu konstrukcyjnego rachunku TDABC są równania 
czasowe. Jest to element niezbędny dla prawidłowego skonstruowania rachunku 
TDABC. Równanie czasowe składa się ze zmiennych (czasu trwania poszcze-
gólnych zadań i poddziałań w procesie), które są właściwe dla danego działania. 
W przypadku zaopatrzenia podstawowe równanie czasowe powinno zawierać 
czas dla konkretnych działań. Równanie czasowe musi uwzględnić poprzednio 
ustalone zapotrzebowanie na zasoby. Pozwala to na operowanie kosztem w czasie 
rzeczywistym. Czas wykorzystany w równaniu, w przypadku niehomogeniczno-
ści i niepowtarzalności działań, wymaga ciągłej aktualizacji. Przykład równania 
czasowego dla działania sporządzenie zamówienia do dostawcy przedstawia we 
wzorze7:

sporządzenie zamówienia do dostawcy =  
= 480X1 + 240X2 + 240X3 + 480X4 + 120X5 + 120X6 

gdzie:

4 R.K. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005.
5 M. Hammer, J. Champy, Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business 

Revolution, Harper Business, New York 1993, s. 67.
6 M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty ra-

chunkowe, finansowe i Zarządcze, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2010, s. 114.
7 Opracowanie własne na podstawie A. Szychta, Rola równań czasowych w rachunku kosz-

tów działań sterowanym czasem, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 9, s. 33–36 oraz R. Kaplan, S. 
Anderson, Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 27–40.
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X1 – przygotowanie zapotrzebowania materiałowego dla jednego zamó - 
  wienia8,

X2  – liczba wysłanych zapytań w oparciu o jedno zapotrzebowanie,
X3 – liczba odebranych i przeanalizowanych ofert w odpowiedzi na zapytania,
X4 – procedura wyboru dostawcy dla jednego zamówienia,
X5 – negocjowanie warunków zakupy z wybranym dostawcą (dla jednego  

  zamówienia),
X6 – przygotowanie zamówienia (jedno zamówienie).

Sporządzenie równania czasowego niesie ze sobą ryzyko pominięcia skład-
nika, który z punktu widzenia wytworzenia nie ma znaczenia, ale jest istotny 
z punktu widzenia ponoszonych kosztów.

Rachunek TDABC stanowiący podstawowy format dla budżetowania proce-
su zaopatrzenia usługi budowlanej jest narzędziem o rozbudowanej konstrukcji. 
Jednak dzięki opracowaniu równań czasowych możliwe jest dokładne określenie 
pozycji kosztowych. Stanową je działania transponowane z równań czasowych. 
Przykład rachunku przedstawiono w tabeli 1.

Model rachunku konstruuje się w zależności od liczby działań występują-
cych w procesie. W modelu ujęty jest koszt szacowany dla poszczególnych dzia-
łań (stanowi sumę poddziałań w równaniach czasowych danych działań). Określa 
się również czas niezbędny dla danego działania. Ilość mierników stanowią pod-
działania w danym działaniu transponowane do rachunku z wcześniej obliczo-
nych równań czasowych. Zatem jeśli działanie składa się z 3 poddziałań, to jest 
to tożsame z ilością mierników. Następnie ustala się koszt w jednostce czasu, np. 
koszt 1 minuty danego działania.

Logiczny układ konstrukcyjny rachunku TDABC jest narzędziem umoż-
liwiającym dokładniejsze budowanie budżetu. Nie ma znaczenia, czy działa-
nia te rozpatrywane są w ujęciu kosztów rocznych, kwartalnych czy miesięcz-
nych. W istocie budżet powinien wskazywać prognozowane koszty konkretnych 
działań i określać zapotrzebowanie na określone zasoby. Proces budżetowania 
w oparciu o rachunek TDABC charakteryzuje się określoną metodyką. Etapowość 

8 Przez przygotowanie zapotrzebowania materiałowego autor rozumie zebranie właściwych 
informacji o ilości, jakości, czasie dostawy określonego materiału oraz przygotowanie analizy 
kosztowej, opracowanie pożądanych warunków zakupu, dostawy i płatności. Wszystko powinno 
zostać przetworzone w formie papierowej, elektronicznej lub innej dostępnej. Zapotrzebowanie 
ma stanowić właściwą podstawę do przygotowania zapytań ofertowych.
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metodyczną w budowaniu budżetu kosztów działań w koncepcji rachunku opar-
tego na czasie przedstawiono na rysunku 1.

Tabela 1 

Model rachunku TDABC dla procesu zaopatrzenia budowy

Lp.
Nazwa procesu Szacowany 

koszt  
w zł

Szacowany 
czas 

działania

Liczba 
mierników

Koszt 
w jednost-
ce czasuproces zaopatrzenia budowy

1. Przygotowanie zapotrzebowania     
2. Ustalenie bazy dostawców     

3. Wygenerowanie zapytania 
ofertowego     

4. Zebranie i opracowanie ofert     
5. Wybór dostawcy     
6. Przygotowanie zamówienia     
7. Wysłanie zamówienia     

8. Przygotowanie placu budowy do 
odebrania dostawy     

9. Odbiór dostawy     
10. Przydział materiału do frontów robót     

11. Określenie i przydział kosztów 
w miejsce powstawania     

Źródło: opracowanie własne.

I
BUDOWA MODELU TDABC

II
KALKULACJA KOSZTÓW I RENTOWNOŚCI

III
PODEJMOWANIE DECYZJI  W ZAKRESIE DOSKONALENIA PROCESÓW

IV
PROGNOZOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH

V
KALKULACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

VI
ZATWIERDZENIE KOSZTÓW ZAOPATRZENIA W POŻĄDANĄ ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNĄ

Rysunek 1. Metodyka budżetowania kosztów działań w czasie

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: R.S. Kaplan, S.R. Anderson, Rachunek kosztów 
działań sterowany czasem TDABC, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 92–103.
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Właściwie opracowany rachunek TDABC w zasadzie może stanowić ca-
łość budżetu projektowanego dla budowlanego przedsięwzięcia. Jest to istotne 
z punktu widzenia dużej dynamiki zmian związanych z prowadzeniem budo-
wy i zarządzania kosztami budowy. Możliwość zastosowania narzędzia, które 
w swojej istocie zakłada możliwość zarządzania kosztem w czasie rzeczywistym, 
jest wyznacznikiem skutecznego zarządzania. Należy uznać takie narzędzie za 
optymalizujące proces budowy, a także proces zaopatrzenia usług budowlanych.

efekty zastosowania rachunku tdaBc w sferze zaopatrzenia budowy – studium 
przypadku

Opracowany model rachunku TDABC wraz z opracowaną propozycją bu-
dżetowania stanowił podstawę dla wykonania badania wśród 22 polskich usługo-
wych przedsiębiorstw budowlanych. Badanie przeprowadzono metodą fokusową 
w grudniu 2013 roku i styczniu 2014 roku. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań określono determinanty zastosowania modelu TDABC w następujący sposób:

1. By model rachunku był możliwy do zastosowania, przedsiębiorstwo po-
winno mieć możliwość dokładnego określenia ilości i jakości posiada-
nych zasobów.

2. Przedsiębiorstwo powinno posiadać zasoby ludzkie zdolne do zbudowa-
nia, prowadzenia i eksploatacji rachunku TDABC i prowadzenia właści-
wego wnioskowania zarządczego na podstawie rachunku.

3. Przedsiębiorstwo powinno posiadać zasoby umożliwiające dokładne 
szacowanie czasu trwania przedsięwzięć.

4. Przedsiębiorstwo powinno posiadać jednostkę zapewniającą właściwe 
prowadzenie procesu zaopatrzenia (w tym zakupy, planowanie dostaw, 
wybór dostawcy, ofertowanie).

5. Przedsiębiorstwo powinno prowadzić więcej niż jedno przedsięwzięcie 
jednocześnie. Jest to istotne z punktu widzenia efektywności ekonomicz-
nej wykorzystania rachunku. 

6. Przedsiębiorstwo musi posiadać zasoby umożliwiające wycenę podejmo-
wanych przedsięwzięć oraz powinno prowadzić system budżetowania 
przedsięwzięć.

Badanie wykazało również, że model rachunku TDABC jest możliwy do 
wdrożenia 5 stałych elementów.
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Tabela 2 

Charakterystyka założeń modelu rachunku TDABC w zaopatrzeniu

Lp. Założenia modelu TDABC Charakterystyka (cechy parametryczne)
1. Koszty mają wyrażać wydatki 

ponoszone na pozyskanie wy-
łącznie realnie potrzebnych 
zasobów

Pozyskanie zasobów bądź określenie zasobów dostępnych 
powinno mieć charakter użyteczny. Należy wykorzystać 
zasoby niezbędne dla realizacji działania, eliminując tym 
samym nabycie bądź rezerwację zasobów, które mimo po-
jawienia się w obszarze wytwórczym są zbędne. Zachodzi 
możliwość wymiernej eliminacji marnotrawstwa.

2. Zdefiniowane i zidentyfiko-
wane działania prowadzą do 
zużycia zasobów w określo-
nym czasie

Realnie wykorzystywane zasoby są zużywane w prze-
widzianym czasie i oszacowanym koszcie ich zużycia. 
Odstępstwa od założeń są mierzalne, co charakteryzu-
je użyteczność wyceny czasu działań, a nie zasobów. 
Sterowanie czasem działań nie wpływa na zmiany tempa 
i dostępności zasobów w działaniu

3. Nośnikiem kosztu działań 
w procesie jest jednostka 
czasu

Proces mierzony jest czasem wykonania w całości. Czas 
wyceniony jednostkowo określa koszt na działanie w tym 
czasie poniesiony

4. Określona liczba działań jest 
mierzona za pomocą jednost-
ki czasu (np. 1 minuty) dla 
całości procesu

Delimitacje czasu procesu stymuluje liczba działań 
w procesie, a nie czas ich trwania. Zachodzi możliwość 
sterowania czasem działań w granicach czasowych dane-
go procesu

5. Koszty są grupowane według 
działań, a nie produktów 
i rozliczane w oparciu o miarę 
nośników kosztów

Koszt to suma kosztów czasu działań, a nie suma kosztów 
produktów i zasobów. Długość działania oznacza koszt 
w procesie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Na podstawie stałych założeń modelu opracowano model rachunku uwzględ-
niający liczbę działań zdefiniowaną przez uczestników badania. Wykorzystując 
metodykę wdrożenia i prowadzenia rachunku, przeprowadzono symulację wy-
korzystania narzędzia w jednym ze szczecińskich przedsiębiorstw budowlanych. 
Metodykę przeprowadzenia symulacji przedstawiono na rysunku 2.

Symulację zastosowania opracowanego modelu przeprowadzono dla rozpo-
czynającej się inwestycji. Dzięki wdrożeniu rachunku TDABC opartego na okre-
ślonych determinantach i podstawowych założeniach możliwa była weryfikacja 
tradycyjnej9 metody wyliczania kosztów zaopatrzenia inwestycji. W następstwie 
przeprowadzenia rachunku TDABC dokonano porównania dwóch metod, co 
przedstawiono na rysunku 3.

9 Dla potrzeb artykułu metodą tradycyjną nazywa się każdą metodę obliczania kosztów 
i budżetowania wykorzystywaną w przedsiębiorstwie poza metodą z wykorzystaniem rachunku 
TDABC.
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IV. WDROŻENIE

Rysunek 2. Etapy wdrażania rachunku TDABC w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Kaplan, S. Anderson, op.cit., s. 72.

 

 

Metoda tradycyjna 

15 321 min (ok. 32 
dni roboczych) 125 638,50 PLN 116 721,32 PLN 

Metoda TDABC 

13 865 min (ok. 28 
dni roboczych) 113 700,00 PLN 89 000,00 PLN 

Rysunek 3. Porównanie wyliczeń budżetowych dla zaopatrzenia inwestycji budowlanej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanej symulacji wdrożeniowej w jednym ze 
szczecińskich przedsiębiorstw budowlanych.

W związku z wykonaną symulacją opracowano budżet inwestycji w opar-
ciu o metodę TDABC. Porównanie dwóch budżetów inwestycyjnych wykazało, 
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że budżet opracowany z wykorzystaniem modelu rachunku TDABC jest niższy 
o 9,5%. Wynik tej części symulacji przestawiono na rysunku 4.

 

125 638,5 PLN

113 700,0 PLN

105 000

110 000

115 000

120 000

125 000

130 000

Budżet inwestycji (metoda tradycyjna) Budżet inwestycji TDABC

Rysunek 4. Porównanie opracowanych różnymi metodami budżetów tej samej inwestycji

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wykonanej symulacji wdrożeniowej w jednym ze 
szczecińskich przedsiębiorstw budowlanych.

Analiza wyników uzyskanych z przeprowadzonej symulacji wdrożeniowej 
jasno określiła korzyści10, jakie płyną z zastosowania opracowanego modelu ra-
chunku kosztów działań sterowanego czasem. Ekonomiczne korzyści wdrożenia 
i prowadzenia rachunku TDABC w zaopatrzeniu budownictwa są następujące11:

1. Różnica w szacowaniu kosztów inwestycji i poziomie wartości bud żetu 
inwestycji jest znacząca i umożliwia zagospodarowanie nadwyżki kwo-
towej poprzez przeznaczenie jej na zabezpieczenie innych inwestycji 
bądź na inne cele.

2. Możliwość osiągnięcia oszczędności bez zmiany czasu trwania procesu.

10 Uczestnicy badania oraz uczestnicy symulacji wdrożeniowej poza korzyściami zde-
finiowali również wiele problemów i barier związanych z wykorzystaniem rachunku TDABC. 
Problemy i bariery nie należą do myśli przewodniej podjętych w artykule rozważań nad wybra-
nym przypadkiem. Należy jednak zaznaczyć ich występowanie. Przedstawiciele przedsiębiorstwa 
zauważyli, że tak czasochłonny i skomplikowany proces tworzenia rachunku i wykorzystania 
go do opracowania budżetu jest nieefektywny w przypadku jednej niewielkiej inwestycji. Jego 
konstrukcja powinna optymalizować zakres działań planistycznych, zatem przy dwóch i więcej 
inwestycjach zastosowanie rachunku jest bardziej realne. Zaszła też obawa, czy przy dużej dy-
wersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i ciągłym rozwoju koszt wprowadzenia rachunku nie 
będzie zbyt wysoki. Jednak obawy te rozwiewa fakt, że samo prowadzenie po zapoznaniu się ze 
schematem postępowania i określeniem działań, czasu i kosztu dla inwestycji jest po prostu tanie.

11 Opracowanie własne na podstawie wykonanej symulacji wdrożeniowej w jednym ze 
szczecińskich przedsiębiorstw budowlanych oraz na podstawie badania fokusowego. 
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3. Nadwyżka finansowa, jaka powstaje w wyniku różnicy zastosowania 
TDABC w porównaniu do innych, tradycyjnych metod, stanowi wartość 
dodaną wprowadzenia rachunku,

4. Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku dzięki możliwo-
ści zaproponowania bardziej elastycznej formy ofert handlowych.

5. Zauważalny wpływ na poziom zysku przedsiębiorstwa.
6. Pozycjonowanie przedsiębiorstwa w oparciu o oszczędności przynosi ko-

rzyści w aspekcie rozwoju.
7. Możliwość łączenia kosztu w czasie dla podobnych czy nawet tożsamych 

działań w procesach równoległych.
8. Tanie prowadzenie rachunku i elastyczność budżetowa.
9. Przez wykorzystanie rachunku kosztów działań sterowanego czasem do-

chodzi do optymalizacji sfery zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budow-
lanym. Rachunek poprzez swoją architekturę umożliwia scentralizowa-
nie poszczególnych rachunków pojedynczych inwestycji. Optymalizacja 
zachodzi w zakresie wykorzystania czasu i kosztu. Koszt obliczony 
w jednostce czasu (1 min) umożliwia sterowanie czasem.

10. Istotą rachunku jest wykorzystanie realnie potrzebnych zasobów. Nastę-
puje eliminacja zasobów zbędnych. Koszt zasobów niewykorzystywa-
nych nie jest pozycją w budżecie.

Zakończenie

Duże nasycenie rynku firmami budowlanymi wymusza na ich właścicielach 
poszukiwanie narzędzi podwyższających konkurencyjność przedsiębiorstwa. 
Właściwe zastosowanie narzędzia optymalizującego może stać się wyznaczni-
kiem przetrwania przedsiębiorstwa na rynku. Należy przyjąć, że niewłaściwe 
zastosowanie bądź dobór niewłaściwego narzędzia nie tylko nie przyniesie ko-
rzyści, ale spowoduje straty zysku, czasu i jakości. Dla mikro- i małych przedsię-
biorstw taka strata może spowodować zaprzestanie działalności.

Sfera zaopatrzenia usługowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce nale-
ży do najbardziej kosztochłonnych aspektów działalności. Wykonawstwo usługi 
budowlanej, jeśli nie jest uzależnione, to jest przynajmniej wrażliwe na aspekt za-
rządzania sferą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Dlatego poszukiwanie rozwią-
zań optymalizacyjnych w tej sferze dziś staje się obowiązkiem. Obligatoryjnie 
należy kształtować świadomość wykorzystywania zasobów w realnym czasie. 
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Optymalizacja kosztów powinna być rozumiana jako wykorzystanie niezbęd-
nych (realnych) zasobów w procesie produkcji usługi. Dlatego należy eliminować 
zbędne zasoby bądź przynajmniej nie powodować potrzeby ich wykorzystania 
i wyceny w czasie. 

Rachunek TDABC to narzędzie optymalizujące. Posiada wiele zalet, które 
jasno definiują potrzebę jego stosowania. Z punktu widzenia ekonomiki przedsię-
biorstwa wykorzystanie takiego narzędzia (uwzględniając zasoby ludzkie zdolne 
do prowadzenia takiego rachunku) jest zasadne. Optymalizacja wykorzystania 
czasu i kosztu jest procesem ciągłym, warunkuje bowiem poziom zyskowności 
przedsiębiorstwa i stwarza możliwości rozwoju. 
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economic BeneFitS oF application oF tdaBc  
in the Supply oF conStruction SerViceS

abstract

Article is a case study. Considerations are based on studies using focus groups 
among service construction companies in Poland. In addition to the synthetic approach 
to the problem and theoretical view of the essence of TDABC, the article has a practical 
and cognitive function. The results of research in defining the benefits of modern tools 
for process optimization. For this purpose, plotted a range of economic benefits result-
ing from implementation of the method of budgeting using Time-Driven Activity Based 
Costing.
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dzięki zarządzaniu łańcuchem dostaw1. M. Ciesielski2 przypisuje sukces strate-
giom opartym na współdziałaniu, twierdząc, że właśnie dzięki współpracy osią-
ga się lepsze wyniki. Zdaniem K. Rutkowskiego3 tradycyjnie skonfigurowane 
łańcuchy dostaw nie są już wystarczające, by pokonać globalną konkurencję, 
a najefektywniejsze będą te łańcuchy, które zostały zorientowane na klienta i jego 
potrzeby. Popiera on również zrzeszanie się firm w tym celu i uważa, że zmiana 
powinna iść od tradycyjnego łańcucha w stronę sterowanych popytem sieci po-
wiązań, zapewniających szybkość i elastyczność, a nie tylko stawiających koszt 
jako główny sens działania i wskaźnik efektywności. Istotne jest zrozumienie, że 
wszyscy partnerzy w grupie pracują na rzecz finalnego odbiorcy. Poszukiwane są 
zatem takie metody zarządzania łańcuchem dostaw, które z jednej strony wspo-
magać będą firmy w spełnieniu potrzeb klienta, a z drugiej pozwolą ograniczać 
ponoszone koszty, optymalizując przy tym poszczególne procesy bez obniżania 
ich jakości. Jednym ze sposobów jest prowadzenie tzw. zakupów czy sprzedaży 
wspólnej. Rozwiązanie to powoduje pojawienie się nowych elementów w struk-
turze łańcucha – grup zakupowych czy producenckich (rys. 1). 
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Rysunek 1. Miejsce grupy producenckiej w łańcuchu dostaw

Źródło: opracowanie własne.

1 D. Taylor, Supply chains: Manager Guide, Addison-Wesley Professional, Boston 2003, 
s. 2.

2 M. Ciesielski, J. Długosz, Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 9.
3 K. Rutkowski, Pozwól klientom napędzać łańcuch dostaw twojej firmy, raport z serii 

Nowe trendy zarządzania, suplement promocyjny do „Harvard Business Review Polska”, paź-
dziernik 2006, s. III.



109Perspektywy powstania grup producenckich w łańcuchach dostaw...

grupa producencka i cele jej działalności

Powstawanie grup producenckich przyrównywane jest do tzw. ekonomii 
dzielenia się (ang. sharing economy)4. Idea ta przenosi się na wspólne działa-
nia firm i ich zrzeszanie się. Grupy producenckie, nazywane też zakupowo-mar-
ketingowymi czy sprzedażowymi, definiowane są jako zrzeszenie, konsorcjum 
podmiotów, które oferuje do sprzedaży produkty zrzeszonych przedsiębiorstw 
w celu wykorzystania efektu skali, zbudowania silniejszej pozycji w negocja-
cjach z odbiorcami oraz uzyskania lepszych warunków handlowych tzw. selling 
power5. Początkiem zawiązania grupy są często tzw. sojusze marketingowe czy 
alianse marek, gdyż mają one również doprowadzić do wspólnych działań mar-
ketingowych, aby były one zauważone przez obraną grupę docelową6. W obecnej 
rzeczywistości gospodarczej problemem nie jest wyprodukowanie, ale znalezie-
nie stałych odbiorców. Indywidualni producenci mają problem z zapewnieniem 
szerokiego asortymentu produktów, ich promocji i wysokiej, powtarzalnej jako-
ści w optymalnej cenie, przy ciągłości dostaw. Słabością indywidualnych pro-
ducentów jest też brak możliwości negocjacji warunków i ceny sprzedaży, przez 
co stają się mało znaczącym klientem dla dużych odbiorców. Wzmocnienie tej 
pozycji może nastąpić poprzez organizowanie się firm w grupy producentów. 

Przystępując do takiej grupy, przedsiębiorcy uzyskują przewagę konkuren-
cyjną na rynku, możliwość wejścia na nowe rynki czy pozyskanie nowych grup 
odbiorców. Grupy producenckie mają bowiem tę specyficzną cechę, iż działają 
w sektorze, w którym się specjalizują, a ich celem jest wzrost sprzedaży oraz 
profesjonalizacja systemu marketingu danej grupy produktów wraz z doradz-
twem w zakresie prowadzonej działalności. Ma to prowadzić do dostosowania 
produkcji do warunków rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obro-
tu, w tym przygotowania do sprzedaży, poprawę efektywności, planowanie pro-
dukcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentrację podaży, 

4 Sharing economy to nowy trend w gospodarce, polegający na bezpośredniej wymianie 
dóbr i usług między konsumentami, którzy komunikują się przez specjalne serwisy interneto-
we. Tendencja ta została zaczerpnięta z Zachodu. Społeczeństwo amerykańskie, zmęczone kry-
zysem i ciągłym dążeniem do posiadania, opowiada się za implementacją idei współdzielenia, 
www.suwalki24.pl/mobile/article/1,_polska_wraca_do_komunizmu_ekonomia_sharing_w_na-
tarciu# (dostęp 19.11.2014).

5 A. Wilson, Building a Successful Selling Organization: The Critical Path to Extraordinary 
Results, iUniverse, San Antonio, Texas 2005, s. 17.

6 M. Aluchna, J. Cygler, G. Materna, M.K. Witek-Hajduk, E. Marciszewska, Kooperacja 
przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 
s. 152.
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a także ustalanie wspólnych zasad informowania o produkcji, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępności produktów. Dzięki pracy w grupie jej członkowie 
mogą liczyć na wiele innych korzyści, takich jak transfer wiedzy, technologii czy 
innowacyjność7. Tezy te potwierdzają badania L. Szczebiot-Knoblauch8, które 
wskazują, że głównym motywem przystąpienia do grupy producenckiej jest wła-
śnie wzmocnienie pozycji przetargowej i dążenie do zapewnienia zbytu (rys. 2). 
Wynik ten wskazuje również na istnienie świadomości dbania o swoją siłę, co 
w przypadku firm małych i średnich jest trudne lub niemożliwe przy walce z sie-
ciowymi rozwiązaniami. Grupa producencka oferuje takie możliwości, a przy 
dobrze skonfigurowanym kontrakcie może nie ograniczać, a stwarzać nowy ka-
nał dystrybucji produktów. 

grupy producenckie w polsce i na świecie

Tworzenie grup producenckich to praktyki występujące na całym świecie. 
Ich geneza dotyczy głównie rolnictwa, gdzie nadal występuje znacząca ich licz-
ba. Z czasem działania grup objęły inne branże, stanowiąc odpowiedź na za-
łamanie sprzedaży i sposób wejścia na nowe rynki. W ostatnich latach grupy 

7 P. Bartkowiak, J. Domański, Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha war-
tości na rynku usług szpitalnych w: Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji, 
Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, red. A. Marjański, 
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 3, s. 15.

