Problemy Transportu i Logistyki nr 2/2016 (34)
(dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki)

FUNKCJONOWANIE I EWOLUCJA
SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Szczecin

Rada Naukowa
prof. dr hab. Ursula Braun-Moser (professor emeritus)
prof. dr hab. Jan Burnewicz, prof. zw. (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. zw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Michael R. Crum (Iowa State University)
prof. dr hab. Peter Faller (Wirtschafts Universität Wien)
prof. dr ing. Josef Gnap (Žilinska Univerzita)
prof. dr habil. Heiner Hautau (Institut für Stadt- und Raumplanung, Bremen)
prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Józef Perenc, prof. zw. (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr Franco Rotim (Akademija Tehničkih Znanosti Hrvatske)
Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej www.wnus.edu.pl/ptil
Redaktor naukowy
Elżbieta Załoga
Sekretarz redakcji
Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Redaktorzy tematyczni
Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Bogusław Liberadzki
Redaktor statystyczny
Marcin Hundert
Redakcja językowa, korekta
Joanna Grzybowska
Skład komputerowy
Marcin Kaczyński
Projekt okładki
Katarzyna Pawlik

Wersja papierowa jest wersją pierwotną
Czasopismo indeksowane jest w: BazTech, Index Copernicus oraz BazHum
Zasoby bazy udostępniane są bezpłatnie
Za publikację naukową zamieszczoną w czaspopiśmie „Problemy Transportu i Logistyki” MNiSW
przyznaje 10 punktów

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016
ISSN 1644-275X
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydanie I. Ark. wyd. 16,5. Ark. druk 14,5. Format B5. Nakład 100 egz.

SPIS TREŚCI
Wstęp

5

Część I – Osiągnięcia polskiej szkoły ekonomiki transportu
Elżbieta Marciszewska, Izabela Bergel – Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki transportu
z perspektywy 110-lecia SGH w Warszawie 

9

Maria Michałowska – Katowicka szkoła ekonomiki transportu –
profil naukowo-badawczy i dydaktyczny

17

Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska – Wkład radomskiego ośrodka akademickiego
w rozwój ekonomiki transportu

27

Wojciech Paprocki – Kierunki badań i kształcenia w zakresie myśli ekonomicznej transportu

37

Krystyna Wojewódzka-Król – Sopocka szkoła ekonomiki transportu

49

Elżbieta Załoga – Twórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (dorobek 70-lecia) 

57

Część II – System transportowy w badaniach naukowych
Monika Bąk – Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim
w świetle polityki innowacyjności UE

73

Dawid Brudny, Stanisław Krawiec – Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce
na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu

89

Krystyna Brzozowska – Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych

97

Izabela Dembińska – Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej –
koncepcja i założenia metodyczne

107

Jacek Januszewski – Global Navigation Satellite Systems Applications in Different Modes
of Transport

117

Jolanta Joszczuk-Januszewska – The Cloud Computing Technology for Future Digital
Transport in Europe

127

Dariusz Milewski, Bogusz Wiśnicki – The Impact of Diversification of Regional
Economic Conditions on the Economic Efficiency of Intermodal Transport in Europe

135

Andrzej Montwiłł – Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych
w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym w Europie
na wybranym przykładzie

145

Barbara Pawłowska, Aleksandra Koźlak – Transport i gospodarka morska
w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce

155

Krystian Pietrzak – „Lekka Kolej Towarowa” jako innowacyjny system wspomagający
realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych

167

Dorota Raben – Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek
rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T

177

Maria Trojanek, Izabela Rącka – Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji
inwestycji drogowych

185

Bogusz Wiśnicki, Jarosław Duda – Assessment of Utilization of Regions’ Transport Capacity
by the DEA Method of Determining Relative Efficiency 

197

Krystyna Wojewódzka-Król – Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski

209

Bartosz Zakrzewski – Logistics Centres of Eastern Poland in the Pan-European Transport
Corridor No. 2

219

Część III – Miscellanea
Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Prof. zw. dr. hab. inż. Huberta Bronka

231

Wstęp
Prawidłowo funkcjonujący system transportowy warunkuje rozwój usług transportowych, a te
z kolei stanowią jeden z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Taki zestaw naczyń połączonych jest trzonem funkcjonowania sektora transportu. Analiza funkcjonowania i ewolucji
współczesnego systemu transportowego znalazła odzwierciedlenie w prezentowanych w niniejszym zeszycie artykułach naukowych. Stanowią one źródło informacji na temat podejmowanych
w Polsce i całej Europie przedsięwzięć służących rozwojowi transportu. Autorzy przedstawiają
zagadnienia dotyczące funkcjonowania i rozwoju poszczególnych gałęzi transportu, jak również
pochylają się na problemem finansowania inwestycji oraz uwarunkowaniami innowacyjności
systemu transportowego.
Światowy, europejski, polski system transportowy zmienia się. Ewolucja dokonuje się w następstwie postępu technicznego, ale także dzięki rozwojowi myśli naukowej. W publikacji tej podjęto próbę syntetycznej charakterystyki dorobku polskiej szkoły ekonomiki transportu. Okazją
do takiej oceny stał się, obchodzony w 2016 roku, jubileusz 110-lecia SGH w Warszawie oraz
70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie. Zaprezentowano dorobek w zakresie
ekonomiki transportu szkoły radomskiej, śląskiej, sopockiej, szczecińskiej oraz warszawskiej.
Zgromadzone artykuły podzielono na dwie części: pierwsza prezentuje dorobek polskiej
szkoły ekonomiki transportu, druga – badania nad systemem transportowym.
Mamy nadzieję, że przedstawione w artykułach problemy, zagadnienia i wyniki badań naukowych poświęconych funkcjonowaniu i ewolucji systemu transportowego staną się przesłanką do
kontynuacji dyskusji teoretycznej i prowadzenia dalszych badań naukowych.
Redaktor czasopisma
Elżbieta Załoga
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Streszczenie