8 L. Szczebiot-Knoblauch, op.cit.
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Rysunek 2. Motywy przystąpienia do grupy producenckiej w %

Źródło:  L. Szczebiot-Knoblauch, Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębior-
czości wiejskiej, www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1078/original/21.
pdf?1315294358 (dostęp 24.09.2015).
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prężnie rozwijają się w Stanach Zjednoczonych9 i Europie. W USA w służbie 
zdrowia w 2014 roku aktywnych było 600 podmiotów, dokonujących 72% 
wszystkich zakupów szpitalnych10. Amerykańscy ekonomiści szacują, że dal-
szy rozwój ich działalności doprowadzi do obniżki kosztów zakupu o 864,4 bln 
dolarów do 2022 roku11. W Europie grupy producenckie najintensywniej rozwi-
nęły się w Niemczech. Występują one praktycznie we wszystkich sektorach tej 
gospodarki, a zagraniczni producenci chcący ulokować swoje wyroby na rynku 
niemieckim nie mają w zasadzie możliwości ominięcia potężnych organizacji 
zakupowo-marketingowych. Odpowiednio prowadzona polityka marketingowa 
umożliwia członkom związków trwałe zaistnienie w świadomości konsumen-
tów, gdyż obecne związki nie tylko sprzedają, lecz zapewniają też profesjonalne 
wsparcie marketingowe. Często kreują w tym celu własną markę, aby pokonać 
swoich konkurentów, zwłaszcza wielkie koncerny. Marki własne stowarzyszeń 
i związków tworzą silne narzędzie wsparcia dla ich członków oraz umożliwiają 
uzyskiwanie wyższych przychodów ze sprzedaży przez uzyskiwanie wyższych 
marż. Takie działanie zapewniają wyższą lojalność konsumencką. W branży me-
blarskiej w Niemczech należy do takich związków ponad 80% firm. Organizacje 
GARANT, DER KREIS oraz MHK zrzeszają niemal 10 tys. sklepów w całych 
Niemczech12.

Odmiany grup producenckich pojawiają się w Wielkiej Brytanii w formie 
agencji branżowych, które zapewniają dostęp do odbiorców w danym sekto-
rze, koordynują sprzedaż, uczestniczą w konfiguracji produktów i ich dostaw. 
Włączenie się do nich jest jednak trudne i wymaga przejścia procedury rekru-
tacyjnej. Grupy producenckie w formie agencji są w niektórych krajach jedyną 
możliwością zaistnienia na rynku – np. sprzedaż do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem tzw. sponsora, który 

9 Szczegółowy raport roczny na temat grup producenckich w USA: For Producers with 
Producers, Fairtrade, www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2011/12_
AnnualReport_web_version_small_FairtradeInternational.pdf (dostęp 22.09.2015).

10 A. Jayanth, 50 Things to Know about the Country’s Largest GPOs, Leadersip & Mana-
gement, 18.07.2014, www.beckershospitalreview.com/hospital-management-administration/50-
things-to-know-about-the-country-s-largest-gpos.html (dostęp 10.12.2015).

11 HSCA Report, The Vital Role of Group Purchasing Organizations in Alleviating Drug 
Shortages in the United States, Washington, May 2014, http://c.ymcdn.com/sites/www.supply-
chainassociation.org/resource/resmgr/research/avalere_hsca_gpo_drug_shorta.pdf (dostęp 9.12. 
2015).

12 H. Knoben, M. Sawinski, Związki zakupowo-marketingowe w Niemczech, www.een.org.
pl/index.php/rynek-wewnetrzny---spis/articles/zwiazki-zakupowo-marketingowe-w-niemczech.
html (dostęp 25.09.2015).



112 Joanna Piorunowska-Kokoszko

odgrywa rolę gwaranta kontraktu i działa na zasadzie grupy sprzedażowej, ko-
jarząc strony transakcji i pobierając za swoje pośrednictwo stosowaną opłatę. 
Dzięki sponsorowi możliwe jest uruchomienie działalności w danym emiracie 
i realizacja kontraktów.

W Polsce największa liczba grup producenckich działa w rolnictwie. 
Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynosi 
ona 314 grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Wszystkie powstały 
po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej (UE), a Unia zainwestowała 
w ich rozwój ponad 7 mld zł13. Poza rolnictwem pojawiają się pierwsze podmioty 
inicjujące taką działalność, głównie w handlu i usługach, np. Grupa Intersport14, 
Polskie Składy Budowalne PSB15 czy Centralwings/Germanwings. Wzorem 
USA rozwijają się szpitalne (np. Polska Federacja Szpitali16), apteczne (Business 
Farm17) czy energetyczne grupy zakupowe (Energy Deal18 czy Polski Prąd19). 
W 2014 roku wzrosło zainteresowanie polskich firm20 grupami producenckimi 
poprzez promocję strategii rządowych wspierających eksport. Impulsem stała się 
również polityka UE promująca tworzenie organizacji przyczyniających się do 
zrównoważonego rozwoju firm zrzeszanych w postaci klastrów regionalnych, 
centrów kompetencji, parków przemysłowo-naukowych, etc. Prowadziło to do 
powstawania kolejnych kooperujących ze sobą grup21. Rozwój grup zakupowych 
stał się więc we współczesnej gospodarce naturalną konsekwencją ewolucji łań-
cuchów dostaw, a kooperacja ważnym czynnikiem decydującym o przeżyciu, 
zwłaszcza średnich i małych firm. Nie musi ona i nie powinna być wyłącznie 

13 ARiMR.7 mld zł wyniosły unijne inwestycje w grupy producenckie, http://wyborcza.biz/
biznes/1,100969,18352674,arimr-7-mld-zl-wyniosly-unijne-inwestycje-w-grupy-producenckie.ht-
ml#ixzz3mf3YkkyO (dostęp 24.09.2015).

14 Intersport to największa na świecie grupa zakupowa zrzeszająca podmioty gospodar-
cze prowadzące samodzielną działalność handlową, mające prawo do posługiwania się znakiem 
towarowym Intersport. Obecnie w 37 krajach działa ponad 5 tys. sklepów. Grupa Intersport jest 
liderem w Europie i na świecie posiadającym największy udział w rynku artykułów sportowych, 
za: http://retailnet.pl/2014/06/03/94608-rosna-przychody-sieci-intersport (dostęp 11.11.2014).

15 www.grupapsb.com.pl (dostęp 11.09.2015).
16 www.federacjaszpitali.pl (dostęp 11.09.2015).
17 www.businesspharm.pl (dostęp 11.09.2015).
18 www.energydeal.pl (dostęp 11.09.2015).

19 www.polskiprad.pl/przystap-do-grupy-zakupowej.html (dostęp 11.09.2015).
20 Przejawem jest seria zapytań na portalach biznesowych czy społecznościowych o moż-

liwość przystąpienia do organizacji sprzedażowej, np. www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_
biznesmeni/biznes-kontakt/poszukiwane-grupy-sprzedazowe,3247894 (dostęp 11.11.2014).

21 K. Kolińska, D. Doliński, Grupowe zakupy materiałów jako sposób na obniżenie kosztów 
przedsiębiorstwa, „Logistyka– Nauka” 2013, nr 5, s. 98.
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niemieckim fenomenem gospodarczym, a polskie przedsiębiorstwa mogą korzy-
stać z jej dobrodziejstw i wypracowanych praktyk.

uwarunkowania organizacyjno-prawne tworzenia grup producenckich

Obowiązujące w Polsce przepisy nie posługują się pojęciem grupy produ-
cenckiej, stąd też brak jest jej legalnej definicji. Formy prawne najczęściej wy-
korzystywane przez omawiane podmioty to: spółdzielnie, zrzeszenia, spółki ko-
mandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialności czy spółki akcyjne22. Grupy 
producenckie mogą działać bez tworzenia odrębnych jednostek organizacyjnych 
(w ramach struktur projektowych) bądź też jako odrębne od swoich członków 
jednostki organizacyjne (najczęściej spółki prawa handlowego)23. Wybór formy 
organizacyjno-prawnej danej grupy wpływa jednak na to, jakim przepisom praw-
nym ona podlega. Odpowiednio jest to Kodeks spółek handlowych w odniesieniu 
do spółek24, Prawo spółdzielcze25 w odniesieniu do spółdzielni, Prawo o stowa-
rzyszeniach26 w odniesieniu do stowarzyszeń i Ustawa o społeczno-zawodowych 
organizacjach27 w przypadku zrzeszeń28. Prawne aspekty grup producenckich 
produktów rolnych reguluje Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o grupach 
producentów rolnych i ich związkach29. 

Przystąpienie do każdej grupy uwarunkowane jest spełnieniem określonych 
warunków zawartych w umowie cywilnoprawnej opisującej charakter, zakres 
działalności grupy czy rodzaj i sposób współdecydowania członka wraz ze zgodą 
na powierzenie działań innemu podmiotowi. W celu koordynacji prac grupy musi 
bowiem istnieć wyodrębniona specjalna jednostka (tzw. Jednostka centralna) zaj-
mująca się realizacją wyznaczonych przez założycieli celów. Ważnym aspektem 

22 Przedstawione formy prawne są określone w Kodeksie spółek handlowych, DzU z 2013 r., 
poz. 1030.

23 A. Nawrocka, Grupy zakupowe- szansa na tańszą energię, „Nowa Energia” 2010, 
nr 4 (15), s. 45.

24 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, DzU z 2013 r., poz. 1030.
25 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, DzU z 2016 r., poz. 21.
26 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, DzU z 2011 r., nr 79, 

poz. 855.
27 Ustawa z dnia 8października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, 

DzU z 1982 r., nr 32, poz. 217.
28 A. Szeląg-Sikora, A. Oleksy-Gębczyk, Grupy producenckie przykładem przedsiębior-

czości zespołowej w rolnictwie, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_2_25.pdf (dostęp 24.09.2015).
29 DzU nr 88, poz. 983 z późn. zm.
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sprawnego działania jest też profesjonalna kadra, która umiejętnie zarządzając 
siecią, zapewnia wszystkim członkom grupy zbyt produktów i dba o właściwą 
średnią cenę za dany towar, liczoną w długim okresie30. Zwyczajowo jednak sta-
nowiska we władzach jednostki centralnej obejmują udziałowcy danej koopera-
cji. Wszyscy przystępujący (producenci) są udziałowcami spółki, a ich udziały 
są różnej wysokości zależnej od przyjętych reguł (np. w zależności od wejścia do 
kooperacji, wielkości przedsiębiorstwa, jego znaczenia na rynku). Niektóre gru-
py producenckie wymagają, aby cała produkcja danego podmiotu sprzedawana 
była za ich pośrednictwem. W przypadku innych branż czy rynków sytuacja ta 
dotyczyć może wyodrębnionych w umowie geograficznie rynków, np. sprzedaż 
na rynek niemiecki. Wejście w szeregi organizacji wymaga też często spełnienia 
kilku specyficznych warunków. Nie wszystkie kooperatywy je definiują, jednak 
wszystkie przedstawiają nałożone na członków procedury postępowania zgodne 
z przyjętym modelem działania. Najważniejszym czynnikiem jest zwykle dobra 
kondycja finansowa, wypłacalność i brak zaległości płatniczych. Niektóre branże 
określają też oczekiwania, co do wielkości przedsiębiorstwa i realizowanych ob-
rotów. W momencie powstania grupy podstawowe zasady organizacyjne i asor-
tyment do sprzedaży ustalają założyciele. Inni członkowie, przystępując do niej 
w późniejszych terminach, często nie mają już wpływu na wypracowany schemat 
działania, przebieg procesów czy procedur, a ich wpłata aplikacyjna jest wyższa 
niż opłaty założycieli. 

z uwagi na fakt, że grupa działa w imieniu kilku przedsiębiorstw, istotnym 
elementem jej sukcesu jest również klarowność funkcjonowania i stały dostęp do 
systemów nadzorujących dla członków grupy. K. Gray31 uważa, że aby to osią-
gnąć, istotne jest zapewnienie członkom rzeczywistych oszczędności – muszą 
oni odczuć wyraźny spadek kosztów. Kluczowe jest też zaufanie wśród wszyst-
kich uczestników, zabezpieczenie grupy przed praktykami antymonopolowymi, 
jasno sprecyzowane zasady współpracy, podobne filozofie działania w relacjach 
nabywca-dostawca, komunikacja, wielkość krytyczna grupy, która ma zapewnić 
jej siłę przetargową i właściwe oszacowanie wolumenów obrotu.

30 M. Lazarek, Grupy marketingowe na rynku rolno-spożywczym województwa zachod-
niopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 73, Szczecin 2011, s. 383.

31 K. Gray, Consortia, Buying Groups and Trends in Demand Aggregation, VP Corporate 
Strategy, Corporate United 2002, www.instituteforsupplymanagement.org/files/Pubs/
Proceedings/GrayEI.pdf (dostęp 22.05.2015).
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korzyści i ograniczenia udziału w grupie producenckiej

Kluczową korzyścią przystąpienia do grupy jest wzrost sprzedaży dla 
jej członów. Grupa pozwala osiągnąć też inne korzyści, m.in. poprawę jakości 
produktu poprzez stosowanie jednolitej technologii produkcji, stworzenie mar-
ki towaru identyfikowanej na rynku, obniżenie kosztów produkcji, możliwość 
negocjacji cen z kontrahentami oraz ich wybór, wyeliminowanie pośredników 
handlowych i wzrost marż, wymianę informacji z zakresu produkcji, technolo-
gii, ustalenie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, podniesienie 
standardów produkcji, a w konsekwencji racjonalizację kosztów przechowywa-
nia i dystrybucji. W rzeczywistości grupy producenckie pozwalają na osiągnięcie 
wyników odzwierciedlających się w wynikach finansowych członków, stanowią-
cych pośredni rezultat poprawy opłacalności produkcji, pewności zbytu czy ne-
gocjacji i zmian w kalkulacji kosztów produkcji (rys. 3).
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Rysunek 3. Korzyści przystąpienia do grupy producenckiej w %

Źródło:  L. Szczebiot-Knoblauch, Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczo-
ści wiejskiej, www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1078/original/21.pdf?13 
15294358 (dostęp 24.09.2015).

Działania grup mogą przynieść też zagrożenia. Najważniejsze z nich to utra-
ta bezpośredniego kontaktu z partnerem biznesowym, konieczność dostosowania 
i uzależnienie się od wyników grupy czy obciążenia finansowe. Dużego nakładu 
pracy wymaga również przygotowanie grupy do działania od strony formalno
-prawnej. Po stronie firm przystępujących do grupy może pojawić się opór przed 
wprowadzeniem zmian, brak zaufania czy zbyt duże ryzyko. Pomimo tego dzięki 
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wspólnym działaniom można jednak sprostać wyzwaniom globalnej konkurencji 
i zapewnić silniejszą pozycję, a tym samym wyższe i stabilniejsze dochody. 

grupy producenckie i ich rozwój na przykładzie branży meblarskiej

Polska odnosi ogromne sukcesy na światowym rynku mebli. Branża me-
blarska stanowi 2% polskiego PKB32. Z danych OIGPM wynika, że polska bran-
ża meblarska eksportuje produkty na wszystkie rynki europejskie, a także do 
większości krajów spoza UE. Najważniejszymi rynkami zbytu są Niemcy (udział 
w eksporcie wynosi 39%), Francja (8%), Wielka Brytania (ok. 7%) i Czechy (ok. 
6%). Poza UE w pierwszej dziesiątce krajów, do których wysyłamy meble, są 
m.in. Rosja oraz Stany Zjednoczone. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej 
eksport niemalże został podwojony (wzrost o 92%)33. Wartość eksportu polskich 
mebli w 2014 roku wyniosła 8 mld euro. Polskie przedsiębiorstwa swoją eks-
pansję zagraniczną opierają już nie tylko na eksporcie, ale również, coraz czę-
ściej, na bezpośrednich inwestycjach lokalizowanych poza granicami kraju. Pod 
względem możliwości produkcyjnych Polska zajmuje 10. miejsce na świecie, 
a pod względem wartości eksportu jest czwartym dostawcą mebli na między-
narodowe rynki34. W branży tej 80% udziału w wartości sprzedaży mają firmy 
duże i średnie, posiadające wysoką zdolność absorpcji nowych technologii i tech-
nik wytwarzania. Firmy mikro i małe dysponują dużą skalą elastyczności wobec 
gustów klientów, wykonując m.in. zamówienia indywidualne „pod wymiar”35. 
Duże podmioty tworzą własne działy sprzedaży i koordynują sprzedaż na ryn-
kach eksportowych. Małe i średnie firmy na skutek dużej konkurencji w Polsce 
poszukują nowych odbiorców dla swoich wyrobów, a jednym z ograniczeń w ich 
rozwoju są koszty wejścia na nowy rynek.

Dobrym rozwiązaniem dla tych właśnie firm jest utworzenie grupy pro-
ducenckiej. Koncepcja ta została przedstawiona przedsiębiorstwom w ramach 

32 Branża meblarska: wzmocnienie polskich marek zwiększy eksport, PAP, http://biz-
nes.onet.pl/wiadomosci/kraj/branza-meblarska-wzmocnienie-polskich-marek-zwiekszy-ekspor-
t/1trdp (dostęp 22.09.2015).

33 Raport Polskie Meble Outlook 2015, B+R Studio, Analizy rynku meblarskiego, s. 7, 
www.oigpm.org.pl/art/files/61 (dostęp 28.09.2015).

34 Polska jest potęgą meblarską, PAP, www.pb.pl/3337821,89743, polska-jest-potega-me-
blarska?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Firefox (dostęp 29.09. 
2015).

35 www.mg.gov.pl/node/22813 (dostęp 22.09.2015).
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projektu Ministerstwa Gospodarki pt. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach 
międzynarodowych” w ramach poddziałania 6.5.1 PO IG. Dzięki temu projektowi 
zainicjowano formowanie grupy producenckiej przy wsparciu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oferta skierowana została do małych i śred-
nich firm branży meblarskiej, jednak uruchamianie takiej grupy dostarczyło i na-
dal dostarcza sporo problemów. Oszacowany koszt przystąpienia do grupy w wy-
sokości 10 000 zł może nie był nie do przyjęcia dla przedsiębiorców, jednak brak 
wiedzy na temat zasad działania i finansowania takiej grupy ograniczył zaufanie 
inwestorów. Dodatkowe wydatki związane były z wypromowaniem własnej mar-
ki, uzyskaniem certyfikacji produktów w Niemczech czy zwykłym utrzymaniem 
jednostki centralnej. Były to znaczące koszty początkowe, a pierwsze realne przy-
chody spodziewane były dopiero po roku działalności. Niestety, w gronie małych 
i średnich firm ten koszt oraz ryzyko wynikające z nieznajomości rozwiązania 
stanowiły znaczącą barierę, dlatego pomimo zainteresowania inicjatywą firmy 
nie podjęły się samodzielnego finansowania działań grupy36. Wydaje się zatem, 
że rozwiązaniem byłoby powierzenie podmiotowi niemieckiemu utworzenia gru-
py lub wykorzystanie możliwości przyłączenia się do już istniejącej niemieckiej 
grupy producenckiej, która poniosłaby koszty początkowe lub uzyskałaby wspar-
cie finansowe z zewnątrz. Obecna sytuacja wpływa bowiem na fakt, że pomimo 
iż Polska jest potęgą meblarską, marki nie są rozpoznawalne za granicą, gdyż 
wiele polskich firm produkuje meble dla zagranicznych kontrahentów, którzy 
później sprzedają je pod własnymi markami. Niewątpliwie powierzenie poszuki-
wania zbytu wyspecjalizowanemu niemieckiemu podmiotowi pozwoliłoby zaist-
nieć na rynku małym i średnim firmom. Niemcy są dobrym przykładem kraju, 
gdzie praktyki grup są powszechne. Działają tam bowiem 24 grupy zakupowe. 
Przypada na nie ponad połowa obrotów niemieckiego rynku tychże wyrobów. 
Do najważniejszych z nich należą: Begros Großhandels GmbH (z obrotami 5 mld 
EUR rocznie), EKǀServicegroupeG (4 mld EUR), EMV Europa Möbel-Verbund 
(3,8 mld EUR), Union Einkaufs-GmbH (3,2 mld EUR), MHK Verbundgruppe 
AG (3,1 mld EUR), Einrichtungspartnerring (3 mld EUR), Garant-Möbel Holding 
AG (2 mld EUR), Der Kreis Einkaufsges. Küche & Wohnen (1,7 mld EUR) oraz 
GfM-Trend-Möbeleinkaufsverbund (1,3 mld EUR)37.

36 Dane z seminarium Związki zakupowo-marketingowe w Niemczech – możliwości dla pol-
skich eksporterów, Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP, Warszawa, 28 maja 2014.

37 www.een.org.pl/index.php/.../sektor-meblarski-w-krajach-ue.html?pdf (dostęp 22.09.2015).
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Rysunek 4. Wysokość wkładu założycielskiego, a możliwości firm

Źródło: opracowanie własne.

z uwagi na pojawienie się opcji budowy grupy producenckiej przeprowa-
dzono krótkie badanie własne skierowane do 20 producentów w branży meblar-
skiej dotyczące rozwoju rynku na podstawie koncepcji grupy producenckiej. 
Dobór próby był celowy. Ankietę skierowano do małych i średnich firm z siedzi-
bą w Polsce i działających w formie spółki prawa handlowego o obrocie rocznym 
przekraczającym 5 mln złotych, zarejestrowanych w bazie Banku Informacji 
Gospodarczej Cyberbiznes38 za pośrednictwem PARP jako podmioty zaintereso-
wane rozwojem eksportu i tworzeniem form kooperacyjnych. Ankieta zawierała 
krótkie sondażowe pytania na temat obszaru działalności, udziału pośredników 
w sprzedaży, znajomości idei grup producenckich i możliwości finansowania 
działalności grupy. Dzięki przeprowadzonemu badaniu stwierdzono, iż wszystkie 
ankietowane firmy prowadziły sprzedaż eksportową na rynek niemiecki. Firmy 
zarejestrowały się dobrowolnie w bazie, zgłaszając chęć budowania różnych form 
kooperacji, jednak jak pokazują badania, zarządzający nie mają wiedzy na temat 
możliwych form współpracy i ewolucji ich łańcuchów dostaw. 40% ankietowa-
nych korzystało z usług pośrednika, a tylko jedna firma znała koncepcję pracy 
grupy producenckiej i zakres jej działalności. Przedsiębiorcy byli nawet skłonni 
zainwestować środki (rys. 4), jednak można domniemywać, iż właśnie z uwagi na 

38 www.cyberbiznes.pl (dostęp 2.04.2016).
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nieznajomość koncepcji czy niewystarczające zasoby finansowe przedsiębiorstw 
znaczny odsetek firm nie może zadeklarować kwoty udziału. Ograniczeniem jest 
również brak uzyskania wsparcia z zewnątrz.

Zakończenie

Przedstawione tezy i badania pokazują, iż koncepcja utworzenia grupy pro-
ducenckiej jako drogi wejścia na rynki zagraniczne, zwłaszcza niemiecki pro-
mowany przez PARP, zyskuje aprobatę i spotyka się z zainteresowaniem firm. 
Koszty zdobycia wiedzy na temat rynku i wypromowania marki są na tyle duże, 
że rozwiązanie zapewniające stałe dochody i minimalizujące ryzyko zyskuje 
aprobatę firm, gdyż jest to najtrudniejszy element sprzedaży. Sama organizacja 
nowej grupy jest natomiast trudna do wdrożenia z uwagi na brak wiedzy na te-
mat działania, dostępu do finansowania tego rodzaju działalności czy systemów 
zarządzania taką grupą. Tendencje skracania łańcuchów dostaw mogą jednak 
przejawić się właśnie w tworzeniu grup producenckich po stronie usprawnień lo-
gistyki dystrybucji, zwłaszcza jeśli znajdą one wsparcie w kolejnych programach 
unijnych na najbliższe lata. Z uwagi na wspomnianą chęć doskonalenia łańcucha 
dostaw, sprzyjające otoczenie, korzyści i wsparcie ze strony UE, należy się spo-
dziewać, iż grupy te wpiszą się na stałe w struktury łańcuchów firm, a wszel-
kie działania skupione zostaną na podniesienie ich skuteczności prowadzącej do 
optymalizacji procesów.
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proSpectS oF the creation oF producer groupS  
in Supply chainS oF poliSh enterpriSeS

abstract

The present article is devoted to the question of a role of producer groups, demon-
strates basic principles of their activities and shows how inclusion of producer groups 
into the supply chain can contribute to a business growth. The discussion combines the 
outcomes of already published academic research conducted into producer groups with 
results of a survey carried out by the Author in the furniture production sector (which 
was designed to evaluate the interest of furniture manufacturers in the topical business 
organizations). As a result, the Author has determined existence of a potential interest in 
respect to participation in producer groups and enumerated main obstacles on the way.

keywords: producers group, supply chain, export
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Wstęp

Obecne oczekiwania i wyzwania rynku związane ze sferą pozaekonomiczną 
(działania na rzecz społeczeństwa i środowiska) w wymiarze strategicznym spra-
wiają, że zarówno całe branże, jak i pojedyncze przedsiębiorstwa aktywnie włą-
czają się w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, wykorzystując w tym 
celu np. ideę społecznej odpowiedzialności (social responsibility). Przejawia się 
to zarówno w politykach i strategiach społecznej odpowiedzialności poszczegól-
nych organizacji, jak i w nowo powstających i już funkcjonujących inicjatywach 
krajowych i międzynarodowych, za pośrednictwem których wypracowywane są 
standardy postępowania wobec wyzwań oraz problemów społecznych i środo-
wiskowych, jak np. inicjatywa Global Compact, standard SA 8000, wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych czy Wytyczne ONZ dotyczące biz-
nesu i praw człowieka oraz towarzyszące dokumentowi Ramy sprawozdawczości 
zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. 

Na wyzwania w tym zakresie odpowiadają operatorzy logistyczni. Biorąc 
pod uwagę specyfikę branży i związane z nią wpływy społeczne i środowiskowe, 
firmy logistyczne podejmują wysiłek na rzecz świadomego i odpowiedzialnego 
zarządzania tymi sferami, które potencjalnie generować mogą największe koszty 
(społeczne i środowiskowe) i niszczenie wspólnej wartości (negatywne efekty ze-
wnętrzne). W literaturze przedmiotu funkcjonują nawet określenia dedykowane 
temu aspektowi zarządzania, jak np. społeczna odpowiedzialność logistyki czy 
zrównoważona logistyka. 

Adresatami działań społecznie odpowiedzialnych są liczne grupy intere-
sariuszy oczekujące od firm rozliczalności i przejrzystości, możliwych dzięki 
otwartej komunikacji, dającej możliwość uzyskania pełnej informacji o kwe-
stiach mogących wpływać na kluczowe dla nich decyzje. Dane pozafinansowe 
można traktować jako rezultat wysiłku podjętego na rzecz doskonalenia orga-
nizacji w sferze będącej ważną, lecz wciąż często niedocenianą częścią systemu 
zarządzania. Raportowanie o kwestiach rozwoju zrównoważonego jest jednym 
ze sposobów na komunikowanie się z zainteresowanymi stronami, a przez to da-
nie im możliwości poznania kluczowych wyników, planów i celów organizacji. 

W artykule zostanie poruszona problematyka raportowania pozafinansowe-
go w kontekście podejścia przedsiębiorstw logistycznych do zarządzania emisja-
mi, w tym w szczególności CO2. Jest to jedna z kwestii, która w ostatnich latach 
jest dość często dyskutowania w odniesieniu do możliwości i sposobów wpierania 
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idei rozwoju zrównoważonego przez biznes. W artykule dokonano analizy tre-
ści raportów przykładowych firm, prezentując wybrane programy i inicjatywy 
podejmowane przez branżę logistyczną w obszarze przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym.

raportowanie kwestii społecznych i środowiskowych 

Różnorodność podejść do kwestii informowania o społecznej i środowisko-
wej aktywności firm sprawia, że na rynku funkcjonuje wiele typów raportów – 
od wąsko zorientowanych np. na kwestie środowiskowe (raporty środowiskowe), 
po zintegrowane raporty uwzględniające kwestie środowiskowe, społeczne oraz 
dotyczące ładu organizacyjnego (ESG – environment, society, governance) czy 
tzw. raporty potrójnej linii wyników1. Inne nazwy, jakimi posługują się autorzy 
w literaturze przedmiotu dla określenia tego typu dokumentów, to raporty spo-
łecznej odpowiedzialności (CSR reports), raporty zrównoważonego rozwoju (su-
stainability reports), raporty pozafinansowe (non-financial reports) czy raporty 
społeczne (social accounting reports). 

Raport zrównoważonego rozwoju publikowany przez firmę jest „doku-
mentem, w którym zaprezentowano informacje związane z kwestiami rozwoju 
zrównoważonego. Jest on dostępny jako publikacja drukowana, w formacie PDF 
lub w wersji online na stronie organizacji odrębnie lub zintegrowany z raportem 
rocznym”2. Raport jest zbiorem informacji pozwalającym na poznanie różnych 
wymiarów funkcjonowania organizacji. Poprzez zawarcie informacji o wynikach 
ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i zarządczych raportowanie jest 
traktowane jako ważny krok w kierunku zmiany zarządzania w stronę bardziej 
świadomego budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie zasad zrówno-
ważonego rozwoju, osiągania długookresowych zysków, sprawiedliwości spo-
łecznej i troski o środowisko3. 

Jednym z najbardziej znanych standardów dotyczących raportowania kwestii 
rozwoju zrównoważonego są wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), które 

1 F. Fortanier, A. Kolk, J. Pinkse, Harmonization in CSR Reporting MNEs and Global CSR 
Standards, „Management International Review” 2011, Vol. 51, s. 667.

2 K. van Wensen, W. Broer; J. Klein, J. Knopf, The State of Play in Sustainability Reporting in 
the EU, 2011, s. 14, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6727&langId=en (dostęp 20.02.2013). 

3 Strona internetowa Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org (dostęp 
20.02.2013).
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umożliwiają zainteresowanym organizacjom zaprezentowanie danych w kilku 
obszarach: ekonomii, środowiska, społeczeństwa, praw człowieka, zatrudnienia 
oraz odpowiedzialności za produkt. Opracowane wytyczne mają służyć każdej 
organizacji bez względu na wielkość, formę i rodzaj działalności oraz region, 
w jakim działa. Przedsiębiorstwo określa zakres i sposób swojego wkładu w dzia-
łania na rzecz zrównoważonej przyszłości, pokazując konkretne dane ilościowe 
i jakościowe na poparcie swojej deklaracji4. Dodatkowe wskaźniki przygotowa-
ne są dla konkretnych sektorów (tzw. suplementy, które uzupełniają i poszerzają 
zakres raportowanych danych). W 2006 roku GRI wspólnie z grupą ekspertów 
opracowało pilotażowe wytyczne dla sektora logistyki i transportu. Adresatami 
dokumentu byli usługodawcy oraz spedytorzy, czyli firmy, które są bezpośred-
nio związane z przepływem różnorodnych towarów przy użyciu różnych środ-
ków transportu. W suplemencie znaleźć można było specyficzne wskaźniki dla 
sprawozdawczości firm logistycznych i transportowych, jak np. bezpieczeństwo 
drogowe5. Innym przykładem inicjatywy wspierającej raportowanie zintegrowa-
ne są wytyczne dla tego typu dokumentów opracowane przez The International 
Integrated Reporting Council6. 

Potrzebę uporządkowania kwestii związanych z ujawnianiem danych po-
zafinansowych dostrzegła również Unia Europejska. W dyrektywie dotyczącej 
ujawniania danych pozafinansowych nakładającej na określone grupy przed-
siębiorstw obowiązki sprawozdawcze znaleźć możemy m.in. zakres informacji, 
jakie będą miały przygotować podmioty objęte tym obowiązkiem: „dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszano-
wania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Sprawozdanie 
takie powinno zawierać opis polityki, wyników oraz ryzyka związanych z tymi 
sprawami oraz powinno być włączane do sprawozdania z działalności danej 
jednostki. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych powinno też za-
wierać informacje na temat procesów należytej staranności wdrażanych przez 
jednostkę, również w stosownych przypadkach i na zasadzie proporcjonalności 

4 G4 Sustainability Reporting Guidelines, Reporting Principles and Standard Disclousures 
(dokument elektroniczny), www.globalreporting.org (dostęp 20.02.2013).

5 Strona internetowa Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org (dostęp 
20.02.2013).

6 The International Integrated Reporting Council, http://integratedreporting.org (dostęp 
27.09.2015).
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w odniesieniu do jej łańcuchów dostaw i podwykonawców, w celu identyfikacji 
obecnego lub potencjalnego negatywnego wpływu, zapobieżenia mu lub złago-
dzenia go”7.

Ideą raportowania pozafinansowego jest dostarczenie rzetelnych i obiek-
tywnych informacji na temat wyników przedsiębiorstwa w szczególności w od-
niesieniu do kluczowych interesariuszy, a także do oceny wpływu, jaki organi-
zacja wywiera na społeczeństwo. W obszarze raportowania widoczny jest ciągły 
rozwój8. Dlatego tak ważna jest jakość prezentowanych danych, na podstawie 
których coraz częściej podejmowane są decyzje inwestycyjne9 i zakupowe czy 
nawiązywana jest współpraca10.

Raportowanie jest tylko jedną z form umożliwiającą otoczeniu weryfikację 
zachowań przedsiębiorstwa, w tym jego wkładu w przestrzeganie ogólnie przy-
jętych zasad. Niespełnienie oczekiwań interesariuszy w tym względzie może 
wiązać się z utratą licencji na działanie czy akceptacji społecznej11. Dlatego tak 
istotne jest wyważenie proporcji w prezentowanych danych. Otoczenie bizne-
su ma prawo poznać zarówno dane świadczące o sukcesie organizacyjnym, jak 
i wskaźniki, które pokazują obszary do poprawy i doskonalenia.

Branża logistyczna wobec wyzwań klimatycznych

Zakres aktywności przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne jest 
bardzo duży. Niestety, większość z tych procesów związana jest z emisjami do 
atmosfery. Warto chociażby skupić się na transporcie, który nabiera coraz więk-
szego znaczenia w kontekście postępującej globalizacji i wzrostu gospodarczego. 
Szacuje się, że działalność związana z transportem odpowiedzialna jest za 14% 

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 
r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych 
i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

8 Więcej na ten temat: P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym, interesa-
riusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011, s. 82 i n.

9 Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes. Raport z badania, www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/pl/Documents/Brochures/pl_raport_decyzje_inwestycyjne_odpowiedzial-
ny.pdf (dostęp 27.09.2015).

10 Corporate ESG/Sustainability/Responsibility Reporting: Does It Matter? Analysis of S&P 
500 Companies’ ESG Reporting Trends & Capital Markets Response, and Possible Association 
with Desired Rankings & Ratings, Governance & Accountability Institute, Inc., www.ga-institute.
com/fileadmin/user_upload/Reports/SP500_-_Final_12-15-12.pdf (dostęp 27.09.2015).

11 Guidance on Corporate Responsibility Indicators in Annual Reports, United Nations 
Conference on Trade and Development, New York–Geneva 2008, s. 5–6.
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globalnej emisji dwutlenku węgla. W Unii Europejskiej emisja związana z trans-
portem stanowi 25% całkowitej emisji. W latach 1990 i 2007 emisja pochodząca 
z transportu wzrosła o 36% przy jednoczesnym wzroście wydajności samocho-
dów, co związane jest z rosnącą liczbą samochodów osobowych, jak i transpor-
tem towarowym12. Dla przykładu pojazdy ciężkie często wykorzystywane przez 
firmy logistyczne odpowiedzialne są za 6% łącznej emisji13.

Niepokój może budzić nieefektywna organizacja procesów transportowych 
podwyższających koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, jak np. puste prze-
biegi, opłaty drogowe czy nadmierne zużycie paliwa14. Nadmierne emisje mogą 
okazać się istotne również z innego punktu widzenia, mianowicie operatorzy 
logistyczni narażeni są na ryzyko związane ze zmianami klimatu skutkujący-
mi nieoczekiwanymi zjawiskami pogodowymi, które mogą utrudniać normalne 
funkcjonowanie.

Według raportu Future Supply Chain kwestie dotyczące emisji dwutlenku 
węgla będą, obok zagęszczenia ruchu w obszarach miejskich, zużycia energii 
i ciągłego wzrostu kosztów transportu, czynnikami krytycznymi dla funkcjo-
nowania łańcuchów dostaw15. Na konieczność redukcji emisji dwutlenku wę-
gla zwrócono uwagę w dokumencie Vision 2050 autorstwa Światowej Rady 
na rzecz Rozwoju Zrównoważonego (World Business Council for Sustainable 
Development), w którym uznano, że jednym z kierunków działania powinna być 
50% redukcja CO2 (w stosunku do danych z roku 2005) do roku 205016. Również 
dla Unii Europejskiej cele związane z ograniczaniem emisji są kluczowym ele-
mentem strategii do roku 202017. W dokumencie podkreśla się konieczność zmia-
ny dotychczasowych wzorców produkcji i konsumpcji, m.in. poprzez działania 
na rzecz klimatu i wydajności energetycznej, na takie, które sprzyjają inteligent-
nemu wzrostowi gospodarczemu. Oznacza to, że przemysły ilości wpływające 

12 Informacje pochodzą z oficjalnej strony Komisji Europejskiej, ec.europa.eu (dostęp 
15.09.2015).

13 Ibidem.
14 SMART 2020: Enabling the Low Carbon Economy in the Information Age, The Climate 

Group, The Global e-Sustainability Initiative, 2008.
15 2016 Future Supply Chain, Serving Consumers in a Sustainable Way, www.nl.capgemi-

ni.com/resource-file-access/resource/pdf/Future_Supply_Chain_2016_0.pdf (dostęp 15.09.2015). 
16 Vision 2050 The New Agenda for Business, World Business Council for Sustainable 

Development, www.wbcsd.org/WEB/PROJECTS/BZROLE/VISION2050-FULLREPORT_
FINAL.PDF (dostęp 28.12.2012).

17 Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjające-
go włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
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na zwiększenie emisji CO2, w tym właśnie sektor logistyki, będą musiały podjąć 
konkretne działania. 

Wyzwania związane z koniecznością ograniczania emisji dotyczą kwestii 
strategicznych warunkujących dalszy rozwój branży logistycznej. Kluczową spra-
wą jest zrozumienie istoty dziejących się w środowisku naturalnym zmian, które 
mogą wpływać na sposób prowadzenia działalności. Oznacza to, że przedsiębior-
stwa będą musiały podejmować wzmożony wysiłek w obszarze działań prośro-
dowiskowych, jak np. zmniejszenie zużycia energii czy bardziej wydajne plano-
wanie systemu transportowego ograniczające zużycie paliwa. Unia Europejska 
w strategicznym dokumencie Europa 2020, odwołując się do celu, jakim jest 
redukcja CO2, zakłada m.in. projekty dotyczące modernizacji sektora transpor-
tu, w tym poprzez działania infrastrukturalne, inteligentne zarządzanie ruchem 
czy dalszą redukcję emisji CO2 w transporcie lądowym, morskim i lotniczym18. 
W obliczu tych wyzwań coraz więcej przedsiębiorstw logistycznych podejmuje 
aktywne działania zmierzające do bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych 
decyzji w kontekście zużycia energii i realizacji procesów logistycznych.

komunikowanie w raportach społecznych o działaniach na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym w wybranych firmach świadczących usługi logistyczne 

System zarządzania co2 w tnt express Services na przykładzie anglii 
i irlandii19

Zarządzanie CO2 jest jednym z najważniejszych filarów środowiskowych 
w opisywanym przedsiębiorstwie. Organizacja, chcąc sprostać trendom gospo-
darki niskowęglowej oraz wzrastającym oczekiwaniom różnorodnych grup in-
teresariuszy, zainicjowała działania, które zmierzają do ograniczania emisji 
dwutlenku węgla. Działania firmy to ważny wkład w tworzone zrównoważone 
łańcuchy dostaw20. Motywacją dla przedsiębiorstwa było nie tylko dopasowa-
nie się do obecnych wymagań rynku, ale również łatwiejsze dostosowanie się 

18 Ibidem, s. 19.
19 Opracowanie na podstawie raportu TNT Express Services UK & Ireland Corporate 

Responsibility Report 2010, TNT Express Annual Report 2014.
20 Zrównoważony łańcuch dostaw to taki, w którym „zarządza się wpływami środowisko-

wymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz działa na rzecz dobrych praktyk rządzenia przez cały 
cykl życia produktów i usług”. C. Sisco, B. Blythe Chorn, P.M. Pruzan-Jorgensen, Supply Chain 
Sustainability a Practical Guide for Continuous Improvement, UN Global Compact Office and 
Business for Social Responsibility, 2010, s. 5.
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do zaostrzających się przepisów oraz wzrastające koszty paliw kopalnych. Firma 
jest świadoma, że zmiany klimatyczne to potencjalne ryzyko dla jej funkcjonowa-
nia. W 2007 roku organizacja zainicjowała program Planet Me, którego ideą była 
poprawa wyników finansowych poprzez ograniczanie negatywnych wpływów 
środowiskowych. W praktyce oznaczało to podejmowanie inicjatyw wykraczają-
cych poza obowiązujące regulacje czy oczekiwania płynące ze strony klientów. 
Jednym z elementów projektu była inicjatywa: count carbon – system ciągłego 
pomiaru i monitorowania CO2 w kluczowych obszarach aktywności biznesowej. 
Count carbon pozwalał na ocenę śladu węglowego zarówno w organizacji, jak 
i u podwykonawców, a przede wszystkim na wyznaczenie celów efektywności 
węglowej. Code orange to drugi filar programu, zorientowany na ciągłą poprawę 
efektywności węglowej w obszarach będących źródłami emisji.

Element edukacyjny programu choose orange adresowany był do pracow-
ników i ich rodzin. Program zachęcał do podejmowania inicjatyw przyjaznych 
środowisku w życiu codziennym.

kierunki strategiczne ograniczania emisji co2 w grupie maersk21

Firma Maersk w 2009 roku ustanowiła swój pierwszy cel związany z re-
dukcją emisji dwutlenku węgla o 10% w 2012 roku w stosunku do roku bazowe-
go (2007). Cel ten został osiągnięty – firma ograniczyła emisję o 13%. Nowym 
celem jest ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2020 roku (w stosunku do 2010 
r.). Organizacja poszukuje rozwiązań pozwalających na godzenie celów bizneso-
wych z ochroną środowiska, w tym w szczególności z możliwościami przeciw-
działania zmianom klimatycznym. Przedsiębiorstwo pracuje nad strategią klima-
tyczną, w której znajdą się zarówno cele emisyjne średniookresowe (3–10-letnie), 
jak i długookresowe (wytyczone na 20–40 lat). Dodatkowo firma weźmie pod 
uwagę emisje spowodowane przez swoich klientów i dostawców. Ważnym prio-
rytetem dla organizacji jest niskoemisyjny transport (low-carbon transport), 
w tym w szczególności alternatywa dla transportu lotniczego, jaką jest trans-
port morski, a także tzw. dystans węglowy (carbon distance), w którym ważniej-
sza od liczby przebytych kilometrów jest wielkość emisji CO2. Jednym ze spo-
sobów ograniczania emisji, oprócz alternatywnych środków transportu, będzie 

21 Opracowanie na podstawie raportu, The A.P. Moller – Maersk Group’s, Sustainability, 
Report 2010, Setting the Course oraz The A.P. Moller – Maersk Group’s, Sustainability, Report 
2011, Global Business – Global Challenges; Sustainability Report 2013 – Maersk; Sustainability 
Report 2014 – Maersk, Sustainability Strategy 2014–2018.
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wykorzystanie nowoczesnych technologii w różnych obszarach biznesowych or-
ganizacji. Organizacja postawiła sobie za cel wspieranie rozwoju efektywnych 
łańcuchów dostaw i infrastruktury.

Zmiany klimatyczne jako element ryzyka biznesowego w UPS22

Zmiany w środowisku wywołane działalnością gospodarczą nierzadko mają 
swoje konsekwencje dla biznesu. Ustanowiona przez UPS strategia ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych oparta jest na trzech filarach, takich jak:

 – globalne sieci transportowe – zmniejszanie liczby przebytych kilome-
trów, czyli zmniejszenie ilości zużytego paliwa bądź wykorzystywanie 
pojazdów niskoemisyjnych, alternatywnych paliw i zaawansowanej tech-
nologii,

 – globalne sieci obiektów – ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie 
wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

 – klienci i dostawcy – dostarczanie klientom usług pozwalających na 
zmniejszenie śladu węglowego oraz współpraca z dostawcami i zwięk-
szanie ich świadomości środowiskowej oraz pomoc w ograniczaniu emi-
sji.

Dodatkowo w najnowszej deklaracji UPS wyznacza plany dalszej poprawy 
swoich rezultatów na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Są to:

 – budowanie sieci kooperacyjnych w celu minimalizowania liczby przeby-
tych mil oraz zużycia energii,

 – inwestycje w technologie oszczędzania paliwa w celu ograniczenia zależ-
ności od paliw ropopochodnych,

 – inwestycje w pojazdy na paliwa alternatywne,
 – oszczędzanie energii w trakcie procesu projektowania, eksploatacji w tym 

wykorzystania energii odnawialnej,
 – dokładna weryfikacja wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Ze zmianami klimatycznymi może wiązać się określone ryzyko bizneso-
we, które firmy identyfikują i którym starają się zarządzać. UPS świadome jest 
również szans biznesowych, mogących pojawić się w wyniku planowej i długo-
terminowej strategii działania. Punktem wyjścia w opisywanej organizacji była 

22 Opracowanie na podstawie raportu Sustainability at UPS 2010; UPS Corporate 
Sustainability Report 2011, Logistics at the Core; The 2014 UPS Corporate Sustainability Report.
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analiza globalnych trendów charakterystycznych dla rozwoju zrównoważonego, 
na podstawie której zidentyfikowano możliwości i ryzyka z nimi związane. 

Ryzyko regulacyjne związane jest z przepisami prawa. Do tego rodzaju ry-
zyka zaliczyć można np. podatek węglowy, handel emisjami, obowiązek ograni-
czania śladu węglowego oraz inne regulacje, którym w danym momencie orga-
nizacja nie podlega lub do których nie ma obowiązku wykonawczego. Ryzyko 
fizyczne związane jest z nieprzewidywalnymi zmianami klimatu. Nagłe zmiany 
pogody (powodzie, huragany itp.) mogą zakłócać normalne funkcjonowanie or-
ganizacji i wpływać na wyniki finansowe. Ryzyko związane z energią to ry-
zyko dotyczące niemożliwych do przewidzenia wzrostów cen czy dostępności 
zasobów w szczególności paliw kopalnych. Ryzyko reputacyjne odnosi się nato-
miast do postrzegania firmy jako podmiotu zużywającego znaczne ilości paliw 
kopalnych.

We wszystkich tych obszarach przedsiębiorstwo wdraża programy i projek-
ty zorientowane na identyfikowanie procesów noszących ze sobą zarówno ryzy-
ko, jak i możliwości dla rozwoju organizacji. Organizacja nie tylko identyfikuje 
potencjalne ryzyka, ale przede wszystkim wdraża programy ich ograniczania.

Zakończenie

Pogłębiająca się potrzeba interesariuszy do bycia informowanym o celach 
i strategiach działania organizacji powoduje, że organizacje coraz częściej de-
cydują się na publikowanie raportów pozafinansowych czy zintegrowanych. Nie 
bez znaczenia pozostaje również prawodawstwo, podążające w kierunku jak naj-
większej przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstw. Operatorzy logistyczni 
nie pozostają w tym względzie bierni i dzielą się z opinią publiczną informacjami 
na temat wyzwań i rezultatów wysiłku podjętego na rzecz zrównoważonego za-
rządzania organizacją. Ma to duże znaczenie, ponieważ z aktywnością bizneso-
wą tej branży łączy się wiele kwestii mających bezpośredni wpływ na rozwój 
zrównoważony. Jedną z nim jest szeroko dyskutowana rola przedsiębiorstw w mi-
nimalizowaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Na całym świecie 
podejmowane są działania zachęcające biznes do aktywnego uczestnictwa w pro-
gramach i inicjatywach ograniczających emisję gazów cieplarnianych, w tym 
w szczególności CO2. Niekiedy same przedsiębiorstwa, widząc potrzebę minima-
lizowania ryzyka, chęci osiągnięcia dodatkowych korzyści finansowych, zaspo-
kajania potrzeb kluczowych interesariuszy czy spełniania wymogów prawnych, 
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inicjują programy na rzecz ochrony klimatu. Wybrane przykłady zaczerpnięte 
z raportów społecznych pokazują wkład branży logistycznej w tym zakresie. 
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non-Financial reporting oF actiVitieS aimed at climate protection  
in companieS proVididing logiSticS SerViceS 

abstract

Logistics providers are increasingly faced with the challenges of social and envi-
ronmental context of their businesses. Companies that offer wide range of services must 
take into account various influences they have on different groups of their stakeholders. 
The necessity to address non-economic sphere is the result of both growing needs and 
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expectations of consumers as well as governmental and international regulations, which 
aim to more efficient resource management in the wide aspects of sustainable develop-
ment and social responsibility. Reporting on social and environmental issues is a sign 
of organizational maturity and willingness to disclose important information from the 
perspective of the company as well as its environment. The paper will present examples 
of actions taken by enterprises, in the area of management of emission and emission of 
CO2 particularly, which are communicated in non-financial reports.

keywords: CSR, social reporting in logistics, initiatives aimed at reduction of CO2 
emission 
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Streszczenie

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi są stawiane obiek-
towi kierującemu w zarządzaniu logistycznym. Poczyniono ogólne uwagi na temat za-
rządzania logistycznego. Zdefiniowano obiekt kierujący. Wskazano reguły tworzenia 
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Wstęp

Logistyka, mimo wieloletniej tradycji1 zarówno jej praktycznego stosowa-
nia, jak i związanych z nią refleksji teoretycznych, ciągle boryka się z problemami 
interpretacyjnymi, jeśli chodzi o jej podstawowe pojęcia. Nie ulega wątpliwości, 
że źródłem nieporozumień w tym obszarze jest wysoka użyteczność logistyki, 

* prof. zw. dr hab. Jacek Szołtysek – Katedra Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, adres e-mail: jacek.szoltysek@ue.katowice.
pl; dr Sebastian Twaróg – Katedra Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, adres e-mail: sebastian.twarog@ue.katowice.pl.