W artykule przedstawiono ewolucję badań naukowych i dorobek warszawskiej szkoły
ekonomiki transportu. Obchodząca 110-lecie swojego istnienia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wpisała się na trwałe w tworzenie podstaw teoretycznych funkcjonowania gospodarki i jej sektorów, w tym sektora transportowego uznawanego za
„krwiobieg” gospodarczy. Już we wczesnych latach funkcjonowania warszawskiej
Szkoły Głównej Handlowej, a następnie SGPiS, problematyka transportu pojawiała się
w wykładach z zakresu historii i geografii gospodarczej.
W okresie powojennym nauka o transporcie i jego wieloaspektowych problemach ekonomicznych zajmowała coraz więcej należnego jej miejsca w badaniach i dydaktyce.
W 1967 roku powstała – założona przez nestora nauk o transporcie prof. Mariana Madeyskiego – Katedra Transportu, która w przyszłym roku obchodzić będzie półwiecze
istnienia. Jej roli w rozwoju myśli ekonomicznej w zakresie transportu poświęcono
w artykule szczególną uwagę.
W SGH drugim silnym zespołem zajmującym się problematyką ekonomiczną transportu były jednostki skupione przy ówczesnym Wydziale Handlu Zagranicznego,
obecnie Kolegium Gospodarki Światowej.
Obchody 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim są dobrą okazją do podsumowań dorobku warszawskiej szkoły ekonomiki transportu, jako jednego z wiodących ośrodków
naukowych w zakresie badania ekonomiczno-finansowych oraz zarządczych aspektów
i zjawisk występujących w sektorze transportu i logistyki.