1 Nie tylko odwoływanie się części logistyków do historii militarnego stosowania logistyki 
już przez cesarza Leontosa VI (866–912) czy też odnoszenie początków gospodarczego zastoso-
wania koncepcji logistyki do połowy ubiegłego wieku, ale również wyłonienie się przed około 
5 laty logistyki społecznej. Taki rozwój logistyki może świadczyć w pewnym zakresie o jej uży-
teczności, odnajdywanej w ciągle nowych obszarach. 
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często nadmiernie dominująca nad jej teoretycznymi aspektami2. Dlatego już ja-
kiś czas temu podjęto działania w kierunku doprecyzowania poszczególnych po-
jęć oraz stworzenia na tej bazie spójnego systemu pojęciowego logistyki3. Celem 
tego artykułu jest dokonanie identyfikacji wymogów stawianych obiektom kieru-
jącym w zarządzaniu logistycznym – czyli menedżerom logistyki. W istocie na-
leży ustalić zakres ich kompetencji, nie tylko związanych z realizowaniem celów 
zarządzania logistycznego, ale również szczególnie w perspektywie wariantów 
usytuowania jednostek zarządzających w strukturach organizacyjnych.

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne odnosi się do logistyki, która w swojej historii 
doczekała się już ponad stu różnorodnych definicji, co jest jednym z powodów 
umiejscawiania jej w nieprzystających do niej obszarach. W 2015 roku, po prze-
prowadzeniu analizy istniejących definicji, jak również zbadaniu istoty logistyki 
w różnych jej zastosowaniach, zaproponowano następującą definicję: „Logistyka 
to kształtowanie (w drodze zarządzania logistycznego) przepływów material-
nych i informacyjnych w celu osiągania dostępności (do dóbr materialnych lub 
miejsc) na ustalonych zasadach i priorytetach działań4”. Wspomniane zasady to 
ekonomiczność, korzystność i skuteczność, zaś priorytety to zysk, jakość życia 
czy bezpieczeństwo5. Występujące w zaprezentowanej definicji logistyki pojęcie 
zarządzania logistycznego jest związane z kształtowaniem przepływów mate-
rialnych i informacyjnych w celu zgodnym z celem logistyki. W takim ujęciu 
wykluczone jest utożsamianie tego pojęcia z logistyką6. Zarządzanie logistyczne 

2 Taka użyteczność z jednej strony sprzyja rozwojowi zastosowań praktycznych, z drugiej 
zaś obarczona jest grzechem pośpiechu i niekiedy pychy – logistycy prześcigając się w próbach 
dokonywania uogólnień, często niejednorodnie interpretują podstawowe pojęcia i mechanizmy. 
Prowadzi to do efektu wieży Babel – nieporozumienia interpretacyjne powoli stają się utrudnie-
niem w prowadzeniu jasnej i precyzyjnej dyskusji naukowej.

3 Mowa tu m.in. o artykule J. Szołtysek, Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1, 
s. 70–72 oraz I Konferencji Naukowej „Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu”, 
Chęciny 4–5.03.2015 r.

4 J. Szołtysek, op.cit., s. 72.
5 Ibidem, s. 72.
6 Można podać następujący przykłąd takiego stanowiska: „Zarządzanie logistyczne, czy 

też zarządzanie logistyką, można nazwać po prostu logistyką. Zarządzanie logistyczne to proces 
kierowania ludźmi w gospodarowaniu zasobami, polegającym na przepływach rzeczy i informa-
cji, albo inaczej: w gospodarowaniu związanym z przepływami rzeczy i informacji (M. Ciesielski, 
Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2003, s. 9).
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można zdefiniować jako: „oddziaływania informacyjno-decyzyjne (Qid) aparatu 
zarządzającego sferą logistyki (APzlog), przekazywane kanałami informacyjnymi 
ukształtowanymi przez stosunki (reguły) organizacyjne (Sorg) na komórki orga-
nizacyjne sfery realnej (stanowiska realizujące procesy i czynności logistyczne) 
(KOrlog). Oddziaływania te powodują, że realizowane przez komórki zadania 
w zakresie kształtowania przepływów materialnych i informacyjnych (Qmi) zmie-
rzają do osiągnięcia celów organizacji (G)7” i zapisać w postaci:

 

[APzlog, sorg] Qid[KOrlog] 

 
Obiekt kierujący Obiekt kierowany 

 
Lim Qmi= G 

 

obiekt kierujący zarządzania logistycznego

Obiekt kierujący zarządzania logistycznego to aparat zarządzający sfe-
rą logistyki8, który decyzje zarządcze przekazuje kanałami informacyjnymi 
ukształtowanymi przez reguły organizacyjne. W tym zakresie pojawia się jesz-
cze jedno określenie wykorzystywane w teorii logistyki – zarządzanie logisty-
ką9. Zarządzanie logistyką polega na kształtowaniu aparatu zarządzającego sfe-
rą logistyki w organizacji. W szczególności oznacza działania zmierzające do 
ustalenia zakresu czynności logistycznych i usytuowania logistyki w strukturze 
organizacyjnej podmiotu. Zarządzanie logistyką to również tworzenie stosun-
ków (reguł) organizacyjnych oraz ustalanie zasad funkcjonowania komórek or-
ganizacyjnych sfery realnej, a także dobór kompetencji pracowników logistyki 
na wszystkich szczeblach zarządzania. Można zatem stwierdzić, że zarządzanie 
logistyką obejmuje działania kształtujące obiekt kierujący. Samo zaś zarządzanie 
logistyczne polega na oddziaływaniu informacyjno-decyzyjnym kadry zarzą-
dzającej działaniami logistycznymi na podległy jej personel, by kształtował on 
przepływy (materialne i informacyjne) zgodnie z otrzymanymi od kierujących 
nim pracowników wytycznymi. Zatem obiektem kierującym są menedżerowie 

7 J. Szołtysek, op.cit., s. 72.
8 Za aparat ten uważano menedżera logistyki bądź grupę osób współzarządzających sferą 

logistyki.
9 Również często mylony w publikacjach z zarządzaniem logistycznym czy logistyką.
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logistyki różnego szczebla, zależnie od zakresu odpowiedzialności oraz usytu-
owania logistyki w strukturach organizacyjnych podmiotu.

tworzenie stosunków (reguł) organizacyjnych 

Dotychczasowa wiedza pozwala stwierdzić, iż zorientowane logistycznie 
zarządzanie podmiotem oznacza dostosowanie się do takich reguł organizacyj-
nych jak10:

a) kompleksowe ujęcie problematyki logistycznej;
b) dostosowanie struktury organizacyjnej podmiotu do potrzeb zarządza-

nia logistycznego;
c) przyjęcie celów logistyki za podstawowe cele organizacji obok celów 

związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności;
d) wkomponowanie strategii logistycznej w ogólną strategię organizacji;
e) zastosowanie systemów i metod wspomagania logistycznie zorientowa-

nego zarządzania operacyjnego (np. znanego z łańcuchów dostaw w biz-
nesie systemu planowania zapotrzebowania materiałowego, systemu Just 
in Time, Quick Response czy Poka – Yoke11);

f) wkomponowanie logistyki w system zarządzania organizacją, które 
może polegać, na:
 – zastąpieniu dotychczas stosowanych elementów lub rozwiązań inny-

mi, lepiej realizującymi cele logistyki i bardziej dostosowanymi do 
potrzeb,

 – scaleniu tych elementów, które były dotychczas zbyt rozproszone, tak 
aby korzystniej realizować cele logistyki,

 – wprowadzaniu do struktur organizacyjnych nowych elementów w po-
staci jednostek organizacyjnych logistyki12,

 – zamiast zmian formalnych wprowadzeniu współdziałania i perswazji 
jako środków prowadzących do koordynacji procesów logistycznych 

10 M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, wyd. III zmien. i rozsz., Akademia Ekonomiczna 
w Katowicach, Katowice 2003, s. 64

11 To metoda zapobiegania defektom pochodzącym z pomyłek.
12 M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne…, s. 94.
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i nawiązania współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za te 
procesy13.

ustalanie zasad funkcjonowania komórek organizacyjnych sfery realnej

Struktura organizacyjna jest tym elementem organizacji, który może decy-
dować o jej powodzeniu. W 1998 roku P. Drucker na łamach magazynu „Forbes” 
ogłosił listę paradygmatów na XXI wiek. Jeden z nich mówi o tym, że „Należy 
pamiętać, że istnieje wiele równorzędnych sposobów organizacji tego samego 
biznesu”14. Struktura organizacyjna powinna umożliwić wdrożenie zarządzania 
logistycznego, gdyż sprawna organizacja procesów i czynności logistycznych 
wymaga zintegrowanego zarządzania ich przebiegiem w czasie i przestrzeni. 
Niezbędne jest więc całościowe widzenie tych procesów i czynności. Jak wynika 
z wieloletnich doświadczeń logistyków, wprowadzanie logistyki do tradycyjnych 
struktur organizacyjnych powoduje powstanie wielu nowych problemów oraz 
konfliktów w organizacjach, bowiem tradycyjne struktury powodują występo-
wanie takich słabości jak: 1) dublowanie czynności; 2) krzyżowanie kompetencji; 
3) zawiłe drogi przepływu informacji oraz 4) niewystarczająca informacja do po-
dejmowania decyzji logistycznych15. Zatem najważniejszym problemem zarówno 
teoretycznym, jak i praktycznym jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób włą-
czyć logistykę w strukturę organizacyjną tak, aby mogły być realizowane cele 
zarządzania logistycznego.

Włączenie logistyki do struktury organizacyjnej jednostki nie może być do-
konywane w sposób wyizolowany. Powinno się odbywać w procesie zarządzania 
(kierowania) zmianami organizacyjnymi16. Zgodnie z główną ideą koncepcji sy-
tuacyjnej (contingency approach) określone przejawy i formy sprawnej struktury 
organizacyjnej są zależne od konkretnych czynników i sytuacji17. Chodzi tutaj 
zatem o określenie specyficznych – w sensie sytuacyjnym – czynników determi-
nujących zakres i sposób wkomponowania logistyki w strukturę organizacyjną 

13 D. Kisperska-Moroń, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania 
logistycznego, wyd. II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s. 69.

14 P.F. Drucker, Management‘s New Paradigms, „Forbes Magazine“, October 5, 1998, s. 11.
15 Ch. Schulte, Logistik, Verlag. F. Vahlen, München 1991, s. 12.
16 M. Bratnicki, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna 

w Katowicach, Katowice 1997, s. 9.
17 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III zmien., PWE, 

Warszawa 2010, s. 347. 
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podmiotu. Logistycy formułują różne zasady, czynniki, hipotezy i kryteria, ma-
jące posłużyć wyborowi odpowiedniej formy organizacyjnej, np. P. Blaik wyróż-
nił 20 czynników wpływających na organizację logistyki18.

Wybór określonej formy organizacji logistyki wymaga rozwiązania kilku 
problemów, do których należy zaliczyć:

 – określenie funkcji logistyki w zarządzaniu konkretną jednostką,
 – określenie stopnia koncentracji lub rozproszenia procesów i czynności 

logistycznych,
 – ustalenie, w jaki typ struktury organizacji jednostki włączyć logistykę,
 – ustalenie stopnia centralizacji i decentralizacji decyzji logistycznych19.

Zatem punktem wyjścia rozważań nad włączeniem logistyki do struktury 
organizacyjnej, a zarazem pierwszym wyznacznikiem projektowania form or-
ganizacyjnych logistyki, powinno być ustalenie funkcji logistyki w zarządza-
niu organizacją. Jak zauważa M. Sołtysik, funkcje te są różne, gdyż poziom 
zastosowania logistyki w organizacjach jest zróżnicowany20. Według J. Webera 
i S. Kummera, logistyka może spełniać funkcję21:

 – wyłącznie usługową, sprowadzającą się do racjonalizacji i sterowania po-
szczególnymi procesami logistycznymi, w głównej mierze transportem 
i magazynowaniem,

 – nową, nadrzędną nad innymi funkcjami, funkcję o charakterze przekro-
jowym – odnosi się ona do koordynacji zadań logistycznych realizowa-
nych przez różne jednostki realizacyjne organizacji,

 – nową, odnoszącą się do ogólnych zadań zarządzania organizacjami, która 
wyraża logistycznie zorientowane zarządzanie organizacjami – oznacza 
to zintegrowane zarządzanie wszystkimi procesami i czynnościami dla 

18 Ibidem, s. 346.
19 Zaproponowana kolejność zadań związana jest z włączeniem logistyki do struktury 

funkcjonującej organizacji. W przypadku projektowania struktury nowo powstającej organizacji 
sekwencja tych zadań może być odmienna. W literaturze przedmiotu zazwyczaj prezentowane są 
przypadki projektowania struktur dla nowych organizacji (M. Sołtysik, Kształtowanie organizacji 
logistyki, w: Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki, red. D. Kisperska-Moroń, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000).

20 Ibidem, s. 14.
21 J. Weber, S. Kummer, Logistik – Management, Schaffer – Poeschel Verlag, Stuttgart 

1994, za: D. Kisperska-Moroń, M. Sołtysik, Od sterowania procesami logistycznymi w przed-
siębiorstwie do zarządzania łańcuchami dostaw, w: Teoretyczno-metodyczne problemy rozwo-
ju współczesnej logistyk, badania własne zespołowe – niepublikowane, Akademia Ekonomiczna 
w Katowicach, Katowice 2003, s. 150.
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zapewnienia sprawnego i efektywnego przepływu materiałów i wyrobów 
gotowych22.

Przedstawione funkcje w głównej mierze charakteryzują się:
 – różnym stopniem integracji logistyki z systemem zarządzania organiza-

cjami,
 – różnym zakresem realizowanych zadań,
 – zróżnicowanym wpływem na formułowanie celów i strategii organizacji,
 – realizacją w odmiennych typach struktur organizacyjnych podmiotów.

R. Ballou proponuje, by wybór usytuowania logistyki w strukturze organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa uzależnić od stopnia posiadanych przez nie kompeten-
cji logistycznych oraz ich istotności w procesie osiągania sukcesu (rys. 1).
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Rysunek 1. Macierz wyboru usytuowania logistyki w strukturze firmy

Źródło:  R.H. Ballou, Business Logistics Management, Fourth Edition, Prentice-Hall International, 
Inc., New Yersey 1999, s. 628.

Logistyka jako jednostka organizacyjna, zdaniem autorów, powinna być 
usytuowana w hierarchicznej lokalizacji23 struktury organizacyjnej. Bardzo waż-
ne jest również to, że po zaprojektowaniu takiej struktury organizacyjnej nie 
można jej traktować jako czegoś stałego i niezmiennego – musi być na bieżąco 
monitorowana i oceniana pod względem skuteczności. 

22 Wymienione uwagi dotyczą gospodarczego zastosowania logistyki.
23 Hierarchiczne ulokowanie logistyki świadczy o tym, jakie znaczenie nadaje kierownic-

two organizacji wdrażanym lub realizowanym koncepcjom logistycznym i wpływa na stopień 
centralizacji bądź decentralizacji decyzji logistycznych.
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dobór kompetencji pracowników logistyki

W literaturze przedstawionych zostało wiele definicji terminu kompeten-
cja24. Dla R.E. Boyatzisa kompetencje są potencjałem tkwiącym w człowieku, 
który prowadzi do zachowania powodującego zaspokojenia wymagań na danym 
stanowisku pracy w kontekście otoczenia organizacji, co dodatkowo przynosi 
jeszcze pożądane wyniki25. Pojęcie to dodatkowo poszerzone zostaje przez in-
nych autorów o staż pracy na danym stanowisku, inteligencję oraz niektóre cechy 
osobowości26. M. Dudzikowa nazywa kompetencją zdolność do czegoś, zależną 
zarówno od znajomości wchodzących w nią umiejętności, sprawności, jak i od 
przekonania o możliwości posługiwania się tą zdolnością27. Podstawą kompeten-
cji jest wiedza rozpatrywana na trzech poziomach: 1) wiedzy w potocznym rozu-
mieniu (wiedza deklaratywna – wiem co); 2) umiejętności (wiedza proceduralna, 
inaczej czynnościowa – wiem jak i potrafię); 3) postawy (chcę i jestem gotów 
wykorzystać swoją wiedzę)28, czy trzech zbiorach: 1) wiedzy i umiejętności pra-
cowników; 2) wiedzy i umiejętności zawartych w systemach technologicznych 
i w systemie zarządzania oraz 3) wiedzy będącej zbiorem wartości i norm, w któ-
rych ta wiedza jest zawarta29.

Zaprezentowane poglądy prowadzą do wniosku, że kompetencje to pojęcie 
szersze niż kwalifikacje oraz umiejętności30, między tymi określeniami istnieją 

24 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, 
Warszawa 2003, s. 153; S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasoba-
mi ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 13; C. Levy-Leboyer, Kierowanie kompeten-
cjami. Bilans doświadczeń zawo dowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997, s. 32; S. Dylak, 
Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995, s. 37.

25 R.E. Boyatzis, The Competent Manager. A Model For Effective Performance, John 
Willey & Sons, New York 1982, s. 18.

26 J.F. Terelak, Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999, s. 157.
27 M. Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku 

studiów pedagogicznych, w: Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Polskie 
Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 205.

28 M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 14.

29 J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 142.
30 J. Strużyna, cytując autorów amerykańskich, rozumie umiejętności jako sieć lub kom-

pleksowy ciąg biznesowych procesów, które w unikalny sposób dostarczać będą klientom war-
tości. Umiejętności są rozwijane i rozpowszechniane przez pracowników, natomiast kluczowe 
kompetencje powodują konieczność nadzoru. Na poziomie dostosowania umiejętności dochodzi 
do dostosowania umiejętności, natomiast mechanizmem kontrolnym może być zarządzanie za-
sobami ludzkimi, które wykorzystuje relacje formalne i nieformalne do rozszerzania umiejętno-
ści oraz zachęcania do koordynacji (P.C. Wright, G.D. Geroy, M. MacPhee, A Human Resources 
Model for Excellence in Global Organization Performance, „Management Decision” 2000, No. 1, 
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jednak ścisłe powiązania. Poglądy na temat zestawu kompetencji logistycznych 
zależne są od wielu czynników oraz wygłaszających je osób. Zazwyczaj z ze-
stawem pożądanych kompetencji spotykamy się, analizując wymogi stawiane 
kandydatom do pracy czy też profile absolwentów szkół średnich i studiów wyż-
szych, opisywane jako efekt wynikowy procesu kształcenia.

Standardy kształcenia logistyków, opublikowane na stronach internetowych 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierają następujące wytyczne 
odnośnie do kwalifikacji absolwentów kierunku logistyka: 

1. W zakresie studiów licencjackich: „Absolwent studiów powinien po-
siadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania 
logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. 
Powinien znać istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) 
gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. 
Powinien rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, za-
sady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludz-
kich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Powinien umieć 
organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gos-
podarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do popra-
wy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logi-
styczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego”31.

2. W zakresie studiów inżynierskich: „Absolwent studiów powinien posia-
dać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych 
oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać 
umiejętności menedżerskie. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania pro-
blemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w za-
kresie: (1) projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, 
(2) zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logi-
stycznymi, (3) posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarzą-
dzania logistycznego, (4) zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz 
(5) doboru personelu i jego szkolenia. Absolwent powinien być przygotowany 
do pracy w: (1) przedsiębiorstwach produkcyjnych, (2) przedsiębiorstwach logi-
stycznych, (3) jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką 

za: J. Strużyna, Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 33.

31 Standardy kształcenia. Kierunek logistyka. Zasoby internetowe Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/17/08/17087/LOGISTYKA.pdf 
(dostęp 6.09.2015).
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oraz (4) jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana 
jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymaga-
ne są umiejętności organizacyjne”32. 

3. W zakresie studiów magisterskich: „Absolwent studiów powinien po-
siadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę 
i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, 
handlowych, usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w ramach 
łańcuchów dostaw. Powinien być przygotowany do wykonywania obowiązków 
na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania wolnorynkowych stra-
tegii logistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać 
w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać 
uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej podmiotów 
gospodarczych, istotę twórczego podejścia do biznesu oraz prawo normujące 
działalność logistyczną podmiotów gospodarczych. Powinien rozumieć strategie 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na ryn-
kach krajowych i zagranicznych, misję i cele logistyki przedsiębiorstw i innych 
organizacji, a także znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze 
klienta. Powinien umieć planować, organizować i realizować procesy logistyczne 
w podmiotach gospodarczych oraz wdrażać systemowe rozwiązania logistycz-
ne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Powinien umieć wskazywać 
rezerwy prowadzące do obniżenia całkowitych kosztów logistycznych. Ponadto 
powinien umieć tworzyć nowy potencjał logistyczny przedsiębiorstw i organiza-
cji, usprawniać zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach oraz wskazywać 
możliwości modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmie-
rzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów 
gospodarczych. Absolwent powinien mieć ukształtowane nawyki ustawicznego 
kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do pracy badawczej 
i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)”33.

Należy mieć na uwadze, że wymienione kompetencje mają charakteryzo-
wać pracowników zatrudnionych w sferze logistyki cywilnej – biznesowej, roz-
poczynających swoją pracę zawodową. B. Detyna w prowadzonych przez siebie 
badaniach określiła oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków 
logistycznych (rys. 2). 

32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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Źródło:  B. Detyna, Profile kształcenia na kierunku logistyka – nowe wyzwania stojące przed 
uczelniami wyższymi, „Logistyka” 2013, nr 1, s. 69.

z tej grupy pracowników, po wzbogaceniu ich doświadczeń i umiejętno-
ści, zazwyczaj rekrutuje się menedżerów logistyki. To oni są główną składową 
aparatu zarządzającego. Nowe zastosowania logistyki, plasujące się w obszarze 
logistyki społecznej (np. w: ochronie zdrowia, prowadzeniu akcji humanitarnych 
itp.), rekonfigurują kompetencje zarządzających w kierunku osłabienia składo-
wych ekonomicznych na rzecz humanitarnych. Skoro kompetencje bazujące na 
indywidualnej wrażliwości decydenta odgrywają znaczącą rolę w procesie za-
rządzania kształtowanymi przepływami, to ta cecha powinna być kształtowana 
w procesie edukacji z taką samą starannością, z jaką studenci poznają zasady 
techniczne, organizacyjne czy ekonomiczne funkcjonowania systemów logistycz-
nych. Wrażliwość społeczna, jako pożądana kompetencja, nie jest kształtowana 
w procesie nauczania, lecz pozostawiona indywidualnemu rozwojowi, uwarun-
kowanemu socjologicznie i psychologicznie. Stąd autorzy zwracają uwagę na ko-
nieczność wypełnienia tak istotnej luki kompetencyjnej w kształceniu przyszłych 
menedżerów logistyki34. Identyfikowanie wyzwań, na które muszą reagować me-
nedżerowie (ds. logistyki), a także kierunków dokonywanych zmian, jest kluczowe  
 

34 J. Szołtysek, E. Płaczek, S. Twaróg, Kształtowanie kompetencji menedżerów firm świad-
czących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej, w: Usługi profesjonalne 
w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Placet, Warszawa 2014.
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dla formułowania zaleceń w zakresie poprawy jakości i rezultatów zarządza-
nia – i co należy podkreślić – są one związane z ludzkim aspektem organizacji 
i wyznaczają ramy dokonywania reorientacji funkcji personalnej35. Należałoby 
zatem powołać na stanowisko menedżera ds. logistyki osobę o pożądanych. 
Menedżer ten powinien: posiadać wymagane wykształcenie, być przywódcą, 
który uaktualnia swoją wiedzę i potrafi zarówno projektować nowe rozwiąza-
nia, jak i motywować pracowników do ich wdrażania. Tę charakterystykę można 
uznać za zestaw uniwersalnych wymogów stawianych osobom mającym zarzą-
dzać zespołami ludzkimi. W przeciwieństwie do funkcji ogólnozarządczych, 
w których menedżerowie mogą posiadać ogólnokierunkowe wykształcenie (ab-
solwenci kierunków: zarządzanie, marketing, finanse itp.), warunkiem sine qua 
non skuteczności zarządzania w obszarze logistyki jest w szczególności wiedza 
zawodowa, kompetencje niezbędne w obszarze logistyki (w tym coraz większym 
stopniu kompetencje społeczne), które powinny być w sposób ciągły doskonalo-
ne. Ta uwaga może również wydawać się banalna, lecz jednak częściej mówi się 
o skuteczności lekarzy zarządzających szpitalami (będących przykładem osób 
często nieposiadających wymaganych kompetencji zarządczych) czy aktorów 
zarządzających teatrami, niż osób o ogólnym wykształceniu zarządczym zarzą-
dzającymi tymi jednostkami. O ile osoby o ogólnym profilu wykształcenia mogą 
w określonych sytuacjach skutecznie zarządzać podmiotami o różnym profilu 
działalności, o tyle menedżerowie logistyki powinni być fachowcami logistyki 
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ta uwaga jest również ważna w perspektywie 
praktycznie rozmytego pojmowania logistyki utożsamianego często z obszarami 
nielogistycznymi (np. wyłącznie z transportem, magazynowaniem).

Menedżera ds. logistyki można wybrać na trzy sposoby. Po pierwsze wybie-
rając spośród osób zatrudnionych w organizacji odpowiedzialnych za dotychcza-
sowe procesy i czynności logistyczne (rekrutacja wewnętrzna) – dysponujących 
w tym zakresie niezbędną wiedzą i umiejętnościami predestynującymi ich do peł-
nienia funkcji operacyjnych, jak i kierowniczych. Po drugie z zewnątrz – wybie-
rając wyspecjalizowaną osobę, posiadającą kompetencje logistyczne. Realizacja 
tak zakreślonych działań powinna umożliwić skuteczne wdrożenie zarządzania 
logistycznego. Po trzecie zlecając koordynację zadań logistycznych zewnętrzne-
mu przedsiębiorstwu, które świadczy w sposób kompleksowy usługi logistyczne.

35 A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austen, Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla me-
nedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 
2011, nr 2 (79)/II, s. 11.
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Zakończenie

Zaprezentowane w artykule rozważania na temat wymogów stawianych 
obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym wykazują, że znane zasa-
dy zarządzania muszą być modyfikowane pod kątem logistyki, której funkcja 
w podmiocie powinna mieć charakter przekrojowy. Jeżeli zgodzić się z twierdze-
niem, że logistyka może przyczynić się do uzyskiwania przewagi konkurencyj-
nej podmiotu, wówczas kwestie zarządzania logistycznego, a zatem i staranność 
w konstruowaniu obiektu kierującego, mogą mieć kluczowe znaczenie w powo-
dzeniu w realizacji celów podmiotu.
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reQuirementS Set For a managing entity in logiSticS management

abstract

Despite its long-term tradition in both practical and theoretical applications, logis-
tics still has to face some difficulties in its basic notions. A source of misunderstandings 
in this context is undoubtedly connected with high usefulness of logistics that frequently 
dominates its theoretical aspects. The article aims at identifying requirements set for 
managing entities in logistics management.

keywords: logistics management, managing entity, competencies
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dochodZenie roSZcZeń prZySługujących podróżnym 
na podStaWie roZporZądZeń unijnych

Streszczenie

W artykule omówiono problemy dochodzenia przez pasażerów roszczeń z tytułu 
zryczałtowanych odszkodowań, przewidzianych rozporządzeniami unijnymi. Wskazano 
nieprawidłowości w procesie wyznaczania organów odpowiedzialnych za egzekucję 
przestrzegania przepisów ww. rozporządzeń. Jednocześnie zwrócono uwagę na proble-
my związane z dochodzeniem roszczeń z ww. tytułów zarówno przed odpowiednimi 
organami, jak i sądami. Problemy te wynikają z nieuwzględnienia w obowiązujących 
w Polsce procedurach sytuacji, w których kompetencja do rozstrzygania tej samej spra-
wy powierzona została różnym organom.

Słowa kluczowe: dochodzenie roszczeń, podróżny, zryczałtowane odszkodowanie

Wstęp

Dostrzegając konieczność podwyższenia poziomu ochrony prawnej pasaże-
rów w Unii Europejskiej, instytucje Unii wydały wiele rozporządzeń związanych 
z różnymi dziedzinami transportu, przewidujących m.in. zryczałtowane (tj. nieza-
leżne od udowodnienia szkody i jej wysokości) odszkodowania w wymienionych 
w nich okolicznościach (niedopuszczenia do środka transportowego, odwołania 
przewozu czy też jego opóźnienia). Jednocześnie rozporządzenia wprowadziły 
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możliwość wnoszenia przez pasażerów skarg do przewoźników (operatorów ter-
minali) lub wyznaczonych do tego krajowych organów poszczególnych państw 
członkowskich (wyznaczanych przez te państwa), odpowiedzialnych za egzekwo-
wanie obowiązków wynikających z rozporządzeń1. Taką możliwość przewidują 
następujące rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 11.02.2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania 
i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie 
(EWG) nr 295/912. 

2. Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5.07.2006 roku w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą3.

3. Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23.10.2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym4.

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 
z 24.11.2010 roku o prawach pasażerów podróżujących drogą mor-
ską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2006/20045.

1 Na temat celu i zakresu ochrony pasażerów w Unii Europejskiej zob. J. Gospodarek, Cel 
i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów 
i Marketingu nr 22, Szczecin 2011, s. 56 i n.

2 Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1, Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 7, t. 8, s. 10. 
Na temat tego rozporządzenia zob. więcej M. stec, O niektórych postaciach niewykonania lub 
nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia 
Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.), w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. 
Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, red. A. Brzozowski, W. Kocot, 
K. Michałowska, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 247 i n., a także Przesłanki odstąpienia od umowy 
przewozu w europejskim pasażerskim transporcie lotniczym w rozporządzeniu Parlamentu i Rady 
(WE) nr 261/2004, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 4, s. 4 i n.

3 Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, s. 1.
4 Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, s. 14, sprost. Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2009, s. 47 i sprost. 

Dz. Urz. UE L 238 z 6.09.2013, s. 23. Na temat tego rozporządzenia patrz bliżej M. stec, Ochrona 
pasażera w transporcie kolejowym w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, (w:) Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Okolskiemu, 
red. M. Modrzejewska, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010, s. 969 i n.

5 Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 41 z 12.02.2013, s. 16.
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5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 
z 16.02.2011 roku dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym 
i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/20046.

W wymienionych powyżej rozporządzeniach wskazano również, że kra-
jowe organy powołane do rozpatrywania skarg podróżnych mają podjąć środki 
konieczne do zapewnienia przestrzegania rozporządzeń, zaznaczając jednocze-
śnie, że rozwiązania przyjęte w rozporządzeniach nie uniemożliwiają pasażerom 
dochodzenia stosownych odszkodowań przed sądami krajowymi i zgodnie z pra-
wem krajowym. Wydawałoby się zatem, że takie rozwiązanie (możliwość skła-
dania skarg do organów do tego powołanych, jak i występowania z roszczeniami 
odszkodowawczymi do sądów) wzmocni sytuację prawną pasażerów, tymczasem 
w praktyce wywołało to wiele problemów7. 

problemy związane z ustaleniem organu, do którego należy wnieść skargę

Pierwszy problem, z jakim spotyka się pasażer, który chce skorzystać 
z uprawnienia do złożenia skargi (lub ewentualnie odwołania od decyzji prze-
woźnika czy operatora terminalu, gdy w pierwszej kolejności skarga powinna być 
wniesiona właśnie do tych podmiotów, a organ pełni wówczas funkcję instancji 
odwoławczej) jest ustalenie jej właściwego adresata. Polski ustawodawca nie wy-
znaczył bowiem jednego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie rozporzą-
dzeń w odniesieniu do wszystkich gałęzi transportu8, lecz powołał do tego kilka 
organów. Trudności te potęguje fakt, że organy odpowiedzialne za przestrzeganie 
poszczególnych rozporządzeń unijnych zostały wyznaczone w różnych aktach 
prawnych, w tym także aktach wykonawczych (rozporządzeniach) o charakterze 
administracyjnym.

6 Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, s. 1. Na temat tego rozporządzenia zob. bliżej M. stec, 
Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie 
autobusowym i autokarowym, w: Rozprawy z prawa własności intelektualnej prawa prywatnego 
międzynarodowego, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. 
J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 433 i n.

7 Por. K. Wesołowski, Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w pra-
wie Unii Europejskiej, w: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustro-
jowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, nr 362, Wrocław 2014, s. 399 i n. 

8 Wydaje się, że pierwotnie takim organem miał być Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który był notyfikowany Komisji Europejskiej jako organ wyznaczony do egze-
kwowania przestrzegania rozporządzenia nr 261/2004.
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Na mocy przepisu art. 205a Ustawy z dnia 3.07.2002 roku – Prawo lotnicze9 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest organem odpowiedzialnym za kontro-
lowanie przestrzegania przepisów, m.in. rozporządzeń nr 261/2004 i 1107/2006, 
przy czym skargi, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 261/2004 
oraz art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2006 rozpatruje wyodrębniona komór-
ka organizacyjna urzędu, tj. Komisja Ochrony Praw Pasażerów. Za egzekwowa-
nie przepisów rozporządzenia nr 1371/2007, w tym rozpatrywanie skarg pasa-
żerów, odpowiedzialny jest natomiast – zgodnie z przepisem art. 14 a Ustawy 
z dnia 28.03.2008 roku o transporcie kolejowym10 – Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego. 

Skomplikowane jest również ustalenie organów uprawnionych do egze-
kwowania przestrzegania rozporządzenia nr 1177/2010, bowiem wyznaczono aż 
cztery takie organy. W zakresie rozpatrywania skarg pasażerów w transporcie 
morskim organami takimi są, na mocy Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.2013 roku w sprawie określe-
nia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie 
naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską11, dyrektorzy Urzędów 
Morskich w Gdyni i Szczecinie, przy czym dyrektor Urzędu Morskiego 
w Szczecinie jest także właściwy do rozpatrywania skarg z terytorialnego zakre-
su działania dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. W świetle Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.2013 roku 
w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpa-
trywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną 
śródlądową12 organem uprawnionym do przyjmowania skarg pasażerów podró-
żujących taką drogą jest dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 
W odniesieniu zaś do obowiązków nałożonych rozporządzeniem nr 1177/2010 na 
organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych organem właściwym do 
kontroli jest marszałek województwa (art. 9 ust. 1 c ustawy z dnia 29.08.1997 r. 
o usługach turystycznych13).

9 Tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1393 ze zm.
10 Tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1297 ze zm.
11 DzU z 2013 r., poz. 1073. Wydając rozporządzenie, minister działał tu w oparciu o dele-

gację ustawową, zawartą w art. 43a Ustawy z 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 934 ze zm.).

12 DzU z 2013 r., poz. 1072. 
13 Tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 196 ze zm. 
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Również w przypadku rozporządzenia nr 181/2011 istnieje kilka organów 
wyznaczonych na mocy przepisów art. 82 b i 82 c Ustawy z dnia 6.09.2001 r. 
o transporcie drogowym14 do przyjmowania skarg pasażerów korzystających 
z przewozu drogowego, w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 tego 
rozporządzenia15. Skargę na przewoźnika drogowego (gdy pasażer został zawia-
domiony przez niego o nieuwzględnieniu wniesionej do niego wcześniej skargi 
albo gdy nie uzyskał odpowiedzi na taką skargę w terminie określonym w art. 27 
rozporządzenia 181/201116) można wnieść: w przewozach regularnych w krajo-
wym transporcie drogowym oraz w przewozach regularnych w transporcie dro-
gowym realizowanych w strefie transgranicznej17 w rozumieniu Ustawy z dnia 
16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym18 do organizatora publicznego 
transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej ustawy (wójta, burmistrza 
albo prezydenta – gdy organizatorem jest gmina; zarządu związku międzygmin-
nego – gdy organizatorem jest związek międzygminny; prezydenta miasta – gdy 
organizatorem jest miasto na prawach powiatu; starosty w odniesieniu do powia-
tu; zarządu związku powiatów w odniesieniu do związku powiatów i marszałka 
województwa – gdy organizatorem jest województwo, gdyż zgodnie z przepisem 

14 Tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1414 ze zm.
15 Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia 181/2011, ma ono zastosowanie do pasażerów po-

dróżujących w ramach usług regularnych dla nieokreślonych kategorii pasażerów, w przypadku 
gdy miejsce, w którym pasażerowie wchodzą na pokład pojazdu lub w którym opuszczają pokład 
pojazdu, znajduje się na terytorium państwa członkowskiego oraz w przypadku, gdy zaplano-
wana długość trasy, na jakiej świadczona jest usługa, wynosi co najmniej 250 km. Przez „usłu-
gi regularne” należy rozumieć usługi polegające na przewozie osób autobusem lub autokarem 
w określonych odstępach czasu i na określonych trasach, przy czym pasażerowie są zabierani 
z określonych z góry przystanków i dowożeni na z góry określone przystanki (art. 3 lit. a) rozpo-
rządzenia 181/2011). Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia 181/2011 stanowi zaś, że w odniesieniu do 
usług, o których mowa w ust. 1 tegoż art. 2, gdy zaplanowana długość trasy, na jakiej świadczona 
jest usługa, jest krótsza niż 250 km, stosuje się art. 4 ust. 2, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 16 ust. 1 lit. b), 
art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 24–28 rozporządzenia 181/2011.

16 Zgodnie z art. 27 rozporządzenia 181/2011 i bez uszczerbku dla roszczeń o odszkodo-
wanie, zgodnie z art. 7 tegoż rozporządzenia, jeżeli pasażer objęty tym rozporządzeniem chce 
wnieść skargę do przewoźnika, składa ją w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym usługa regularna 
została wykonana lub w którym usługa taka powinna być wykonana. W ciągu 1 miesiąca od dnia 
wpłynięcia skargi przewoźnik powiadamia pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub 
jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin, w jakim ma zostać udzielona ostateczna odpowiedź, 
nie może jednak przekraczać 3 miesięcy od dnia wpłynięcia skargi.

17 Przez strefę transgraniczną należy rozumieć obszar co najmniej jednej gminy, powiatu 
lub co najmniej jednego województwa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego 
świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, położony bezpośrednio przy gra-
nicy Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki administracyjnej położonej poza 
granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium sąsiedniego państwa.

18 Tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1440. 
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art. 7 ust. 4 ww. ustawy podmioty te wykonują określone w art. 7 ust. 1 pkt 1–5 
zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego), a gdy przewozy te 
są realizowane w formie samorządowego zakładu budżetowego do wojewody. 
W przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym skargę 
można wnosić do organu właściwego do wydawania zezwoleń na wykonywa-
nie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o transporcie drogowym, tj. do 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Pasażer może wnieść także skar-
gę na podmiot zarządzający dworcem na niewłaściwe wykonywanie przez niego 
obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 181/2011 do marszałka woje-
wództwa, na obszarze którego jest zlokalizowany dworzec wyznaczony do udzie-
lania pomocy osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej, 
a w przypadku, gdy dworzec ten stanowi własność samorządu województwa – do 
wojewody. 

Taki stan rzeczy spotyka się z uzasadnioną krytyką w literaturze. Niezależnie 
bowiem od sposobu uregulowania omawianej kwestii brak jest uzasadnienia dla 
powołania tak wielu organów merytorycznych dla rozpatrywania zbliżonych 
w istocie spraw, wynikających z poszczególnych rozporządzeń. Przychylić się 
należy zatem do postulatu, aby sprawami skarg pasażerów zajmował się jeden or-
gan, którym powinien być Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów19.

problemy związane z ustaleniem kompetencji sądów i organów administracyjnych 

Podstawową kwestią jest określenie wzajemnego stosunku postępowań 
przed organami administracyjnymi w odniesieniu do postępowania sądowego 
oraz relacji pomiędzy wydanymi przez te organy i sądy orzeczeniami. W szcze-
gólności chodzi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy złożenie przez pasażera 
skargi do jednego z ww. organów wyłącza lub ogranicza możliwość wystąpienia 
przez niego z roszczeniem odszkodowawczym do sądu powszechnego. 

Częściowej odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy (SN) w uchwa-
le z 7.02.2014 r., sygn. akt III CZP 113/1320, stanowiącej rozstrzygnięcie zagadnie-
nia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy (SO) w Warszawie, sformu-
łowanego w związku z wątpliwościami powstałymi na tle interpretacji przepisów 

19 Por. K. Wesołowski, op.cit., s. 411.
20 Uchwała wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie internetowej www.sn.pl/sites/

orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%20113-13.pdf. 



161Dochodzenie roszczeń przysługujących podróżnym...

art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 261/200421 w związku z art. 205a i 205b usta-
wy Prawo lotnicze22, w sprawie, w której pasażerowie zanim skierowali do sądu 
pozew o odszkodowanie za opóźniony lot, wnieśli do Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego (Prezesa ULC) skargę w związku z tym opóźnieniem. Sąd Okręgowy, 
rozpatrując zażalenie pozwanego przewoźnika lotniczego na postanowienie Sądu 
Rejonowego oddalające jego wniosek o odrzucenie pozwu, zadał SN następujące 
pytania: czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której pasażer domaga 
się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 
7 rozporządzenia nr 261/200423, a w razie odpowiedzi negatywnej na to pytanie, 
czy niedopuszczalność drogi sądowej ma charakter bezwzględny, czy też względ-
ny wynikający z przemienności kompetencji sądu powszechnego i Prezesa ULC. 

Stawiając ww. pytania, SO dostrzegł występujące w praktyce rozbieżno-
ści w podejściu sądów powszechnych do tego rodzaju spraw, co powodowało, że 
niektóre z nich (podobnie jak sąd rejonowy w ww. sprawie) uznawały, że wystą-
pienie do sądu z roszczeniem cywilnym jest dopuszczalne, gdyż Prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego nie ma kompetencji do orzekania o zryczałtowanym odszko-
dowaniu, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 261/2004, a jedynie stwierdza 

21 Zgodnie z tymi przepisami każde państwo członkowskie zobowiązane zostało do wy-
znaczenia organu odpowiedzialnego za wykonanie postanowień rozporządzenia, w odniesieniu 
do lotów z lotnisk znajdujących się na jego terytorium oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska. 
Organ ten w razie konieczności podejmuje niezbędne środki w celu zabezpieczenia praw pasa-
żerów. Każdy pasażer może wnieść do takiego organu skargę na naruszenie rozporządzenia, bez 
uszczerbku dla art. 12 rozporządzenia. Zgodnie zaś z tym ostatnim artykułem rozporządzenie 
261/2004 nie narusza praw pasażerów do dalszego odszkodowania, a odszkodowanie przyznane 
na podstawie rozporządzenia może zostać potrącone z takiego odszkodowania. 

22 z przepisu art. 205a wynika m.in., że Prezes Urzędu Lotnictwa jest powołany do roz-
patrywania skarg pasażerskich, o których mowa w poprzednim przypisie. W myśl przepisu art. 
205b w razie wniesienia takiej skargi orzeka on w drodze decyzji administracyjnej bądź o bra-
ku naruszenia prawa przez przewoźnika, bądź o naruszeniu tego prawa. W przypadku wydania 
decyzji stwierdzającej naruszenie prawa Prezes Urzędu Lotnictwa określa jednocześnie zakres 
tego naruszenia, nakłada karę pieniężną, o której mowa w art. 209b ust. 1, a w razie naruszenia 
postanowień rozporządzenia o prawie pasażera do zryczałtowanego odszkodowania (art. 7), jego 
prawie do zwrotu należności (art. 8 ust. 1) lub obowiązku zwrotu części ceny biletu, gdy pasażer 
został umieszczony przez przewoźnika w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet 
(art. 10 ust. 2), określa również obowiązek i termin usunięcia tego naruszenia. 

23 Postanowienie to stanowi o zryczałtowanym odszkodowaniu należnym za odmo-
wę przyjęcia na pokład, odwołanie lotu, a także – na mocy wyroku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z 19.11.2009 r. w połą-
czonych sprawach C-402/07 i C-432/07 (Dz. Urz. UE C 24 z 30.01.2010, s. 4/2) – za opóźnienie. 
Więcej na ten temat tego orzeczenia zob. D. Ambrożuk, Kształtowanie się europejskiego pra-
wa przewozu osób, w: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojo-
wej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu nr 362, Wrocław 2014, s. 16–18.
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naruszenie postanowień rozporządzenia i nakłada przewidziane w ustawie Prawo 
lotnicze administracyjne kary pieniężne. Inne sądy odrzucały takie pozwy, stojąc 
na stanowisku, że droga sądowa jest tu wyłączona, bowiem wyłączną kompe-
tencję do rozstrzygania o takim odszkodowaniu, na mocy ww. przepisów, ma 
Prezes ULC. Jeszcze inne sądy zajmowały stanowisko pośrednie, przyjmując, 
że podróżny ma prawo wyboru, czy wystąpić ze skargą do Prezesa ULC, czy 
do sądu powszechnego, ale jeżeli wystąpi do Prezesa ULC, to wyklucza to tym 
samym wystąpienie o zryczałtowane odszkodowanie do sądu (tzw. względna nie-
dopuszczalność drogi sądowej) i w zależności od tego rozpatrywały sprawę (gdy 
podróżny nie wystąpił do Prezesa ULC) bądź odrzucały pozew (gdy podróżny 
wystąpił do Prezesa ULC ze skargą). 

Sąd Okręgowy zadając ww. pytania prejudycjalne, opowiedział się za prze-
miennością kompetencji Prezesa ULC i sądów powszechnych, a co za tym idzie – 
przyjął, że roszczenie o odszkodowanie na podstawie rozporządzenia nr 261/2004 
może być dochodzone przez pasażera, przed jego skierowaniem na drogę sądową, 
w ramach postępowania administracyjnego przed Prezesem ULC, a ewentualnie 
przyznane odszkodowanie w postępowaniu administracyjnym może ulec potrą-
ceniu przed sądem powszechnym.

Udzielając odpowiedzi na ww. pytania, SN stwierdził, że w sprawie, w któ-
rej pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźnio-
ny lot na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004, zachodzi przemienność 
drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego (ULC). 

Uzasadniając ww. tezę, SN oparł się zarówno na wykładni językowej, jak 
i celowościowej postanowień rozporządzenia 261/2004 i przepisów ustawy Prawo 
lotnicze. W szczególności wziął pod uwagę cel, jaki przyświecał prawodawcy 
unijnemu wydającemu wspomniane rozporządzenie, którym było wzmocnienie 
ochrony praw pasażerów. Stwierdził, że przewidziane w art. 7 ww. rozporządze-
nia zryczałtowane odszkodowanie ma charakter cywilnoprawny, gdyż stanowi 
kompensację szkód zarówno materialnych, jak i niematerialnych, związanych 
z nienależytym wykonaniem przez przewoźnika zobowiązania, wynikającego 
z zawartej umowy przewozu. Treść przepisów art. 205a i 205b ustawy Prawo 
lotnicze uprawnia Prezesa ULC do rozstrzygania, w drodze decyzji administra-
cyjnej, o odszkodowaniu, co wynika z użytego w art. 205b ust. 1 sformułowa-
nia, że Prezes ULC w razie stwierdzenia m.in. naruszenia art. 7 rozporządzenia 
261/2004 określa również obowiązek oraz termin jego usunięcia. Stwierdzenie 
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naruszenia tego przepisu rozporządzenia musi bowiem polegać na ustaleniu, że 
przewoźnik lotniczy powinien był wypłacić pasażerowi zryczałtowane odszko-
dowanie, o którym mowa w tym przepisie, i wbrew takiemu obowiązkowi tego 
nie uczynił. Z kolei określenie takiego obowiązku musi polegać na tym, że w de-
cyzji powinno znaleźć się stwierdzenie, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić 
pasażerowi takie odszkodowanie. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przyznanie 
powyższego uprawnienia Prezesowi ULC służy jedynie realizacji indywidual-
nych interesów pasażerów, którzy wnieśli skargi (w odróżnieniu do prawa nakła-
dania przez Prezesa ULC na przewoźników pieniężnych kar administracyjnych). 
Interesy te w przypadku wydania dla pasażerów pozytywnych decyzji admini-
stracyjnych, w których określono przysługujące na ich rzecz odszkodowania, 
mogą być przez pasażerów egzekwowane w drodze egzekucji, do której stosuje 
się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 205b ust. 6 ustawy Prawo 
lotnicze).