Słowa kluczowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ekonomika transportu, badania i dydaktyka
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Wprowadzenie
Obchodząca 110-lecie swojego istnienia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wpisała się na
trwałe w tworzenie podstaw teoretycznych funkcjonowania gospodarki i jej sektorów, jednym
z których – uznawanych za „krwiobieg” gospodarczy – jest transport. Już we wczesnych latach
funkcjonowania warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (w latach 1949–1991 SGPiS) problematyka transportu pojawiała się w wykładach z zakresu historii i geografii gospodarczej. W okresie
powojennym nauka o transporcie i jego wieloaspektowych problemach ekonomicznych zajmowała
coraz więcej należnego jej miejsca w badaniach i dydaktyce. W 1967 roku powstała – założona przez
nestora nauk transportowych prof. Mariana Madeyskiego – Katedra Transportu, która w przyszłym roku obchodzić będzie swoje półwiecze istnienia. Wśród pracowników tej Katedry znalazły
się tak znaczące dla nauk o transporcie postaci, jak: prof. Elżbieta Lissowska, prof. Jan Marzec, prof.
Romuald Bauer, prof. Halina Mokrzyszczak, prof. Bogusław Liberadzki, prof. Wojciech Paprocki,
prof. Leszek Mindur, prof. Tadeusz Dorosiewicz, prof. Jerzy Czownicki, prof. Janusz Ostaszewski,
prof. Elżbieta Marciszewska i z młodszego pokolenia – prof. Jana Pieriegud. Katedra Transportu
rozwijała się wszechstronnie. Doktoryzowało się w niej wielu młodych wówczas pracowników
Katedry: dr Maria Szczypa, dr Izabela Bergel, dr Grzegorz Kaczor, dr Mirosław Kaczmarek, dr Janusz
Giersz, dr Sławomir Krzemiński, dr Marek Łepkowski, a ostatnio dr Adam Hoszman. Włączyli się
oni w proces unowocześniania polskiego systemu transportowego nie tylko poprzez prowadzenie
badań naukowych, ale także poprzez ścisłą współpracę z praktyką gospodarczą, pełniąc ważne
funkcje – od ministra transportu po prezesów wielkich firm transportowo-logistycznych.
Drugim silnym zespołem zajmującym się problematyką ekonomiczną transportu były
jednostki skupione w ramach ówczesnego Wydziału Handlu Zagranicznego, przekształconego później w Kolegium Gospodarki Światowej. Tu należy wymienić przede wszystkim prof.
I. Tarskiego, prof. E. Teichmann, prof. W. Januszkiewicza, prof. K. Rutkowskiego i prof.
H. Brdulak. Warto wymienić także – z innych Kolegiów – takie nazwiska, jak prof. J. Brdulak
(geograf) czy prof. J. Kaliński (historyk). Prawne aspekty funkcjonowania transportu rozwijał
zaś prof. J. Gospodarek. Badania naukowe i proces dydaktyczny wymienionych zespołów od
początku uwzględniały wyzwania ze strony praktyki gospodarczej transportu. Rozwijano zatem
wiele nurtów ekonomiki transportu i jej gałęziowych aspektów uwzględniających te wyzwania.
Prof. M. Madeyski wskazywał na potrzebę systemowego podejścia do transportu. Już w latach 70. XX wieku dostrzegał potrzebę analizy procesów integracyjnych w transporcie i funkcji
integracyjnej transportu. Rozpoczął badania w zakresie ruchliwości komunikacyjnej ludności.
Widział też potrzebę stworzenia narzędzi badań analitycznych w transporcie oraz konieczność
analizy wpływu technologii na procesy transportowe i ich przebieg. W Katedrze rozwijano też
badania w zakresie międzynarodowych systemów transportowych, polityki transportowej,
zrównoważonego rozwoju w transporcie, zagadnień związanych z transportochłonnością gospodarki, źródłami i metodami finansowania rozwoju systemu transportowego, a w ostatnim
okresie dominowała problematyka integracji europejskiej i polityki unijnej w zakresie budowy
spójnego, efektywnego i konkurencyjnego rynku transportowego UE. Wiele zagadnień rozważano w kontekście procesów globalizacji gospodarki światowej. Warszawski ośrodek ekonomicznej
myśli transportowej silnie zorientowany jest na nowoczesne nurty badań i dydaktyki, na sieciowe
podejście do analizy rynków, na poszukiwanie narzędzi i metod unowocześniania systemów
transportowych i łańcuchów logistycznych, na poszukiwaniu wzorców dobrych praktyk
w postaci benchmarkingu, na wieloaspektowe analizy problematyki dostępności transportowej,
zagadnienia dynamicznego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu w tym samochodowego,
kolejowego i lotniczego, a nawet takie zagadnienia, jak rozwój technologii kosmicznych w nowej
10
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gospodarce i procesy jej cyfryzacji. W ostatnich latach wątkiem wzbogacającym wieloletnie
badania jest opis i analiza koncepcji Czwartej Rewolucji Przemysłowej, określanej także jako
„Przemysł 4.0”. Ta koncepcja i jej zastosowanie w łańcuchach dostaw (tzw. Logistics 4.0) od 2014
roku są przedmiotem badań, w których uwzględniane jest znaczenie cyfryzacji jako jednego
z megatrendów zmian w gospodarcze światowej.
Obchody 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie są dobrą okazją do podsumowań dorobku warszawskiej szkoły ekonomiki transportu jako jednego z wiodących ośrodków
naukowych w zakresie badania ekonomicznych aspektów i zjawisk występujących w sektorze
transportu i logistyki.

Historia Katedry Transportu SGH
Uruchomienie kierunku studiów z zakresu ekonomiki i organizacji transportu na Wydziale
Handlu Wewnętrznego SGPiS wiązało się ściśle z powstaniem w 1967 roku Katedry Transportu,
której założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. Marian Madeyski (Liberadzki, 2006,
s. 13–14). Wokół Profesora zebrała się grupa wyśmienitych uczonych: Elżbieta Lissowska, Jan
Marzec, Romuald Bauer, Tadeusz Dorosiewicz czy Wojciech Morawski, którzy łączyli pracę
w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) czy Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu
(OBET) z pracą w Katedrze. Profesor R. Bauer rozpoczął swoje badania naukowe od tematyki
cenotwórstwa w transporcie, ekonomiki transportu kolejowego, zajmując się następnie zagadnieniami polityki transportowej i reform gospodarczych w transporcie. Profesor E. Lissowska
specjalizowała się w zagadnieniach ekonomiki transportu samochodowego i zintegrowanego
systemu transportowego. W tym zakresie należała do grona prekursorów budowania teorii
zrównoważonego systemu transportowego. Profesor J. Marzec współtworzył podstawy teorii spedycji, konteneryzacji i przewozów kombinowanych. Wyniki prac nad koncepcją zintegrowanego
systemu transportowego kraju prowadzonych w latach 70. ubiegłego wieku pod kierunkiem prof.
M. Madeyskiego zawarte zostały w unikalnej monografii Transport. Rozwój i integracja (1975).
Zgodnie z obszarami zainteresowań samodzielnych pracowników kształtował się program
nauczania. Profesor M. Madeyski osobiście wykładał wstęp do nauki o transporcie, prowadził
seminaria magisterskie i seminarium doktoranckie. Profesor T. Dorosiewicz zajmował się ekonomiką transportu samochodowego oraz nauczał metod ilościowych i informatyki w transporcie,
co w tamtych czasach było nowatorskim podejściem na skalę krajową. Do zespołu Katedry od
1968 roku zaczęli dołączać adiunkci i asystenci. Wprowadzono przedmiot ładunkoznawstwo,
który prowadziła docent Halina Mokrzyszczak. Do prof. E. Lissowskiej dołączyła dr Maria
Szczypa. Profesor Bogusław Liberadzki początkowo zajmował się zagadnieniami ekonomiki
i technologii transportu kolejowego, a następnie skoncentrował się na zagadnieniach polityki
transportowej. W Katedrze rozszerzono program badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych o zagadnienia ekonomiki transportu lotniczego, czym zajęli się dr hab. Jerzy Czownicki
i dr Elżbieta Marciszewska. Zbiorowy przewóz osób i podsystemy komunikacji publicznej stanowiły przedmiot wykładów prowadzonych przez dr Izabelę Bergel. Profesor Leszek Mindur
specjalizował się w technologicznych aspektach przewozów transportem samochodowym
i multimodalnym, zwłaszcza w transportowej obsłudze budownictwa. Podstawy teoretyczne
funkcjonowania żeglugi śródlądowej i towarowego transportu kolejowego, a następnie koncepcję
logistyczną w transporcie, rozwijał prof. Wojciech Paprocki. W krótkim czasie do oferty naukowo-dydaktycznej włączono także tematykę finansów w transporcie, w której specjalizował
się prof. Janusz Ostaszewski, późniejszy kierownik tej Katedry. Od momentu przygotowania
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pracy doktorskiej ważnym nurtem badawczym prof. Jany Pieriegud pozostaje ewolucja koncepcji międzynarodowych korytarzy transportowych oraz sieci TEN-T, przy czym autorka
zwraca uwagę na ważne znaczenie pozatransportowe tej koncepcji. Kolejnym ważnym nurtem
badań Jany Pieriegud są zagadnienia związane z modelami finansowania rozwoju i utrzymania
infrastruktury kolejowej i drogowej oraz rolą państwa w tym zakresie. Natomiast dr Michał
Wolański poszerzył zakres przedmiotowy badań Katedry o problematykę komunikacji miejskiej
i zarządzania projektami. Uznawany jest za cenionego eksperta w tej dziedzinie.
Dorobek Katedry wzbogacili adiunkci, którzy odeszli z uczelni do praktyki gospodarczej:
dr Janusz Giersz zajmujący się w latach 1976–1994 funkcjonowaniem transportu kolejowego,
dr Mirosław Kaczmarek (1976–1993) badający funkcjonowanie przedsiębiorstw spedycyjnych,
dr Grzegorz Kaczor (1986–2006) specjalizujący się w zagadnieniach międzynarodowej integracji
systemów transportowych oraz dr Sławomir Krzemiński (1995–2010) zgłębiający procesy konsolidacji przedsiębiorstw transportowych. Zmianami w strukturze strony podażowej samochodowego rynku transportowego zajmował się dr Marek Łepkowski. Dr Dariusz Kaliński, specjalista
od rynku lotniczego, pracownik Katedry w latach 1983–2004, kontynuuje współpracę z Katedrą.
Z Katedrą współpracują też byli doktoranci: Paweł Zagrajek i Adam Hoszman, który obecnie
został już pracownikiem Katedry, rozwijając badania w zakresie transportu lotniczego.
Katedra w swojej historii miała czterech kierowników: prof. Mariana Madeyskiego, prof.
Romualda Bauera, prof. Janusza Ostaszewskiego i – od 2001 roku – prof. Bogusława Liberadzkiego.
Pracownicy Katedry reprezentowani byli także przez wiele lat we władzach akademickich
uczelni: prof. R. Bauer i prof. J. Ostaszewski pełnili funkcje Dziekanów Kolegium Zarządzania
i Finansów, prof. E. Marciszewska była Prodziekanem tego Kolegium i Prodziekanem Studium
Podstawowego, a następnie Studium Licencjackiego. Dr I. Bergel jest od wielu lat pełnomocnikiem rektora do spraw programów podwójnego dyplomu. Dużą wartością grupy adiunktów,
którzy dołączyli do Katedry po 2001 roku – najpierw dr Jana Pieriegud, a następnie dr Bartłomiej
Gorlewski i dr Michał Wolański – jest ich wkład w internacjonalizację KZiF i SGH.
Twórcy Katedry i kierunku kształcenia w zakresie transportu już odeszli na zawsze lub na
zasłużoną emeryturę. Pracownicy Katedry kontynuują tradycje szkoły ekonomiki transportu
i rozwijają problematykę zarządzania i finansowania w transporcie, wzbogacając i dostosowując
działalność badawczą i dydaktyczną do wymogów nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej
oraz potrzeb edukacyjnych SGH.