Sąd Najwyższy wskazał jednak, że powyższa argumentacja nie uprawnia 
do przyjęcia stanowiska, że doszło do wyłączenia drogi sądowej. Trzeba bowiem 
mieć na uwadze treść art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 261/2004 przewidującego, 
że pasażer „może” wnieść określoną w tym przepisie skargę do wyznaczonego 
przez państwo członkowskie organu, co wskazuje na jej fakultatywny charakter, 
a nadto treść motywu 22 rozporządzenia, zgodnie z którym nadzór nad prze-
strzeganiem jego przepisów, realizowany przez państwo członkowskie, nie powi-
nien mieć wpływu na prawa pasażera i przewoźników lotniczych do dochodze-
nia odszkodowania przed sądem, zgodnie z procedurami krajowymi. To ostatnie 
postanowienie potwierdza zatem wprost założenie o uzupełniającym znaczeniu 
środków kontroli i nadzoru wykonywania postanowień rozporządzenia. Cel roz-
porządzenia, jakim jest podniesienie standardów ochrony pasażera, nie pozwala 
na uznanie, że określona w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 261/2004 skarga, mia-
łaby stanowić wyłączny instrument służący do zrealizowania tego celu. Stąd też, 
stosując wymogi wykładni kontekstualnej odwołującej się do prawa unijnego, SN 
opowiedział się za przemiennością obu możliwych dróg dochodzenia roszczeń. 

Uchwała nie rozstrzyga jednak wszystkich problemów wynikających z przy-
jętego sposobu regulacji. Przede wszystkim SN ograniczył się zasadniczo do roz-
strzygnięcia kwestii możliwości wszczęcia postępowania, którego przedmiotem 
jest kwota zryczałtowanego odszkodowania dochodzonego przed różnymi orga-
nami. Sąd dopuścił możliwość procedowania przed sądem cywilnym, pomimo 
możliwości dochodzenia roszczeń przed organem administracyjnym, wskazując 
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na fakultatywny charakter postępowania administracyjnego w tych sprawach. 
Zasadniczo SN nie zajął się natomiast wzajemnym stosunkiem postępowania 
sądowego do postępowania administracyjnego oraz orzeczeń wydanych w tych 
postępowaniach. Ze stanu faktycznego opisanego w wyroku wynika jednak, że 
w sprawie, w której wyłonił się problem, będący przedmiotem uchwały SN, to-
czyło się już postępowanie przed organem administracyjnym. Nie wiemy jednak, 
czy zakończyło się ono wydaniem decyzji (lub w inny sposób, np. wydaniem po-
stanowienia o umorzeniu postępowania ze względu na cofnięcie skargi), czy też 
w momencie wszczęcia postępowania sądowego jeszcze trwało. 

Użycie przez SN zwrotu „przemienność postępowania” sugerowałoby moż-
liwość zmiany rodzaju postępowania z sądowego (cywilno-prawnego) na admi-
nistracyjne i odwrotnie w dowolnym momencie dochodzenia roszczeń. W języku 
potocznym „przemienny” jest rozumiany jako „odbywający się na zmianę, na 
przemian”24. Oznaczałoby to nie tylko istnienie po stronie pasażera prawa wyboru 
rodzaju postępowania na wstępie dochodzenia roszczeń (co zasadniczo nie budzi 
wątpliwości), ale także możliwość np. wszczęcia postępowania sądowego po bez-
skutecznym zakończeniu dochodzenia roszczeń w postępowaniu administracyj-
nym lub w każdym innym dowolnym momencie tego postępowania i na odwrót. 
Takie rozwiązanie budziłoby jednak poważne zastrzeżenia. Podważałoby zasadę 
powagi rzeczy osądzonej (orzeczonej) oraz zasadę zaufania do organów państwa. 
Kwestia ma znaczenie zarówno wtedy, gdy późniejszy wyrok sądu cywilnego 
kwestionowałby ostateczną decyzję administracyjną (zwłaszcza jeśli decyzja ta 
była przedmiotem kontroli przez sądy administracyjne), jak też wówczas, gdy 
po wcześniejszym oddaleniu powództwa wyrokiem sądowym pasażer uzyskałby 
świadczenie odszkodowawcze w drodze decyzji administracyjnej. Szczególnie ta 
ostatnia sytuacja musi budzić sprzeciw.

Sąd Najwyższy posługując pojęciem przemienności, zasugerował się za-
pewne sformułowaniem zawartym w pytaniu prawnym, sformułowanym przez 
Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd ten, wyrażając swoje stanowisko, odwołał 
się do analogicznej, jego zdaniem, sytuacji z zakresu prawa pracy, na gruncie 
którego pracownik może dochodzić roszczeń zarówno przed sądem pracy, jak 
i przed tzw. komisją pojednawczą (art. 242 k.p.)25. Analogia ta nie jest jednak 

24 Por. Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 778. 

25 Zgodnie z art. 242 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., 
poz. 1502 ze zm.), pracownik może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej (§ 1), lecz przed 
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uprawniona. Komisja pojednawcza nie rozstrzyga bowiem sprawy w sytuacji, 
gdy strony sporu nie dojdą przed nią do ugody26. Nie ma zatem mowy o wydaniu 
przez sąd pracy, w późniejszym postępowaniu sądowym, wyroku pozostającego 
w sprzeczności z rozstrzygnięciem innego uprawnionego organu. Nie zachodzi 
sytuacja pozostawania w obrocie prawnym sprzecznych ze sobą rozstrzygnięć 
kompetentnych organów.

Dokładna analiza wzajemnego stosunku postępowania administracyjnego 
i sądowego w sprawach roszczeń pasażerskich oraz wydanych w tych postępo-
waniach orzeczeń wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Biorąc pod uwagę 
wieloetapowość postępowań, zmienność ich stron (np. decyzja wydana w po-
stępowaniu administracyjnym, w którym stronami byli pasażer i przewoźnik, 
może być przedmiotem kontroli w postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi dwóch instancji, w których stroną jest również organ administracyjny II in-
stancji) oraz możliwość wystąpienia zbiegu postępowań na różnych jego etapach, 
należałoby rozważyć wiele możliwych sytuacji. W związku z tym ograniczę się 
w tym miejscu do uwag ogólniejszej natury. 

Obowiązujące w Polsce procedury cywilnoprawna i administracyjna two-
rzone były przy założeniu rozłącznego unormowania kompetencji organów 
sądowych i administracyjnych do orzekania w danym rodzaju spraw. Kwestia 
rozstrzygana jest zatem na poziomie regulacji merytorycznych kompetencji kon-
kretnego organu do orzekania w danym rodzaju spraw (na zasadzie wyłączności), 
a nie na poziomie formalno-prawnym (procesowym). Rozłączność i wyłączność 
kompetencji powoduje, że w przepisach proceduralnych brak jest zasadniczo 
postanowień niedopuszczających do wszczęcia postępowania danego rodzaju 
w sytuacji, gdy w tej samej sprawie, pomiędzy tymi samymi stronami, toczy się 
postępowanie innego rodzaju bądź zostało już wydane orzeczenie w tym innym 
rodzaju postępowania27. Unormowane przepisami proceduralnymi instytucje 

wniesieniem sprawy na drogę sądową może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed 
komisją pojednawczą (§ 2).

26 Co wynika z przepisu art. 254 zd. 1 k.p., zgodnie z którym jeżeli postępowanie przed 
komisją pojednawczą nie doprowadziło do ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie 
sprawę sądowi pracy. 

27 Por. postanowienie SN – Izba Cywilna z 20.10.1997 r., sygn. akt II CKN 566/97, Legalis 
nr 31700, zgodnie z którym decyzja administracyjna ani orzeczenie administracyjne nie stanowią 
prawomocnego osądzenia sprawy w rozumieniu art. 366 k.p.c. i nie korzysta na równi z powagi 
rzeczy osądzonej, a w konsekwencji nie może stanowić podstawy odrzucenia pozwu na podstawie 
art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.
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lis pendens i res iudicata odnoszą się do postępowań i orzeczeń wydanych w tej 
samej sprawie pomiędzy tymi samymi stronami w postępowaniach tego samego 
rodzaju. Przepisy proceduralne obowiązujące w Polsce nie są zatem dostosowa-
ne do sytuacji, w której w tej samej sprawie orzekać mogą zarówno sądy, jak 
i organy administracji publicznej. Dopuszczenie takiej sytuacji w kwestii zry-
czałtowanych odszkodowań dla pasażerów powoduje konieczność poszukiwa-
nia rozważań de lege lata, ale także formułowanie postulatów de lege ferenda. 
Zdawał sobie z tego skład orzekający Sądu Najwyższego, skoro w uzasadnieniu 
uchwały z 7.02.2014 r. mowa jest o konieczności zmian legislacyjnych. Wydaje 
się, że w aktualnym stanie prawnym rozwiązania problemu należy poszukiwać 
na gruncie przepisów stanowiących o związaniu prawomocnymi wyrokami sądo-
wymi innych sądów, organów publicznych i innych osób (art. 365 § 1 k.p.c.28 oraz 
art. 170 Ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi29). Nie stanowi ono remedium na wszystkie postawione tu problemy, 
w szczególności nie uniemożliwia procesowania w różnych rodzajach postępo-
wań w sprawach zryczałtowanych odszkodowań. Powoduje jednak niepodważal-
ność prawomocnych wyroków sądowych przez organy administracji publicznej.

Zakończenie 

Wprowadzenie rozporządzeniami unijnymi zryczałtowanych odszkodowań 
dla pasażerów z tytułu niedopuszczenia do środka transportowego, odwołania 
przewozu czy też jego opóźnienia wzmocniło sytuację prawną pasażerów. z ko-
lei umożliwienie ww. rozporządzeniami dochodzenia roszczeń z tego tytułu, nie 
tylko przed sądami, ale również przed organami powołanymi przez poszczegól-
ne państwa członkowskie Unii Europejskiej do kontrolowania przestrzegania 
norm wynikających z tych rozporządzeń, miało na celu uproszczenie i przyspie-
szenie procesu realizacji ich praw. Niestety, wdrożenie ww. przepisów do pol-
skiego porządku prawnego odbywa się z poważnymi trudnościami. Wynikają 
one z faktu opieszałego, nieczytelnego i niezgodnego z zasadami prawidłowego 

28 Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2014 r., 
poz. 101 ze zm.). Zgodnie z art. 365 § 1 tej ustawy orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony 
i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji 
publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

29 Tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 270 ze zm. Zgodnie przepisem art. 170 tej ustawy orzecze-
nie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy 
państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
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prawotwórstwa wyznaczenia tych organów. Ponadto dopuszczenie procedowania 
w sprawach zryczałtowanych odszkodowań zarówno przez sądy, jak i wspomnia-
ne organy, w różnych rodzajach postępowań (cywilnoprawnym i administra-
cyjnym), na podstawie różnych przepisów proceduralnych, rodzi problem wza-
jemnego stosunku tych postępowań i wydanych w nich orzeczeń. Obowiązujące 
w Polsce procedury nie są bowiem dostosowane do sytuacji, w których kom-
petencje do merytorycznego rozstrzygania określonego typu spraw powierzane 
są różnym organom. Stąd też brak jest w nich postanowień uniemożliwiających 
wszczęcie i prowadzenie procesu, pomimo wcześniejszego wdrożenia w tej samej 
sprawie odmiennej procedury, a nawet wydania w niej orzeczenia. Potrzebne są 
zatem zmiany prawa, uniemożliwiające powielanie postępowań i rozstrzygnięć. 
De lege lata, problem musi być rozstrzygany na podstawie przepisów dotyczą-
cych związania innych sądów, organów publicznych, a także innych osób wyro-
kami sądowymi. 
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abstract

The article discusses problems of recovery of claims in respect of lump-sum com-
pensation for passengers provided by EU regulations. The authoress shows irregularities 
in the designation of administrative bodies responsible for enforcement of compliance 
with the provisions of the above regulations. She also points to problems that arise from 
the possibility of recovery of passengers claims before administrative bodies and courts 
at the same time. These problems result from the lack of provisions which regulate the 
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streszczenie

Celem artykułu jest określenie charakteru prawnego umowy o transport towarów 
rurociągiem. Autor dokonuje przeglądu dotychczasowych wypowiedzi w literaturze oraz 
analizuje przepisy odpowiednich aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu, Prawa przewozowego oraz Prawa 
energetycznego. Rozważania prowadzą do wniosku, iż mimo specyfiki transportu ruro-
ciągowego zasadne wydaje się uznanie umowy o taki transport za umowę przewozu. Nie 
dotyczy to jednak umów, które zostały uregulowane w przepisach szczególnych.
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Wprowadzenie

Transport rurociągowy wyróżnia się znaczną specyfiką na tle innych ga-
łęzi transportu. W odróżnieniu od transportów wehikułowych przemieszczanie 
towarów w transporcie rurociągowym odbywa się bez wykorzystania środków 
transportu. Już samo to determinuje jego pozostałe cechy, zarówno ujemne (wą-
ski asortyment transportowanych dóbr), jak i dodatnie (stosunkowo niska tere-
nochłonność i energochłonność, automatyzacja procesu przemieszczania, niskie 
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zaangażowanie siły roboczej)1. W zakresie sektorowym transport rurociągowy 
zalicza się do sektora energetycznego, a nie transportowego. Podstawowymi 
dobrami transportowanymi za pomocą tej gałęzi transportu są bowiem nośni-
ki energii – ropa naftowa i inne paliwa płynne oraz gaz ziemny. Jego zastoso-
wanie nie ogranicza się jednak wyłącznie do tych towarów. Rurociągami mogą 
być transportowane każda ciecz lub gaz chemicznie stabilne. W praktyce istotne 
znacznie mają transport wody i ścieków, jednak rurociągami transportuje się tak-
że amoniak, alkohol, wodór i inne substancje.

W doktrynie prawa zagadnienia związane z transportem rurociągowym 
były podejmowane głównie na gruncie prawa energetycznego. Celem niniejszego 
artykułu jest próba spojrzenia na transport rurociągowy w sposób ogólniejszy 
i określenia charakteru prawnego umowy, która dotyczy transportu towaru ruro-
ciągiem, a w szczególności odpowiedź na pytanie, czy umowa taka powinna być 
kwalifikowana jako umowa przewozu, czy też jako umowa o świadczenie usług, 
ewentualnie inna umowa. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma ogromne znacznie dla 
określenia treści zobowiązań stron umowy, zwłaszcza odpowiedzialności opera-
tora rurociągu, wysokości odszkodowania, dochodzenia roszczeń, w tym prze-
dawnienia itp.

reżim prawny transportu rurociągowego w świetle doktryny – przegląd stanowisk

W doktrynie prawa przewozowego brak właściwie szerzej uzasadnionych 
poglądów dotyczących objęcia umową przewozu transportu rurociągowego2. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w ujmowaniu przesyłu jako 
usługi towarzyszącej sprzedaży (dostawy) energii, gazu, paliw czy innych cie-
czy. Znamienne jest tu stanowisko W. Górskiego, który stwierdza: „do dziedziny 
transportu zalicza się również przewóz specjalny paliw, wody, gazu itd. ruro-
ciągami, zwany niekiedy transportem »przesyłowym«, a nawet przekazywanie 
energii elektrycznej. Jak dotąd jednak tego rodzaju przemieszczanie traktowane 

1 Por. W. Drożdż, Infrastruktura transportu przesyłowego jako element polityki bezpie-
czeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 
2013, s. 29 i cytowana tam literatura.

2 Również w literaturze obcojęzycznej wypowiedzi odnoszące się do transportu rurocią-
gowego są nieliczne. Brak ich w ogóle np. w pracy I. Bon-Garcin, M. Bernadet, Y. Reinhardt, 
Droit des transports, Dalloz, Paryż 2010. W obszernym opracowaniu I. Kollera dotyczącym prawa 
przewozowego autor ogranicza się do stwierdzenia, że transport lądowy obejmuje także transport 
rurociągami. Por. I. Koller, Transportrecht, C.H. Beck, Monachium 2013, s. 36.
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jest jako świadczenie uboczne w stosunku do świadczenia głównego, wynikają-
cego z umowy sprzedaży czy dostawy, i dlatego też nie stanowi ono odrębnego 
problemu dla prawa przewozowego”3. Podobnie M. Sośniak wskazał, że prze-
mieszczenia płynów i gazów rurociągami „nie posiadają jeszcze odrębnej formy 
prawnej. Nie stworzono dla nich odrębnych umów, zaś przesłanie danej materii 
czy energii stanowi po prostu element uboczny innych umów (np. umowa dosta-
wy czy sprzedaży)”4.

Odgrywająca zasadniczą rolę przy przewozach krajowych Ustawa z dnia 
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe5 w swej pierwotnej wersji nie dotyczyła 
transportu rurociągowego, gdyż gałęzie transportu nią objęte zostały enumera-
tywnie wymienione w art. 1 ust. 16. Sytuacja stała się mniej jednoznaczna po 
zmianie dokonanej Ustawą z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy Prawo 
przewozowe7. Po tej nowelizacji zakres zastosowania ustawy został określony 
w sposób negatywny, poprzez wyłączenie tych gałęzi transportu, do których 
ustawy się nie stosuje8. Obecnie, po pewnych dalszych zmianach9, przepis art. 
1 ust. 1 Prawa przewozowego ma następujące brzmienie: „Ustawa reguluje prze-
wóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez upraw-
nionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego 
i konnego”. Przy tak ujętym zakresie zastosowania ustawy aktualne stało się 
pytanie o objęcie tym zakresem transportu rurociągowego. W doktrynie jednak 
problem ten przez długi czas nie został zauważony. Autorzy komentarzy do usta-
wy poprzestawali zazwyczaj na wymienianiu „tradycyjnych” gałęzi transpor-
tu, do których ustawa znajduje zastosowanie, wskazując na transport kolejowy, 
samochodowy, komunalny, żeglugę śródlądową oraz transport multimodalny10. 

3 W. Górski, Umowa przewozu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972, s. 15.
4 M. Sośniak, Prawo przewozu lądowego, PWN, Warszawa 1974, s. 23.
5 Tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm., dalej jako Prawo przewozowe.
6 Pierwotnie art. 1 ust. 1 Prawa przewozowego miał następujące brzmienie: „Ustawa regu-

luje przewóz osób i rzeczy środkami transportu kolejowego, samochodowego, lotniczego i żeglugi 
śródlądowej, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy przez uprawnionych do tego przewoź-
ników, z wyłączeniem przewozu w komunikacji komunalnej”.

7 DzU nr 111, poz. 536.
8 T. Szanciło, Prawo przewozowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 36.
9 Szerzej na temat zamian zakresu zastosowania ustawy por. np. D. Dąbrowski, Potrzeba 

zmian w krajowym prawie przewozowym, w: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie 
transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 70 i n.

10 Tak W. Górski w: W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewo-
zu i spedycji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006, s. 52. Podobnie A. Kolarski, 
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Dopiero T. Szanciło zwrócił uwagę, że po „uwolnieniu rynku” mogą zaistnieć 
sytuacje, „że inny jest podmiot dokonujący sprzedaży (lub dostawy) paliw, gazu 
oraz energii, a inny przesyłający (transportujący) te media”11. Autor ten stwier-
dził, że „w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z umową przewozu”12, 
przyjmując jednak – w późniejszym opracowaniu13 – że „w stosunku do takiego 
przewozu podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy szczególnej dotyczącej 
konkretnego transportu przesyłowego”, w związku z czym w sprawach, które nie 
są uregulowane ustawą szczególną, należy stosować przepisy Kodeksu cywilne-
go, a nie Prawa przewozowego14. K. Wesołowski uznał natomiast, że „rezygnacja 
z enumeratywnego wyliczenia gałęzi transportu objętych ustawą (…) powoduje 
objęcie regulacją także innych typów przewozów, np. wyciągami narciarskimi 
(…) czy przewozów przesyłowych (…)”15. Można zatem powtórzyć, że wypo-
wiedzi w literaturze dotyczące przedmiotowej kwestii są raczej lakoniczne, choć 
zarysowuje się pewna różnica stanowisk.

umowa przewozu a specyfika transportu rurociągowego

Definicja umowy przewozu zawarta została w art. 774 k.c. Zgodnie z nią, 
„Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności 
swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy”. 
Definicja ta ma charakter uniwersalny (przynajmniej w odniesieniu do pra-
wa krajowego) i dotyczy wszystkich gałęzi transportu z wyjątkiem transportu 
morskiego. 

W literaturze nie ma pełnej zgodności, co do essentialia negotii umowy 
przewozu. Najczęściej wskazuje się, że należą do nich określenie trasy przewozu, 

Prawo przewozowe. Komentarz, C.F. Müller, Warszawa 2002, s. 14; A. Jaworski, Prawo przewo-
zowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 12.

11 T. Szanciło, Prawo przewozowe..., s. 37.
12 Ibidem. 
13 T. Szanciło, Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym 

przesyłek towarowych, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 39.
14 Tak T. Szanciło, Odpowiedzialność…, s. 39; nieco odmiennie we wcześniejszej pracy 

Prawo przewozowe…, s. 37.
15 K. Wesołowski w: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. 

Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 20 z powołaniem się na pogląd T. Szanciły.
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wynagrodzenia przewoźnika oraz przedmiotu przewozu16. Przedmiotem przewo-
zu, jak wynika z definicji umowy, mogą być osoby lub rzeczy17. Ograniczenie 
przedmiotu umowy do rzeczy wyłącza możliwość uznania za umowę przewozu 
umowy dotyczącej przesyłu energii elektrycznej. Można także zgłosić wątpli-
wość, czy ciecz bądź gaz transportowane rurociągami są rzeczami w rozumieniu 
przepisu art. 45 k.c., zgodnie z którym „rzeczami (…) są tylko przedmioty mate-
rialne”. W literaturze wskazuje się zazwyczaj, że energia jest przedmiotem nie-
materialnym18. Gaz ma jednak postać materialną – jest ciałem fizycznym. Stąd 
też, o ile nie znajduje się w stanie wolnym, o tyle może być uznany za rzecz19. 
Tym bardziej rzeczą są płyny (ciecze), gdy zostaną wyodrębnione z przyrody20. 
Transport gazu bądź cieczy (także rurociągowy) dotyczy zawsze gazu lub cie-
czy wyodrębnionych z przyrody, a zatem mających charakter rzeczy. Specyfika 
przedmiotu transportu rurociągowego nie wyklucza więc uznania umowy doty-
czącej tego transportu za umowę przewozu.

Umowa przewozu należy do umów o świadczenie usług21. Powszechnie 
przyjmuje się, że – podobnie jak umowa o dzieło – jest ona umową rezultatu22. 
Zwraca się jednak uwagę na jej odrębność od umowy o dzieło. Elementem wy-
różniającym tę umowę jest zobowiązanie przewoźnika do przewiezienia osoby 
lub rzeczy do określonego miejsca. Element przewiezienia musi stanowić główny 
przedmiot umowy przewozu; zawarta umowa nie jest umową przewozu, jeżeli 
przemieszczenie ma charakter uboczny, gdy pomocniczo służy czynnościom in-
nego rodzaju23.

Zacytowany przepis art. 774 k.c. wyraźnie stanowi o „przewiezieniu” osób 
lub rzeczy. W literaturze przy opisywaniu umowy przewozu często używa się 

16 Tak np. M. stec w: System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szcze-
gółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 829. Patrz też np. M. Sośniak, op.cit., s. 21; 
W. Górski, Umowa…, s. 52–54.

17 W dalszej części artykułu odnoszę się wyłącznie do przewożenia rzeczy.
18 Por. np. Z. Banaszczyk w: Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911, t. I, red. 

K. Pietrzykowski, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 247.
19 Por. W.J. Katner w: System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo zobowiązań – część szczegó-

łowa, red. M. Safjan, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1337.
20 Wymóg wyodrębnienia z przyrody jest podstawowym wymogiem uznania przedmiotów 

materialnych za rzecz. Por. ibidem, s. 1298.
21 Por. szeroko na ten temat M. Sośniak, op.cit., s. 42 oraz M. stec w: System Prawa 

Prywatnego…, t. 7, s. 824; W. Górski, Umowa…, s. 147.
22 M. Sośniak, op.cit., s. 46–50; M. stec w: System Prawa Prywatnego…, t. 7, s. 824–825; 

W. Górski, Umowa…, s. 147.
23 M. Sośniak, op.cit., s. 15; M. stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, 

Zakamycze, Kraków 2005, s. 71; W. Górski, Umowa…, s. 50.
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pojęć pokrewnych, takich jak np. „przemieszczenie”, „translokacja”, „trans port”24. 
Wydaje się jednak, że mimo podobieństwa znaczenie tych pojęć nie jest tożsa-
me ze znaczeniem pojęcia „przewiezienie”. Można by postawić tezę, że użycie 
przez ustawodawcę pojęcia „przewiezienie” (rzeczy) wyklucza uznanie umowy 
transportu rurociągowego za umowę przewozu. Czy operator rurociągu może być 
bowiem uznany za przewoźnika, który przewozi rzecz? „Przewiezienie” zakłada 
użycie określonego środka lokomocji. W odniesieniu do przewozu rzeczy dotyczy 
to przy tym takiego środka lokomocji, który pozwala na załadunek rzeczy i prze-
mieszcza się razem z rzeczą. Odpowiada to słownikowej definicji pojęcia „prze-
wiezienie”25. Nie sposób mówić o przewiezieniu w sytuacji, w której rzeczy są 
np. transportowane (przemieszczane) dźwigiem czy suwnicą bądź taśmociągiem. 
Stąd też jeżeli przedmiotem umowy jest przemieszczenie (translokacja) rzeczy 
wykonywane za pomocą tego typu środków transportu wewnętrznego (dźwig, 
suwnica, taśmociąg), to zawarta umowa nie jest uważana za umowę przewozu. 
Dotyczy to np. umowy o czynności ładunkowe. Nie ma wątpliwości, że nie jest 
ona kwalifikowana jako umowa przewozu, ale jako umowa o świadczenie usług, 
do której stosuje się przepisy o zleceniu lub nienazwana umowa rezultatu26, mimo 
występującego tu elementu przemieszczenia rzeczy. Nie każda umowa, w której 
strona zobowiązuje się do przemieszczenia rzeczy, jest więc umową przewozu, 
choćby nawet element przemieszczenia stanowił główny przedmiot tej umowy. 
Można zatem uznać, że elementem rozstrzygającym jest wystąpienie „przewozu” 
rozumianego jako przemieszczenie rzeczy za pośrednictwem środka lokomocji 
(transportu), który przemieszcza się razem z rzeczą. Ten element nie występuje 
przy transporcie rurociągowym. Rurociąg nie jest środkiem transportu – stanowi 
obiekt budowlany. Trudno byłoby więc uznać, że podmiot eksploatujący rurociąg 
zobowiązuje się do „przewiezienia rzeczy”.