Działalność naukowa Katedry Transportu SGH
Działalność naukowa Katedry Transportu oparta jest o badania międzygałęziowe oraz dotyczące poszczególnych gałęzi transportu, realizowane przez cały zespół Katedry i mniejsze
zespoły w ramach dwóch zakładów istniejących w Katedrze. W badaniach tych podejmowane są
fundamentalne problemy wpływu transportu na rozwój gospodarczy oraz metodologia badań
nad systemami transportowymi. W minionych latach szczególny nacisk położono na kwestie
fiskalizmu w transporcie, wpływu regulacji na zmiany strukturalne na rynku usług transportowych, zastosowania benchmarkingu i najlepszych praktyk w transporcie oraz analizę decyzji
podejmowanych przez użytkowników transportu.
W ostatnim okresie w Katedrze Transportu (prof. J. Pieriegud i prof. W. Paprocki) podjęto
nowe aspekty badań nad przyszłością rozwoju transportu pod wpływem dynamicznego procesu
cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa (zob. Gajewski, Paprocki, Pieriegud, 2016), w tym nad
perspektywami użytkowania autonomicznych oraz elektrycznych środków transportu.
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Z badań prowadzonych w zespołach międzynarodowych należy wymienić projekt SMMART
zrealizowany w latach 2005–2008, finansowany z 6. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu poprzez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w łańcuchu dostaw. Zadania zespołu były
realizowane pod kierownictwem prof. W. Paprockiego. W latach 2008–2009 Katedra uczestniczyła w dużym projekcie rozwojowym STMS, dotyczącym systemu transportu małymi samolotami, realizowanym wspólnie z Instytutem Lotnictwa. Koordynatorem projektu z ramienia
SGH była prof. E. Marciszewska. W 2012 roku w ramach pozyskanego grantu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego zrealizowano projekt dotyczący uproszczonej metodologii szacowania
efektywności inwestycji infrastrukturalnych na etapie formułowania strategii. Projekt był finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013, a jego kierownikiem był
dr M. Wolański. Pod jego kierownictwem zrealizowano też kolejny projekt – Publiczny transport
zbiorowy poza Miejskim Obszarami Funkcjonalnymi, którego wyniki również zostały opublikowane w monografii (Publiczny transport…, 2016). W okresie 2014/2015 Katedra uczestniczyła
w realizacji tzw. małego grantu – finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego – na projekt
badawczy Rights of Passengers with Reduced Mobility In V4 Countries, którego kierownikiem
w SGH była dr I. Bergel. Wyniki powyższych badań prezentowane były na wielu konferencjach
krajowych i zagranicznych, skupiających zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków sektora
TSL. Efektem prowadzonych badań są także liczne publikacje. W wyniku prac badawczych
prowadzonych przez zespół Katedry w latach 2002–2004 w ramach grantu KBN powstała monografia Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność
jego funkcjonowania. Kompleksowe ujęcie problematyki transportowej po przystąpieniu Polski
do UE stanowi praca zbiorowa Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski (2007).
W oparciu o wyniki badań statutowych przeprowadzonych w latach 2007–2015 powstały monografie: Benchmarking and best practices in transport sector; Kooperencja przedsiębiorstw w dobie
globalizacji; Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany
strukturalne na rynku usług; System transportowy Polski – 10 lat w Unii Europejskiej.
Członkowie Katedry uczestniczyli też w Europejskich Kongresach Finansowych (Sopot)
i Europejskich Kongresach Gospodarczych (Katowice). W ramach merytorycznego wsparcia
prof. W. Paprocki i prof. J. Pieriegud są współautorami publikacji o charakterze interdyscyplinarnym: Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych oraz Cyfryzacja gospodarki
i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych.

Działalność dydaktyczna Katedry Transportu SGH
Pracownicy Katedry Transportu są zaangażowani w dydaktykę na wszystkich poziomach studiów prowadzonych w SGH, umożliwiając studentom, doktorantom oraz słuchaczom studiów
podyplomowych zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Działalność
dydaktyczna na studiach stacjonarnych realizowana jest głównie w ramach specjalności
Zarządzanie w transporcie i logistyce na kierunku Zarządzanie, ale także na innych kierunkach. W całym okresie funkcjonowania Katedry prowadzone było seminarium doktorskie,
co pomogło licznej rzeszy ambitnych pracowników sektora TSL spoza uczelni uzyskać tytuły
doktorskie za prace z ekonomii bądź zarządzania w transporcie. Ważnym elementem działalności dydaktycznej Katedry Transportu są studia podyplomowe, oferowane w specjalizacjach:
drogowej, lotniczej i kolejowej, a także w ostatnim okresie z problematyki kosmicznej. Pozwalają
one pracownikom branży transportowej – posiadającym z reguły wykształcenie techniczne –
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uzupełnić wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania oraz doskonalić umiejętności w tym zakresie,
co otwiera drogę awansu na stanowiska menedżerskie. Absolwentami studiów podyplomowych
realizowanych w Katedrze są m.in. pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, P.P. „Porty Lotnicze”, spółek
z Grupy PKP, a także przewoźnicy prywatni oraz operatorzy logistyczni i pracownicy przedsiębiorstw i instytucji związanych z sektorem kosmicznym. Działalność dydaktyczna Katedry
podlega ciągłym przeobrażeniom tak, aby odpowiadała na potrzeby zmieniającej się gospodarki,
w tym rozwijającego się rynku TSL, na którym sektor transportu z jednej strony staje się coraz
atrakcyjniejszym pracodawcą, a z drugiej – coraz bardziej potrzebuje wykwalifikowanej kadry
zarządczej o nowoczesnej wiedzy, kompetencjach i umiejętnościach.

Współpraca z otoczeniem Katedry Transportu SGH
Katedra Transportu jest jednym z czterech najsilniejszych ośrodków ekonomiki transportu
w kraju, co przekłada się na ścisłą współpracę zarówno z instytucjami naukowymi, jak również z administracją publiczną. Kierownik Katedry Transportu, prof. Bogusław Liberadzki,
był dyrektorem Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu (OBET), a w latach 1989–1997
Wiceministrem i Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej. Od 2004 roku pełni funkcję
posła do Parlamentu Europejskiego, angażując się w kwestie dotyczące regulacji oraz finansowania transportu i infrastruktury. Prof. dr Jana Pieriegud od 2010 roku jest ekspertem Komisji
Europejskiej, biorącym udział w ewaluacji projektów transportowych w Programie Ramowym
w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR). Prof. Elżbieta Marciszewska jest ekspertem
rynku lotniczego, członkiem założycielem Polskiego Klubu Lotniczego, a dr Bartłomiej Gorlewski
w latach 2010–2011 był ekspertem w Komitecie Programowym 7PR Transport.
Katedra przez wiele lat ściśle współpracowała z otoczeniem naukowym transportu:
Centralnym Ośrodkiem Informatyzacji Kolejnictwa, Centralnym Ośrodkiem Badań i Rozwoju
Transportu Kolejowego, Instytutem Lotnictwa, ITS, OBET. Pracownicy Katedry realizowali
także różnorodne projekty i ekspertyzy na zlecenie takich istniejących wówczas pomiotów, jak:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, Ministerstwo Gospodarki, Związek Miast Polskich, Izba Gospodarcza Komunikacji
Miejskiej, Instytut Lotnictwa, samorządy różnego szczebla (z całej Polski) oraz prywatne
i publiczne przedsiębiorstwa transportowe. Uczestniczą również w pracach takich gremiów, jak
rady nadzorcze spółek transportowych (prof. W. Paprocki) czy rady naukowe instytutów badawczych z branży transportowej. Prof. E. Marciszewska jest członkiem Rady Naukowej Instytutu
Lotnictwa, a prof. B. Liberadzki przewodniczącym Rady Naukowej ITS, członkiem Komitetu
Transportu PAN.
Zespół Katedry prowadzi ścisłą współpracę z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego, czego efektem jest m.in. wspólna organizacja corocznych konferencji EURO-TRANS. W Katedrze realizowano także projekty naukowe we współpracy z Wydziałem
Transportu Politechniki Warszawskiej, Politechniką Śląską, Wydziałem Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdańskiego, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Wyższą Szkołą Morską
w Szczecinie. Katedra Transportu ma też wieloletnią tradycję współpracy z Wydziałem Transportu
Uniwersytetu w Pardubicach, a także z Czech Science Foundation (prof. E. Marciszewska jest
zewnętrznym recenzentem). Pracownicy Katedry uczestniczą także w projektach i seminariach
realizowanych przez European Platform of Transport Sciences (EPTS) oraz AET (Association
for European Transport).
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Zainteresowania pracowników Katedry Transportu SGH
Prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami ekonomiki transportu i polityki transportowej, a także kształtowaniem europejskiego systemu transportowego. Krótkie chwile odpoczynku najchętniej spędza w domu, czytając książki historyczne.
Przedmiotem zainteresowań naukowych i badawczych prof. dr hab. Elżbiety Marciszewskiej
jest rynek usług transportu lotniczego, procesy globalizacji, partnerstwa strategicznego
i marketing usług transportowych. Jest uznanym ekspertem z zakresu transportu lotniczego.
W działalności pozazawodowej preferuje aktywne spędzanie czasu jako turystka i wielbicielka
kuchni świata.
Prof. zw. dr hab. Wojciech Paprocki prowadzi badania z zakresu ekonomiki transportu, ze
szczególnym uwzględnieniem znaczenia regulacji dla rozwoju krajowego i europejskiego systemu
transportowego. Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością menedżerską w sektorze
transportowo-spedycyjno-logistycznym. Dużo podróżuje i pisze felietony.
Główne zainteresowania naukowo-badawcze dr hab. prof. SGH Jany Pieriegud to planowanie
rozwoju i finansowanie infrastruktury transportowej, funkcjonowanie transportu kolejowego
i korytarzy transportowych, rynki wschodnie, a także zarządzanie łańcuchem dostaw. Prof. Jana
Pieregud reprezentowała SGH i zdobywała medale w zawodach pływackich. Lubi odkrywać świat
z aparatem fotograficznym w ręku.
Dr Izabela Bergel zajmuje się funkcjonowaniem systemu komunikacji pasażerskiej, marketingiem usług transportowych oraz obsługą transportową osób niepełnosprawnych. Jest
frankofonką i frankofilką, utrzymującą liczne kontakty akademickie i towarzyskie z Francją.
Dr Michał Wolański specjalizuje się w zagadnieniach transportu pasażerskiego oraz funduszy
unijnych w transporcie (zarządzanie i ewaluacja). W wolnych chwilach jeździ na rowerze i nartach, pływa, żegluje, a także prowadzi autobusy komunikacji miejskiej.
Dr Adam Hoszman specjalizuje się w problematyce dostępności transportowej, regulacji
rynku lotniczego oraz funkcjonowania biznesu lotniczego. W wolnym czasie realizuje wyprawy
globtroterskie w najodleglejsze zakątki świata.
Mgr Paulina Latosek od ponad 15 lat organizuje pracę sekretariatu Katedry Transportu,
uczestnicząc aktywnie w życiu Katedry, wspierając proces naukowo-dydaktyczny. Z dużym
zaangażowaniem prowadzi sekretariat studiów podyplomowych afiliowanych przy Katedrze.