Przeciwko twierdzeniom zawartym w poprzednim akapicie można jednak 
wysunąć argument zbytniego przywiązania do wykładni językowej i potocznego 
znaczenia słów użytych przez ustawodawcę. Rzeczywiście nie używa się wyra-
żenia „przewóz paliwa rurociągiem”, jednak czy konstatacja taka jest wystarcza-
jąca do wykluczenia kwalifikacji umowy transportu rurociągowego jako umowy 

24 Por. np. M. Sośniak, op.cit., s. 42; W. Górski, Umowa…, s. 50–51.
25 Por. np. Nowy słownik języka polskiego PWN, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 1129 

(hasło: wieźć) i s. 791 (hasło: przewieźć).
26 M. stec w: System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, 

red. W.J. Katner, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 595; W. Górski, Umowa…, s. 170–171.
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przewozu? Nasuwa się pytanie, czy sama konstrukcja umowy przewozu zawarta 
w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Prawa przewozowego „pasuje” do trans-
portu gazów lub cieczy rurociągiem. Analiza przepisów Kodeksu cywilnego pro-
wadzi do pozytywnej odpowiedzi na to pytanie.

Poniżej przedstawiam zestawienie przepisów k.c. i unormowanych w nich 
problemów, z próbą odpowiedzi na pytanie o adekwatność regulacji do specyfiki 
transportu rurociągowego:

1. Art. 779 k.c. – przekazanie przewoźnikowi danych przez wysyłającego – 
przepis mógłby być stosowany (choć oczywiście wysyłający nie mógłby 
podać przewoźnikowi danych o opakowaniu przesyłki – takie dane nie są 
jednak podawane także przy przewozie niektórych innych rzeczy).

2. Art. 780 k.c. – list przewozowy – nie ma przeszkód, by był wystawiany 
także przy transporcie rurociągowym.

3. Art. 781 k.c. – konieczność zgłoszenia zastrzeżeń, gdy „stan zewnętrzny 
przesyłki lub jej opakowanie nie są odpowiednie” – nie jest wykluczone 
pobieranie odpowiednich próbek i zgłaszanie nieodpowiedniego stanu 
cieczy bądź gazu przeznaczonych do transportu rurociągowego (choć 
oczywiście nie dotyczy to opakowania).

4. Art. 782 k.c. – obowiązek dostarczenia odpowiednich dokumentów 
mógłby zachodzić także przy transporcie rurociągowym.

5. Art. 783 k.c. – przeszkody w wykonaniu przewozu – stosowanie tego 
przepisu mogłoby napotykać na problemy techniczne, jednak nie wydaje 
się wykluczone.

6. Art. 784 k.c. – awizacja – nie ma przeszkód do stosowania.
7. Art. 785 k.c., art. 786 k.c. – uprawnienia i obowiązki odbiorcy – również 

brak przeszkód do stosowania tych przepisów.
8. Art. 787 k.c. – odmowa przyjęcia przesyłki przez odbiorcę – stosowanie 

tego przepisu wydaje się możliwe; choć z technicznych względów może 
być utrudnione.

9. Art. 788 k.c. – ograniczenie odszkodowania – brak przeszkód, by stoso-
wać tę regulację do operatora rurociągu.

10. Art. 789 k.c. – powierzanie przewozu dalszym przewoźnikom – przepis 
możliwy do stosowania także przy transporcie rurociągowym, choć ze 
względu na specyfikę techniczną prawdopodobnie w niewielkim zakre-
sie.
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11. Art. 790 k.c. – prawo zastawu – wydaje się trudne do stosowania ze 
względu na charakter przedmiotu transportu.

12. Art. 791–793 k.c. – mogłyby znaleźć zastosowanie także przy transpo-
rcie rurociągowym.

Trudniej byłoby natomiast stosować znaczną część przepisów Prawa prze-
wozowego. Dotyczy to zwłaszcza przepisów o charakterze administracyjnym 
(art. 2, art. 8, art. 9, art. 11). Nie ulega wątpliwości, że przepisy o obowiązku prze-
wozu (art. 3), ograniczeniach tego obowiązku (art. 8), obowiązku wykonania za-
dania przewozowego (art. 9 ust. 1), taryfach i cennikach (art. 11) nie mogą znaleźć 
zastosowania do przesyłu uregulowanego w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne27. Charakter tych przepisów wyraźnie wskazuje, że odno-
szą się one do „typowych” gałęzi transportu. Kwestia ta jednak ma niewielkie 
znaczenie dla kwalifikacji prawnej umowy transportu rurociągowego. Podobnie 
do transportu rurociągowego trudno byłoby stosować przepisy, w których mowa 
o drodze przewozu (art. 46, art. 55 ust. 2). Jednak – co najistotniejsze – nie ma 
przeszkód, by do transportu rurociągowego stosować przepisy o odpowiedzialno-
ści przewoźnika (art. 65 i n.). Reżim wynikający z tych przepisów jest odpowied-
ni także do transportu rurociągowego. Także przy tego rodzaju transporcie ope-
rator rurociągu przejmuje towar pod swoją opiekę. To on sprawuje kontrolę nad 
rurociągiem, a zatem powinien odpowiadać za „utratę, ubytek lub uszkodzenie 
przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania” (art. 65 ust. 
1). Trudno byłoby znaleźć konstrukcję prawną, która w sposób bardziej właściwy 
rozkładałaby ryzyka między operatora rurociągu a nadawcę. W szczególności 
niewystarczające byłoby tu odwołanie się do przepisów o zleceniu. Przepisy te 
mają bowiem za zadanie unormowanie umów starannego działania, podczas gdy 
w przypadku transportu rurociągowego, podobnie jak w przewozach w innych 
gałęziach transportu, mamy do czynienia z umową rezultatu. Również przepisy 
dotyczące umowy o dzieło nie byłyby wystarczające, gdyż regulują odpowie-
dzialność przyjmującego zamówienie (w tym za powierzony materiał) w sposób, 
który nie chroniłby nadawcy (por. m.in. art. 641 § 1 k.c.).

Przy transporcie rurociągowym niewielkie znaczenie miałyby tzw. szcze-
gólne przesłanki zwalniające określone w poszczególnych punktach przepisu art. 
65 ust. 3 Prawa przewozowego. Większość z nich nie mogłaby znaleźć zastoso-
wania – dotyczy to braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy 

27 Tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1059, dalej jako Prawo energetyczne.
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(pkt 2), szczególnej podatności rzeczy na szkodę (pkt 3), rozmieszczenia rzeczy 
(jedna z przesłanek wymienionych w pkt 4), braku dozoru przesyłki (pkt 5). Nie 
wydaje się jednak, by stanowiło argument przeciwko stosowaniu przepisów usta-
wy do transportu rurociągowego.

Podsumowując tę część rozważań, można stwierdzić, że istnieją silne prze-
słanki do uznania umowy transportu rzeczy rurociągiem za umowę przewozu. 
Może to dotyczyć tylko tych sytuacji, w których umowa taka nie jest regulowana 
przepisami szczególnymi.

transport rurociągowy w świetle przepisów odrębnych ustaw

Odrębne ustawy, które odnoszą się w pewnym stopniu do transportu ruro-
ciągowego, to Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzaniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków28 oraz Prawo energetyczne.

W odniesieniu do pierwszej z tych ustaw należy wskazać, że transport wody 
jest świadczeniem ubocznym w stosunku do jej sprzedaży. Usługa przesyłowa 
nie jest tu wyodrębniana. Woda jest dostarczana odbiorcy usług na podstawie 
umowy, której treść określono w przepisie art. 6 ust. 3 ustawy. Ten sam przepis 
reguluje także treść umowy o odprowadzanie ścieków. Niezależnie od tego, czy 
umowy te mogą być uznane za umowy nazwane29, bez wątpienia nie mogą być 
kwalifikowane jako umowa przewozu. Nie jest natomiast wykluczone zawarcie 
umowy między podmiotem wytwarzającym wodę a operatorem rurociągu, na 
podstawie której operator zobowiąże się do transportu wody rurociągiem w inne 
miejsce (np. do stacji uzdatniania obsługiwanej przez nadawcę). W świetle przed-
stawionych wcześniej argumentów umowa taka mogłaby być uznana za umowę 
przewozu.

Znacznie bardziej rozbudowane unormowanie znajduje się w Prawie energe-
tycznym. Przepis art. 3 pkt 4 tej ustawy reguluje pojęcie „przesyłania”, określając 
tym mianem „transport:

a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu 
ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym 
przyłączonym do sieci przesyłowych, 

b) paliw ciekłych siecią rurociągów, 

28 Tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 139.
29 Por. niżej uwagi dotyczące umów zawieranych na podstawie Prawa energetycznego.
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c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci 
– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii”.

Prawo energetyczne reguluje – na różnym poziomie szczegółowości – wiele 
umów dotyczących sektora energetycznego, a wśród nich takie, których elemen-
tem jest przesyłanie w rozumieniu art. 3 pkt 4 Prawa energetycznego. Do umów 
tych należą30:

 – umowa o świadczenie usług przesyłowych paliw gazowych oraz energii 
elektrycznej;

 – umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych;
 – umowa kompleksowa;
 – umowa o świadczenie usług transportu gazu ziemnego siecią gazociągów 

kopalnianych.
W literaturze sporne jest, czy wskazane umowy mają charakter umów na-

zwanych czy też nienazwanych31. Kwestia nie ma jednak większego znaczenia 
z punktu widzenia kwalifikacji ich jako umów przewozu. Z pewnością nie mogą 
być one tak kwalifikowane, ponieważ sam ustawodawca uznaje ich odrębność, 
nadając im nazwę oraz określając (choćby częściowo) ich treść.

Sporna może być natomiast kwalifikacja umowy dotyczącej transportu pa-
liw ciekłych. Prawo energetyczne nie reguluje takiej umowy. Do tego typu trans-
portu nie mają zastosowania przepisy o umowie o świadczeniu usług przesyło-
wych, gdyż odnoszą się one jedynie do przesyłu paliw gazowych oraz energii 
elektrycznej (por. art. 5 ust. 2 pkt 2). Jedynie w przepisie art. 8 ust. 1 Prawa 
energetycznego znajduje się wzmianka o umowie o „świadczeniu usług prze-
syłania lub dystrybucji paliw lub energii” (bez dookreślenia, że dotyczy tylko 
paliw gazowych). Ustawodawca nie reguluje jednak choćby minimalnej treści tej 
umowy. Trudno zatem przyjąć, by wzmianka mogła rozstrzygać o kwalifikacji 
prawnej umowy transportu paliw ciekłych rurociągiem. Można więc bronić po-
glądu, że transport paliw ciekłych rurociągiem odbywa się na podstawie umowy 
przewozu. Reżim prawny tej umowy wydaje się przy tym najbardziej właściwy 
dla takiego transportu.

30 Por. A. Walaszek-Pyzioł w: System Prawa Prywatnego…, t. 9, s. 508–509.
31 Por. szeroko na ten temat A. Walszek-Pyzioł w: System Prawa Prywatnego…, t. 9, s. 510–

517, która szczegółowo analizuje pod tym kątem wszystkie umowy wzmiankowane w Prawie 
energetycznym. W odniesieniu do wymienionych tu umów autorka dwie pierwsze uważa za na-
zwane, natomiast dwie kolejne za nienazwane.
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podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że trudno o jednolitą kwalifikację umów, 
w których jedna ze stron zobowiązuje się do transportu towaru rurociągiem. Bez 
wątpienia o umowie przewozu nie można mówić w sytuacji, gdy transport ma 
charakter uboczny w stosunku do usług sprzedaży czy dostawy (zaopatrzenie 
w wodę i odbiór ścieków). Również umowa, która ma swoją regulację w odręb-
nych przepisach (przesył paliw gazowych oraz ciepła) nie może być kwalifikowa-
na jako umowa przewozu. W odniesieniu natomiast do umów nieregulowanych 
odrębnie, których zobowiązanie do transportu stanowi podstawowy obowiązek 
operatora rurociągu, wydaje się zasadne stosowanie przepisów o umowie prze-
wozu, w tym także przepisów zawartych w Prawie przewozowym.
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legal nature oF contractS oF carriage oF goodS By pipelineS

abstract

This article aims to determine the legal nature of contracts of carriage of 
goods by pipelines. The author reviews the previous opinions in the literature 
and analyzes the provisions of relevant legislation, with particular regard to the 
provisions of the Civil Code concerning the contract of carriage, the Transport 
Law and the Energy Law. The author concludes that, despite of the specifics of 
pipeline transport, it seems reasonable to recognize a contract of such a transport 
as a contract of carriage. It does not apply to contracts which are governed by 
special regulations.

keywords: transport law, contract of carriage, pipeline transport
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Streszczenie

W artykule omówiono problem kwalifikacji umów zawieranych na podstawie la-
konicznie sformułowanych zleceń w transporcie samochodowym, jako umów przewozu 
lub umów spedycji. Autor wskazuje na konieczność dokonywania wykładni oświadczeń 
woli stron umowy, na podstawie art. 65 k.c. Akceptuje wykształcone w praktyce do-
mniemanie faktyczne, że intencją stron było zawarcie umowy przewozu, pod warunkiem 
dokonania analizy i oceny całokształtu okoliczności istotnych dla oceny rzeczywistego 
zamiaru stron, które jednak samodzielnie nie stanowią przesądzających kryteriów kwa-
lifikacji. Autor wskazuje, że na gruncie prawa polskiego kryterium takiego nie stanowi 
także przyjęta w niektórych innych krajach koncepcja zryczałtowanego wynagrodzenia 
za usługę.

Słowa kluczowe: umowa spedycji, umowa przewozu, wykładnia oświadczeń woli

Wstęp

Kwestią budzącą wiele kontrowersji w praktyce transportu samochodowego 
jest kwalifikacja umów, zawieranych przez funkcjonujące na rynku transportowo- 
-spedycyjnym podmioty oferujące bliżej niedookreślone usługi logistyczne. 
Chodzi z reguły (choć nie wyłącznie) o przedsiębiorców, którzy nie dysponują 
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własnymi pojazdami, nie posiadają także licencji na wykonywanie usług w za-
kresie transportu, a istota ich czynności, podejmowanych po zawarciu umowy 
z klientem, sprowadza się wyłącznie do wyszukania przewoźnika, który faktycz-
nie wykonuje przewóz, zawarcia z nim we własnym imieniu umowy przewo-
zu, przekazania przewoźnikowi instrukcji, informacji i wskazówek dotyczących 
przesyłki i sposobu jej przewozu, ewentualnie na pośredniczeniu w przesłaniu 
dokumentów potwierdzających wykonanie przewozu. 

Świadczenia te wykonywane są na podstawie umowy dochodzącej do skut-
ku poprzez przyjęcie zlecenia, które w praktyce zwane jest zleceniem transpor-
towym, zleceniem spedycyjnym, zleceniem na usługi logistyczne lub po prostu 
zleceniem. Dokument ten, będący z reguły wzorcem umownym, opracowa-
nym przez przedsiębiorcę, do którego zlecenie jest kierowane, nie zawiera opi-
sowej formy zobowiązania podmiotu świadczącego usługę. W poszczególnych 
punktach określone są dane identyfikujące strony umowy, rzeczy podlegające 
przewozowi, miejsce i termin załadunku, miejsce docelowe i termin przewozu, 
ewentualnie uwagi dotyczące warunków przewozu i sankcji (kar umownych) za 
naruszenie tych warunków. Taka treść zlecenia nie wskazuje jednoznacznie na 
istotę zobowiązania (świadczenia) osoby je przyjmującej. Od strony czysto wer-
balnej, w równym stopniu może być odczytywane jako zlecenie przewiezienia 
przesyłki lub jako zlecenie jedynie zorganizowania przewozu.

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakiego ro-
dzaju umowa dochodzi do skutku, poprzez przyjęcie zlecenia zawierającego ww. 
dane, tzn. czy jest to umowa przewozu, do której zastosowanie znajdą odpo-
wiednie przepisy regulujące ten typ umowy (ustawa – Prawo przewozowe1 lub 
inny zagraniczny akt prawa wewnętrznego w transporcie krajowym i konwencja 
CMR2 w transporcie międzynarodowym), czy też umowa spedycji, unormowana 
w prawie polskim postanowieniami art. 794 i nast. k.c. Chodzi o wskazanie kry-
teriów pozwalających na rozgraniczenie tych dwóch typów umów, w sytuacji gdy 
usługa de facto sprowadza się do wyszukania innego podmiotu wykonującego 
przewóz. Uwagi dotyczące kryteriów poprzedzone zostaną wskazaniem konse-
kwencji możliwej kwalifikacji oraz okoliczności utrudniających tę kwalifikację. 

1 Ustawa z dnia 15.11.1984 r., tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 915.
2 Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i proto-

kół podpisania, sporządzone w Genewie 19.05.1956 r. (DzU z 1962 r., nr 49, poz. 238; sprost. DzU 
z 1995 r., nr 69, poz. 352), zmieniona Protokołem z 5.07.1978 r. (DzU z 2011 r., nr 72, poz. 382).
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konsekwencje przyjętej kwalifikacji 

Czynności polegające na wyszukaniu przewoźnika, zawarciu z nim we wła-
snym imieniu umowy przewozu, przekazaniu instrukcji, informacji i wskazówek 
dotyczących przesyłki i sposobu jej przewozu przewoźnikowi, jak również na 
pośredniczeniu w przesłaniu dokumentów potwierdzających wykonanie prze-
wozu, mieszczą się w zakresie usług charakterystycznych dla umowy spedycji. 
Umowa ta, zdefiniowana bowiem została w art. 794 k.c. jako umowa zobowiązu-
jąca podmiot będący przedsiębiorcą, do wykonania, za wynagrodzeniem, czyn-
ności w zakresie wysłania lub odbioru przesyłki albo innych usług związanych 
z jej przewozem. Katalog tych usług jest otwarty i niewątpliwie może obejmować 
także wspomniane wyżej zorganizowanie przewozów3. 

Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji umowa dochodząca do skutku 
poprzez przyjęcie (wyraźne lub dorozumiane) zlecenia, o którym mowa, powinna 
być kwalifikowana jako umowa spedycji. Wynika to stąd, że o kwalifikacji umo-
wy decyduje przede wszystkim treść wynikającego z niej zobowiązania, a nie 
rodzaj czynności faktycznie wykonanych przy wywiązywaniu się z niej4. Ocena 
musi być możliwa jeszcze przed rozpoczęciem realizowania umowy. Jeżeli zatem 
istota zobowiązania, wynikającego z przyjętego zlecenia, polega na wykonaniu 
przewozu (a nie tylko na jego zorganizowaniu), umowa musi być kwalifikowana 
jako umowa przewozu, do której mają zastosowanie przepisy Prawa przewozo-
wego czy CMR, choćby przewóz wykonany został faktycznie przez innego prze-
woźnika5. Przewoźnik nie musi bowiem osobiście wykonywać przewozu. Może 
go powierzyć innemu przewoźnikowi, zarówno w części, jak i w całości (art. 5 
ustawy Prawo przewozowe, art. 3 CMR). W tym ostatnim przypadku czynności 
faktycznie przez niego podejmowane, w wykonaniu zawartej umowy przewozu, 
nie różnią się od czynności spedytora. 

3 Odnośnie do umowy spedycji zob. L. Ogiegło w: System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo 
zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 898–930.

4 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 6.10.2004 r., sygn. I CK 199/04, SIP LEX nr 146332. 
W podobny sposób ujął tę kwestię Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14.10.2009 r., sygn. V CSK 
149/09, LEX nr 62724, który zwraca uwagę na konieczność badania intencji stron. Zob. także 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 18.04.2005 r., i ACa 2051/04, Orzecznictwo Sądów 
Apelacyjnych 2006, 8, 28.

5 Takie stanowisko zajęły m.in. Court of Appeal w wyroku z 13.01.1977 r., „Lloyd’s Law 
Report” 1977, Vol. 1, s. 346, Queens Bench Division w wyroku z 9.03.1981 r., „Lloyd’s Law 
Report” 1981, Vol. 2, s. 106 oraz w wyroku z 12.10.1979 r., „Lloyd’s Rep.” 1981, Vol. 2, s. 192; 
Cour d’Appeal de Brussels w wyroku z 19.10.1972 r., „European Transport Law” 1973, s. 503, 
Oberlandesgericht Hamburg w wyroku z 6.12.1993 r., „Transportrecht” 1994, s. 195. 
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Konsekwencje przyjętej kwalifikacji umowy dotyczą przede wszystkim 
kwestii odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie przewozu. Chodzi za-
równo o szkody w substancji towaru, jak i wynikające z opóźnienia w przewozie, 
czy też inne, z tytułów określonych w przepisach regulujących umowę przewozu 
(np. za niewykonanie tzw. polecenia pobrania). W przypadku zakwalifikowania 
omawianych umów jako umowy przewozu, podmiot przyjmujący zlecenia (zwa-
ny przewoźnikiem umownym, a ostatnio także przewoźnikiem papierowym6) 
odpowiada za czynności przewoźnika faktycznego tak, jak za swoje własne. 
Oznacza to, że nie ma możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności za szko-
dy powstałe w trakcie wykonywania umowy przewozu poprzez powoływanie się 
na okoliczności dotyczące go osobiście (np. brak winy w wyborze czy nadzorze 
przewoźnika). Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku kwalifikacji umowy 
jako umowy spedycji. W myśl postanowienia art. 799 k.c. „spedytor jest odpo-
wiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze”. Przyjmuje się, że 
odpowiedzialność spedytora za przewoźników, określona przytoczonym przepi-
sem, ma charakter odpowiedzialności na zasadzie winy domniemanej7. Oznacza 
to, że spedytor, który udowodni, że z należytą starannością dokonał wyboru prze-
woźnika, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie wyko-
nywania umowy przewozu8. Musi jedynie podjąć czynności „potrzebne do za-
bezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem 
przewoźnika” (art. 798 k.c.). W przypadku, gdy czynności spedytora ograniczają 
się do wyszukania przewoźnika, zawarcia z nim umowy przewozu i przekaza-
nia dokumentów oraz informacji (instrukcji, wskazówek) niezbędnych do prawi-
dłowego wykonania umowy przewozu, a umowę przewozu zawarł we własnym 
imieniu (co w praktyce jest regułą), czynności zabezpieczające sprowadzają się 
zasadniczo do zgłoszenia zastrzeżeń co do prawidłowości wykonania umowy, 
zapobiegających wygaśnięciu roszczeń czy powstaniu domniemania należytego 
wykonania umowy oraz dokonania przelewu wierzytelności przysługujących mu 

6 W. Verheyen, EEX (bis) and CMR: the Return of Paralel Proceedings?, „European 
Transport Law” 2015, s. 149.

7 Por. J. Jezioro, Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa 2008, 
s. 1278, a także K. Haładyj, Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2015, wyd. 12, 
komentarz do art. 799 k.c.

8 Zob. bliżej K. Wesołowski, Odpowiedzialność spedytora za czynności powierzone innym 
osobom, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423, Problemy Transportu i Logistyki 
nr 3, Szczecin 2007, s. 139–150.
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jako stronie umowy przewozu przeciwko przewoźnikowi nadającemu zlecenie. 
Umożliwia to temu ostatniemu podmiotowi bezpośrednie dochodzenie roszczeń 
wynikających z faktu szkody powstałej podczas wykonywania przewozu. Nie 
zmienia to jednak istoty rzeczy, że pozycja spedytora w takiej sytuacji jest znacz-
nie korzystniejsza w porównaniu do sytuacji „papierowego przewoźnika”. 

Kwestia kwalifikacji umowy wiąże się także z problemem wyboru właści-
wego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Na rynku usług ubezpiecze-
niowych funkcjonują bowiem jako odrębne „produkty” ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) i ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej spedytora (OCS). Powoduje to ryzyko odmowy pokrycia szkody przez 
ubezpieczyciela w sytuacji, gdy zawarta przez ubezpieczony podmiot umo-
wa zostanie zakwalifikowana w sposób nieadekwatny do posiadanej ochrony 
ubezpieczeniowej. 