Podsumowanie
Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki transportu i analizę jej głównych nurtów badawczych
można rozpatrywać w kontekście toczącej się w środowisku ekonomistów dyskusji nad zmianą
paradygmatów w naukach ekonomicznych. Podkreśla się tutaj, iż powstawanie i funkcjonowanie
paradygmatów wymaga istnienia wspólnoty naukowej, której właściwości mają znaczenie kluczowe. T.S. Kuhn (1985) opisuje tę wspólnotę jako grupę osób uprawiających określoną dyscyplinę,
specjalność naukową, gdzie jej członkowie powiązani są wspólnymi elementami wykształcenia,
traktują się jako osoby odpowiedzialne za dążenie do realizacji określonych celów (łącznie
z kształceniem następców), odznaczające się rozwiniętą więzią komunikacyjną wewnątrz grupy.
Cechuje je względna jednomyślność poglądów i nastawienie na kwestie zawodowe. Tworzą one
paradygmat, ewentualnie zbiór paradygmatów jako swoistą matrycę dyscyplinarną. Wydaje się,
że pracownicy naukowi Katedry Transportu SGH tworzą taką wspólnotę naukową, zdolną do
kreowania paradygmatów w zakresie nowoczesnej ekonomiki transportu.
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Development of the Warsaw School of Transport Economics from the Perspective
of the 110th Anniversary of the Warsaw School of Economics
Abstract

The Warsaw School of Economics, which is celebrating its 110 anniversary, has become an
inherent contributor to the creation of theoretical foundations of the operation of economy
and its sectors. Transport is regarded to be the bloodstream of economy. As early as in the
times of the Higher School of Commerce and later the Central School of Planning and Statistics transport problems were included in the lectures on economic history and geography.
In the post-war period the science of transport and its multi-aspect economic problems took
increasingly more due space in the research and teaching. In 1967 the Department of Transport was founded by doyen of transport sciences professor Marian Madeyski. Next year it will
celebrate its half a century.
The second important team dealing with the problem of transport was within the Department
of Foreign Trade, later the Collegium of the World Economy. The celebration of the 110th anniversary of the Warsaw School of Economics and 70th anniversary of Szczecin’s transport school is an opportunity to sum up the achievements of the Warsaw school of transport economics
as a leading scientific centre in the area of research of economic aspects and phenomena in the
sector of transport and logistics.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono w zarysie genezę oraz etapy rozwoju działalności Zespołu
Katedry Transportu, funkcjonującego w strukturze Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w zakresie realizacji funkcji naukowo-badawczych,
badawczo-eksperckich oraz edukacyjnych. W ciągu 48 lat istnienia zespołu zajmującego się ekonomiczną problematyką transportu, spedycji i logistyki można wymienić etap
kształtowania profilu ośrodka naukowo-badawczego, założonego przez doc. Jana Wiesnera oraz okres, w którym pracownicy Katedry kontynuują przyjęte standardy oraz
podejmują nowe inicjatywy, uzasadnione szeroko rozumianymi przemianami. Zespół
prowadzi badania naukowe ważne z punktu widzenia istniejących megatrendów, jak
również rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Górnego Śląska oraz kraju. Badania
naukowe, dorobek publikacyjny i doświadczenie zawodowe kadry wiążą się bezpośrednio z prowadzonymi procesami kształcenia na kierunku ekonomia w ramach specjalności transport i logistyka oraz studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
stopnia kierunku logistyka o tytule zawodowym inżyniera oraz nowo uruchomionych,
trzysemestralnych studiach drugiego stopnia na kierunku logistyka.

Słowa kluczowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ekonomika transportu, logistyka, dorobek
naukowy, procesy dydaktyczne



Wprowadzenie
Zespół Katedry Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest czwartym pod
względem liczby samodzielnych pracowników naukowych ośrodkiem w Polsce, który prowadzi
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badania naukowe z zakresu ekonomiki transportu oraz realizuje procesy dydaktyczne z dyscyplin związanych z transportem, spedycją i logistyką. Na wzrost rangi naukowej utworzonego
w 1968 roku Samodzielnego Zakładu Ekonomiki Transportu, funkcjonującego od roku 1976
jako Instytut Ekonomiki Transportu, a od 1992 – jako Katedra Transportu, wskazują prace
naukowe, projekty badawcze, prace wdrożeniowe, opracowania, ekspertyzy i opinie, będące
efektem zespołowej lub indywidualnej działalności naukowo-badawczej pracowników, a także
realizowane procesy dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich
poziomach kształcenia.
Katedra Transportu ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie w kształceniu ekonomistów
o specjalnościach transportowej i spedycyjnej. Przez wiele lat był to odrębny kierunek studiów
ekonomicznych. Studia o różnych specjalnościach związanych z transportem, spedycją i logistyką
ukończyło na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ponad 3000 osób.
W procesach dydaktycznych dąży się do wykształcenia wysokiej klasy specjalistów. Studentom
proponuje się atrakcyjne programy nauczania, uwzględniające zmiany rzeczywistości gospodarczej w kraju i na świecie, a tym samym odpowiadające aktualnym potrzebom społeczno-gospodarczym oraz oczekiwaniom pracodawców.
Nurty prowadzonych badań koncentrują się wokół problemów gospodarowania w transporcie, integracji systemów transportowych, zarządzania w publicznym transporcie zbiorowym,
modelowania systemów taryfowych, zrównoważonego transportu, restrukturyzacji podmiotów
sektora TSL i innych zagadnień ważnych z punktu widzenia, dokonujących się współcześnie
zmian związanych z postępującą globalizacją, indywidualizacją preferencji, rozwojem technologii informacyjnych i informatycznych, a także wzrostem świadomości ekologicznej.
Prowadzone badania naukowe stanowią podstawę przygotowywania prac promocyjnych,
kształtowania oferty dydaktycznej, opracowywania ekspertyz i opinii zlecanych przez podmioty
zewnętrzne związane z administracją publiczną oraz praktyką gospodarczą.