W transporcie międzynarodowym problem kwalifikacji umowy rzutuje tak-
że na zagadnienie jurysdykcji (wskazania państwa, którego sąd jest właściwy do 
rozstrzygania sporu) oraz właściwości prawa rządzącego zawartą umową. Ten 
ostatni problem jest istotny zwłaszcza w przypadku kwalifikacji zawartej umowy 
jako umowy spedycji, ze względu na brak konwencji międzynarodowej, regulują-
cej w ujednolicony sposób ten typ umowy, a co za tym idzie – konieczność roz-
strzygania wszelkich rodzących się kwestii w oparciu o prawo krajowe (polskie 
lub inne wskazane przez normy kolizyjne).

okoliczności utrudniające dokonanie kwalifikacji umowy 

Jak już wspomniano, o kwalifikacji umowy zobowiązującej (a takimi umo-
wami są zarówno umowa przewozu, jak i umowa spedycji) decyduje treść wyni-
kającego z niej zobowiązania. W przypadku sporu sąd zobowiązany jest dokonać 
wykładni oświadczeń woli stron tworzących umowę i wyjaśnić ich rzeczywistą 
treść. W prawie polskim wykładnia taka dokonywana jest na podstawie przepisu 
art. 65 k.c. W myśl § 1 tego przepisu, dotyczącego wszelkich oświadczeń woli, 
należy je tak tłumaczyć, jak tego wymagają okoliczności, w których zostało zło-
żone, zasady współżycia społecznego lub ustalone zwyczaje. Z kolei postanowie-
nie § 2, wprost odnosi się do umów, stanowiąc, że należy w nich raczej badać, 
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym 
brzmieniu.
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Kwalifikacja umowy w przypadkach, o których mowa, jest utrudniona 
z różnych względów. W praktyce zwykle dokonywana jest post factum, w mo-
mencie zaistnienia szkody transportowej, gdy obie strony umowy mają zupełnie 
odmienne interesy. Wzorce zleceń, na podstawie których zawierane są umowy, 
tworzone są często świadomie w sposób utrudniający jednoznaczną kwalifikację. 
Przedsiębiorcy, którzy się nimi posługują, chcą bowiem w momencie zawierania 
umowy tworzyć wrażenie, że oferowane przez nich świadczenie ma charakter 
kompleksowo zaspokajający oczekiwania klienta. Jednocześnie jednak pragną 
pozostawić sobie „otwartą furtkę” tak, aby w przypadku zaistnienia szkody móc 
wskazywać na brak swojej odpowiedzialności, ze względu na status spedyto-
ra. Sprzyja temu stosunkowo niski poziom świadomości prawnej uczestników 
procesu transportowego. Nawet w tych systemach prawa, w których nastąpiło 
ustawowe wyodrębnienie umowy spedycji, nie zawsze rozróżniają oni oba typy 
umów, dowolnie posługując się terminologią. Kwalifikacji umowy nie ułatwia 
też sposób regulacji umowy spedycji w kodeksie cywilnym. Chodzi o nieprecy-
zyjny sposób ujęcia tzw. elementów przedmiotowo istotnych w definicji umowy 
spedycji z art. 794 k.c., jak również okoliczność, że spedytor może we własnym 
zakresie wykonać przewóz (nawet, jeśli nie jest to objęte treścią zobowiązania), 
nabywając wówczas prawa i obowiązki przewoźnika (art. 800 k.c.).

W związku z problemami towarzyszącymi prawidłowemu ustaleniu cha-
rakteru zawieranej umowy, a także potrzebą ochrony klienta przedsiębiorcy 
przyjmującego zlecenie wykonania usługi, podyktowaną choćby faktem, że to 
ten przedsiębiorca jest z reguły twórcą niejasnego wzorca zlecenia, w orzecznic-
twie różnych państw wykształciła się koncepcja domniemania umowy przewozu. 
Chodzi o domniemanie faktyczne, polegające na przyjęciu, że strona przyjmująca 
zlecenie działała jako przewoźnik, a nie jako spedytor, jeżeli w momencie za-
wierania umowy wyraźnie nie zastrzegła swojemu kontrahentowi, że występuje 
jako spedytor9. Ma ono zastosowanie także wtedy, gdy przewóz wykonywany był 

9 Takie stanowisko zajmują m.in. sądy belgijskie (wyrok Tribunal de Première Instance de 
Bruxelles z 11.10.2002 r., „Journal des Tribunaux” 2003, s. 3–4; wyrok Tribunal de Commerce 
de Liège z 27.06.1985 r., „European Transport Law” 1985, s. 572; wyrok Cour d’Appel de 
Mons z 14.05.2002 r., „European Transport Law” 2004, s. 99; wyrok Cour d’Appel de Anvers 
z 8.11.1989 r.; wyrok Tribunal de Commerce de Verviers z 7.04.1979 r., „European Transport Law” 
1979, s. 664) oraz francuskie (wyrok Cour de Cassation z 18.04.1989 r., „European Transport 
Law” 1990, s. 81). Podobne stanowisko zajął także Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku 
z 4.12.2003 r. (I ACa 696/2003, niepubl.). O podobnej tendencji w orzecznictwie niemieckim por. 
J. Basedow, Übereinkommen internationaler Straβenverkehr, w: Münchener Kommentar zum 
Handelsgesetzbuch, Band 7, red. J. Basedow, C.H. Beck, München 1997, art. 1, 3. Przeciwko tej 
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faktycznie przez innego przewoźnika10. Przykładem możliwości zastosowania 
domniemania, o którym mowa, jest przypadek, gdy zobowiązanie sformułowane 
zostało w treści zlecenia alternatywnie, jako „przewiezienie” lub „zorganizowa-
nie przewiezienia” towaru, z pozostawieniem wyboru sposobu jego wykonania 
podmiotowi przyjmującemu zlecenie11.

Choć idea domniemania ma swoje uzasadnienie w doświadczeniu życio-
wym (znajomości praktyki transportowej), jego zastosowanie należy poprzedzić 
badaniem wszelkich okoliczności służących interpretacji oświadczeń woli stron 
umowy. Sądy nie powinny zbyt pośpiesznie sięgać po ten instrument, niemający 
swojej podstawy ustawowej. Dopiero wówczas, gdy dokładna analiza okolicz-
ności towarzyszących zawarciu konkretnej umowy nie pozwala na jednoznacz-
ne ustalenie jej charakteru, zasadne jest odwołanie się do domniemania umowy 
przewozu. W związku z tym istotne jest sformułowanie kryteriów, na podstawie 
których powinna być dokonywana kwalifikacja umowy.

kryteria wskazujące na zgodny zamiar stron umowy

Ocena przyjętego zlecenia i kwalifikacja zawartej na jego podstawie umowy 
rozpoczyna się zwykle od nazwy dokumentu zlecenia. W świetle przytoczonego 
wyżej przepisu art. 65 k.c. nazwa ta nie stanowi jednak wyłącznego kryterium 
charakteru umowy. Nazwanie dokumentu zleceniem spedycyjnym nie świadczy 
zatem o zawarciu umowy spedycji. Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku 
nazwania dokumentu zleceniem transportowym. Okoliczność użycia takiej, a nie 
innej nazwy, nie może być jednak pominięta przy ocenie rzeczywistego zamiaru 
stron, który musi być ustalony w oparciu o całokształt okoliczności sprawy. 

tendencji wypowiada się natomiast M.A. Clarke, International Carriage of Goods by Road: CMR, 
Informa Law, London 2009, s. 26.

10 Por. cytowane w poprzednim przypisie wyroki Tribunal de Commerce de Verviers w wy-
roku z 7.04.1979 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4.12.2003 r. W tym ostatnim wyro-
ku sąd dodatkowo stwierdził, że strona działa jako spedytor, a nie jako przewoźnik podlegający 
Konwencji CMR tylko wtedy, gdy w sposób wyraźny zobowiązuje się jedynie do zorganizowania 
przewozu (tak też francuski Cour de Cassation w wyroku z 18.04.1989 r., „European Transport 
Law” 1990, s. 81). 

11 W wyroku Queen‘s Bench Division z 12.10.1979 r., „European Transport Law” 1984, 
s. 411, sąd nakazał traktować w takim wypadku stronę umowy jako przewoźnika, a nie spedytora 
na podstawie kalkulacji należności za usługę oraz faktu, że nie poinformowała ona klienta o zor-
ganizowaniu przewozu w jego imieniu.
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W wątpliwych przypadkach sąd, kwalifikując umowę jako umowę przewo-
zu lub spedycji, musi rozważyć dodatkowo wszelkie inne okoliczności sprawy12. 
Chodzi o takie okoliczności jak: sposób rozliczenia usługi (wyodrębnienie wyna-
grodzenia przedsiębiorcy przyjmującego zlecenie), sposób reklamowania swoich 
usług przez danego przedsiębiorcę na jego stronach internetowych lub w innej 
formie, dotychczasowe warunki współpracy13, sposób wypełnienia listu prze-
wozowego14, odwołanie się przez strony w treści umowy do określonych prze-
pisów lub wzorców umownych (np. ogólnych warunków umów spedycyjnych), 
zastrzeżenie, że przyjmujący zlecenie ma wykonać świadczenia samodzielnie15, 
fakt świadczenia określonych usług na rzecz innych podmiotów, organizacja 
przedsiębiorstwa (fakt posiadania pojazdów, treść wpisu do odpowiedniego reje-
stru, np. KRS, fakt posiadania określonych koncesji, licencji, zezwoleń, sposób 
ubezpieczania swojej odpowiedzialności cywilnej). Okoliczności te nie mają zna-
czenia dla kwalifikacji umowy jako umowy przewozu lub spedycji, jeśli zamiar 
stron co do treści zobowiązania jest jasny. Jeśli jednak istnieją w tym zakresie 
wątpliwości, by prawidłowo ocenić charakter zawartej umowy, wszystkie te oko-
liczności, zaistniałe zarówno przed zawarciem umowy, w momencie jej zawiera-
nia, a nawet wykonywania, powinny być brane pod uwagę. Podkreślenia wymaga 
jednak to, że wspomniane okoliczności muszą być rozpatrywane łącznie. Żadna 
z nich, podobnie jak nazwa przyjętego zlecenia, samodzielnie nie przesądza roz-
ważanej tu kwestii. 

W szczególności kwalifikacji umowy jako umowy przewozu nie unie-
możliwia okoliczność, że podmiot zaciągający zobowiązanie nie ma środków 

12 Na konieczność takiego podejścia wskazuje francuski Cour de Cassation w wyroku 
z dnia z 25.06.1979 r., „European Transport Law” 1980, s. 79. Por. też M.A. Clarke, op.cit., s. 21.

13 Por. wyrok Tribunal de Commerce de Bruxelles z 12.02.1977 r., „European Transport 
Law” 1978, s. 285–291, wyroki Cour d’Appel de Paris z 27.06.1979 r., „Bulletin des Transport” 
1979, s. 440, z 10.05.1978 r., „Bulletin des Transport” 1979, s. 157 oraz z 24.11.1978 r., „Bulletin 
des Transport” 1979, s. 137, wyrok belgijskiego Cour de Cassation z 17.09.1987 r., „European 
Transport Law” 1988, s. 201. Zdarza się, że przedsiębiorca świadczący usługi przewozowe zmie-
nia terminologię wzorca zlecenia na niejednoznaczną, aby w ten sposób utrudnić kwalifikację 
umowy, ale na fakt zmiany terminologii nie zwraca uwagi swoim klientom.

14 Wskazanie przyjmującego zlecenie jako przewoźnika w liście przewozowym w znacz-
nym stopniu utrudnia wykazanie, że w rzeczywistości działał on jako spedytor, nawet jeżeli w ca-
łości zlecił on przewóz podwykonawcy (tak np. wyrok Tribunale di Milano z 9.04.2001 r., „Il Dritto 
Marittimo” 2003, s. 176–183, wyrok Oberlandesgericht München z 5.07.1989 r., „Transportrecht” 
1990, s. 16).

15 Tribunal de Commerce de Bruxelles w wyroku z 12.02.1977 r., „European Transport 
Law” 1978, s. 285–291, stwierdził, że w przypadku takiego zastrzeżenia, nie sposób uznać, że 
podmiot, który je przyjął działał jako spedytor, nawet gdyby w całości zlecił wykonanie przewozu 
podwykonawcy.



189Kwalifikacja prawna umów zawieranych w transporcie samochodowym

transportowych, za pomocą których mógłby wykonać przewóz. Jak już wspo-
mniano, umowa przewozu może być wykonana poprzez powierzenie wykonania 
przewozu innemu przewoźnikowi. Ponadto przedsiębiorca zaciągający zobowią-
zanie do przewiezienia przesyłki może wykonać przewóz środkami obcymi, po-
zyskanymi na podstawie umowy najmu lub innej umowy (np. leasingu). Z drugiej 
strony fakt posiadania przez określonego przedsiębiorcę środków transportu rów-
nież nie przesądza charakteru umowy. Przedsiębiorca taki może bowiem zawie-
rać zarówno umowy przewozu, jak i umowy spedycji. Fakt posiadania środków 
transportu i wykonywaniu przy ich użyciu zobowiązań wynikających z umów 
przewozu powinien być jednak w przypadkach wątpliwych jedną z okoliczności 
przemawiających za uznaniem przyjętego zlecenia za umowę przewozu, które 
muszą być brane pod uwagę.

Dla kwalifikacji umowy nie może mieć przesadzającego znaczenia także 
okoliczność niespełniania przez przedsiębiorcę warunków administracyjno-praw-
nych prowadzenia działalności transportowej (w szczególności nieposiadania 
licencji na wykonywanie działalności transportowej)16. Odmienna kwalifikacja 
dawałaby premię w postaci złagodzonej odpowiedzialności przedsiębiorcom 
nierzetelnym, niewykonującym obowiązków ustawowych. Nie przesądza osta-
tecznie kwestii także sposób określenia przedmiotu działalności przedsiębiorcy 
podejmującego zobowiązanie, zgłoszony do odpowiedniego rejestru. 

Kwalifikacji umowy jako umowy przewozu i zastosowaniu Prawa prze-
wozowego czy Konwencji CMR nie stoi na przeszkodzie także okoliczność, że 
w treści listu przewozowego pominięto przewoźnika, który zobowiązał się do 
przewozu (np. przyjmując tzw. zlecenie transportowe), choć faktycznie go nie 
wykonał. Wynika to z tego, że list przewozowy zarówno na gruncie Prawa prze-
wozowego, jak i Konwencji CMR nie spełnia funkcji konstytutywnej, w tym sen-
sie, że jego wystawienie nie warunkuje zawarcia umowy przewozu (art. 47 Prawa 
przewozowego, art. 4 CMR). Jednocześnie list ten, przynajmniej na gruncie prze-
wozów międzynarodowych, stanowi jedynie dowód prima facie, co oznacza, że 
okoliczności w nim podane mogą być podważane przy użyciu innych środków 
dowodowych (art. 9 CMR). 

Uznania, że strony zawarły umowę przewozu, a nie umowę spedycji, nie 
uniemożliwia okoliczność, że obok samego zobowiązania do translokacji towa-
ru występuje zobowiązanie do wykonania innych świadczeń właściwych dla 

16 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 6.10.2004 r., i CK 199/04, Legalis 81822, Lex 146332.
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spedycji17. Z drugiej jednak strony, dla kwalifikacji umowy jako umowy spe-
dycji nie jest konieczne objęcie jej zakresem innych czynności niż samo wyszu-
kanie przewoźnika, zawarcie z nim umowy przewozu i udzielenie stosownych 
instrukcji dotyczących wykonania przewozu. Jeżeli zatem na podstawie oceny 
całokształtu okoliczności sąd uzna, że przedsiębiorca zobowiązał się nie do trans-
lokacji przesyłki, a wyłącznie do organizacji przewozu, poprzez wyszukanie od-
powiedniego przewoźnika, umowa powinna być traktowana jako umowa spedy-
cji, niezależnie od tego, czy zobowiązanie obejmowało jeszcze dalsze czynności 
związane z przewozem18. 

Podobnie okoliczność udzielenia przez spedytora gwarancji należytego wy-
konania przewozu przez wybranego przewoźnika nie powoduje, że umowę nale-
ży traktować jako umowę przewozu. Zawarcie takiej klauzuli w umowie spedycji 
ma jednak wpływ na zakres jego odpowiedzialności19.

17 Dlatego też wątpliwości budzi stanowisko Cour d’Appel d’Anvers zajęte w wyroku 
z 20.12.1999 r., „European Transport Law” 2000, s. 687, w którym sąd stwierdził, że fakt zobo-
wiązania się do dostarczenia towaru nie oznacza, że umowę należy kwalifikować jako umowę 
przewozu w sytuacji, gdy podmiot wykonujący usługę odpowiedzialny jest za całokształt procesu 
związanego z przewozem towaru, w tym za koordynację logistyki, dokonanie odprawy celnej, 
uiszczenie (wyłożenie) należności celnych, podatku VAT, opłat depozytowych, administracyj-
nych, opłaty za przestój i przetrzymanie statku. Podobne zastrzeżenia budzi wyrok Cour d’Appel 
de Gand z 16.10.2002 r., „Jurisprudence du Port d’Anvers” 2003, s. 20–28, w którym sąd uznał, że 
strona podejmująca się przewozu towaru działała jako spedytor, gdyż nie wykonywała bezpośred-
nio przewozu, a jedynie koordynowała datę i miejsce załadunku i wyładunku, zajmowała się oc-
leniem ładunku, jego ubezpieczeniem i innymi formalnościami. Z kolei w wyroku z 21.12.1965 r. 
Hof’s-Hertogenbosch, „Nederlandse Jurisprudentie” 1967, s. 164, sąd trafnie stwierdził, że przy-
jęcie przez przewoźnika obowiązków związanych z ocleniem towaru nie powoduje, że staje się on 
spedytorem. Sama konwencja przewiduje bowiem możliwość dokonywania przez przewoźnika 
pewnych formalności celnych.

18 Dlatego też za niezbyt szczęśliwe uznać należy ujęcie problemu przedstawione w wyroku 
Sądu Najwyższego z 6.10.2004 r., sygn. I CK 199/04, SIP LEX nr 146332, w którym Sąd stwier-
dził, że jeżeli przyjmuje się ofertę, w której mowa jest tylko o przewozie rzeczy, a żadne czynno-
ści konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych, obejmujących 
usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcie oferty jest stricte umową prze-
wozu, a nie umową spedycji. 

19 Francuski Cour de Cassation w wyroku z 10.05.2000 r., „European Transport Law” 2000, 
s. 675, uznał, że spedytor, który udzielił gwarancji należytego wykonania przewozu (jako prze-
woźnik zastępczy) może powoływać się na postanowienia ograniczające wysokość odszkodowa-
nia, przewidziane w art. 23 ust. 1 i 3 CMR, chyba że dopuszcza się winy własnej w wykonaniu 
powierzonych mu zadań. Wyrok budzi pewne zastrzeżenia, ale jego ocena leży poza zakresem 
niniejszego opracowania.
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kwestia tzw. zryczałtowanego wynagrodzenia 

W systemach prawnych niektórych państw przyjęta została zasada, w myśl 
której, w przypadku, gdy nadawca uzgodnił ze spedytorem ryczałtowe wyna-
grodzenie za usługę (obejmujące wszelkie należności w tym przewoźne), spedy-
tor ma prawa i obowiązki przewoźnika. Zasadę tę przyjmują w swoich rozstrzy-
gnięciach, obok sądów angielskich20, przede wszystkim sądy niemieckie21, choć 
teza ta występuje także w orzecznictwie innych krajów (austriackim, belgijskim, 
holenderskim22). Choć sądy niemieckie, dla uzasadnienia powyższej tezy, pod-
kreślają w swoich wyrokach konieczność autonomicznej wykładni Konwencji 
CMR, niezależnej od regulacji obowiązującej w systemie prawa właściwym dla 
danej umowy, stosują tę zasadę konsekwentnie, nawet wówczas, gdy dochodzą 
do wniosku, że dla danej umowy posiłkowo zastosowanie znajduje prawo inne 
niż niemieckie23. Zasady tej nie można jednak traktować jako powszechnie obo-
wiązującej. Wynika ona z wyraźnej regulacji tego problemu w niektórych syste-
mach prawa (np. w prawie niemieckim). Sposób ustalenia wynagrodzenia, tzn. 
to, czy wynagrodzenie strony podejmującej się wykonania usługi uwzględnia 
przewoźne, czy też wyodrębnia się wynagrodzenie tej osoby od wynagrodzenia 
przewoźnika, może być jedną z okoliczności umożliwiających kwalifikację umo-
wy. Okoliczność ta nie może być jednak decydująca dla tej kwalifikacji w sys-
temach, które nie zawierają wyraźnego unormowania w tym zakresie (tak jak to 

20 Por. też M.A. Clarke, op.cit., s. 25.
21 Tak wyroki Oberlandesgericht München z 5.07.1989 r., „Transportrecht” 1990, 

s. 16 oraz z 23.07.1996 r., „Transportrecht” 1997, s. 33–34; wyroki Oberlandesgericht Hamm 
z 18.05.1989 r., „Transportrecht” 1990, s. 188 oraz z 14.06.1999 r., „Transportrecht” 2000, s. 29–
31; wyrok Oberlandesgerichts Köln z 27.09.2005 r., „Transportrecht” 2007, s. 316–320, wyrok 
Bundesgerichtshof z 14.02.2008 r., „European Transport Law” 2008, 747.

22 Por. wyrok Cour d’Appel de Bruxelles z 24.01.1969 r., „Uniform Law Review” 1970, s. 17, 
wyrok belgijskiego Cour de Cassation z 17.09.1987 r., „European Transport Law” 1988, s. 201; 
wyrok Rechtbank’s-Gravenhage z 17.05.1968 r., „European Transport Law” 1968, s. 1227.

23 Przykładowo we wskazanym już wyżej wyroku Oberlandesgericht Köln z 27.09.2005 r., 
sąd stwierdził, że mimo iż prawem właściwym dla zawartej umowy było prawo francuskie, 
które nie przewiduje podobnej regulacji w przepisach o spedycji, konieczność autonomicz-
nej oceny charakteru umowy przemawia za uznaniem, że jest ona umową przewozu. Podobnie 
Bundesgerichtshof w wyroku z 14.02.2008 r., „European Transport Law” 2008, s. 747–755 pod-
kreśla konieczność autonomicznego, niezależnego od prawa wewnętrznego rozumienia pojęcia 
umowy przewozu i wyciąga stąd wniosek (zbyt daleko idący), że umowa spedycji za zryczałtowa-
ną opłatą podlega CMR.
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ma miejsce w prawie polskim). Jest jedną z wielu, które powinny być brane pod 
uwagę24. Pogląd, w myśl którego jeżeli w umowie określono wynagrodzenie obej-
mujące także przewoźne, to w każdym wypadku umowę taką należy kwalifiko-
wać jako umowę przewozu, byłby na gruncie prawa polskiego zbyt daleko idący.

Podsumowanie

Kwalifikacja umowy zawieranej poprzez przyjęcie zlecenia logistycznego, 
o bliżej niesprecyzowanym świadczeniu podmiotu przyjmującego zlecenie, jako 
umowy przewozu czy umowy spedycji, powinna odbywać się przez wykładnię 
oświadczeń woli stron umowy, dokonaną na podstawie art. 65 k.c. Taka kwali-
fikacja ma zwykle miejsce w związku ze szkodą w trakcie przewozu i wynika 
z odmiennych zasad odpowiedzialności przewoźnika i spedytora. Wykształcone 
w praktyce domniemanie faktyczne, że intencją stron było zawarcie umowy prze-
wozu, może być stosowane wyłącznie po dokonaniu analizy i ocenie całokształ-
tu okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy, a nawet jej wykonywaniu, 
istotnych dla oceny rzeczywistego zamiaru stron. Poszczególne okoliczności 
samodzielnie nie stanowią jednak przesądzających kryteriów kwalifikacji. Na 
gruncie prawa polskiego kryterium takiego nie stanowi także przyjęta w niektó-
rych innych krajach koncepcja zryczałtowanego wynagrodzenia za usługę. 
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legal QualiFication oF contractS in the road tranSport

abstract

The article discusses the issue of qualification of contracts concluded in road trans-
port on the basis of crisply formulated orders as a contract of carriage or a forwarding 
contract. The author points to the need for interpretation of declarations of intent of the 
contracting parties in accordance with the provision of art. 65 of the Civil Code. The 
author accepts a presumption of fact that the intention of the parties was to conclude 
a contract of carriage. However a prior analysis and evaluation of a number of circum-
stances relevant to the assessment of the actual intention of the contracting parties has to 
be done. The author points out that under the Polish law, the application of all-in fee does 
not prejudge the qualification of the contract, as it does in some other countries.

keywords: forwarding contract, contract of carriage, interpretation of a declaration of 
intent