Geneza powstania i zarys rozwoju Katedry Transportu UE w Katowicach
Prekursorem katowickiej szkoły ekonomiki transportu był doc. dr Jan Wiesner, który podjął w 1968
roku zadanie zorganizowania kształcenia na kierunku ekonomika transportu w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Katowicach. Działalność naukową i organizacyjną rozpoczęto – na wniosek
Rady Wydziału Przemysłu – w ramach Samodzielnego Zakładu Ekonomiki Transportu. Przez
wiele lat docent J. Wiesner był kierownikiem Zakładu, potem, do 1978 roku, dyrektorem Instytutu
Ekonomiki Transportu, a od 1992 roku – po przekształceniu Instytutu w Katedrę Transportu
– aż do przejścia na emeryturę, kierował Zakładem Logistyki i Technologii Transportu. Docent
Wiesner stał się uznanym autorytetem w dyscyplinie ekonomiki transportu, w tym autorem i recenzentem podstawowych prac z tego zakresu. Dokonania naukowe i zawodowe doc. dr. J. Wiesnera
zaowocowały rozwojem naukowym stworzonego ośrodka badawczo-dydaktycznego. Wypromował
12 doktorów nauk ekonomicznych oraz rzeszę absolwentów, którzy ukończyli studia kierunkowe
bądź specjalizacyjne dotyczące ekonomiki transportu. Docent Wiesner poświęcał wiele uwagi
współpracy z otoczeniem gospodarczym Uczelni – obowiązkowe staże praktyczne pracowników
naukowo-dydaktycznych, liczne prace wdrożeniowe oraz wspieranie indywidualnych kontaktów
pracowników z jednostkami praktyki gospodarczej dają do dziś efekty w postaci badań naukowych i dydaktyki, mocno osadzonych w praktyce.
Istotny wpływ na rozwój katowickiego zespołu ekonomiki transportu miał prof. dr hab.
Kajetan Roszko, który stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale
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Morskim Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie w 1967 roku, stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego w 1973 roku,
a tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych otrzymał w roku 1981. Funkcję dyrektora
Instytutu Ekonomiki Transportu sprawował w latach 1978–1981, a później, aż do śmierci w 1989
roku – zastępcy dyrektora Instytutu. Zainteresowania naukowe Profesora dotyczyły przede
wszystkim ekonomicznych problemów rozwoju transportu w miastach. Rozważania naukowe,
których efektem były liczne prace badawcze i publikacje, oparł na wieloletnich doświadczeniach
zdobytych w jednostkach projektowo-badawczych – zwłaszcza w Biurze Studiów i Projektów
Komunikacyjnych, Instytucie Urbanistyki i Architektury oraz Instytucie Kształtowania
Środowiska. Dorobek naukowy Profesora Roszko stanowił inspirację do dalszego rozwoju badań
dotyczących miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego w środowiskach akademickich,
a przede wszystkim – we własnym ośrodku naukowym. Profesor był także autorem pracy
Bibliografia transportu Polski 1945–1970, zawierającej zestawienie całości polskiego piśmiennictwa w tym okresie dotyczącego historycznej, ekonomicznej, geograficznej, prawnej i technicznej
problematyki transportu (z wyłączeniem transportu morskiego). Zakres publikacji wynosi 7124
pozycje obejmujące wydawnictwa zwarte, artykuły publikowane w fachowych periodykach,
materiały konferencyjne, dysertacje doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe oraz niepublikowane opracowania wykonane przez różne instytucje oraz placówki naukowo-badawcze (Roszko,
1980).
Intensywny rozwój naukowy w katowickim ośrodku nastąpił w latach 1992–2002, kiedy
Katedrą kierował prof. dr hab. Stanisław Dziadek. Życie i dorobek zawodowy Profesora to pouczająca i budująca historia, traktowana przez Jego współpracowników jako cenny osobisty kapitał.
Był człowiekiem o dużej życzliwości i wyrozumiałości, świetnym nauczycielem i wychowawcą
młodzieży. Bogaty dorobek naukowy Profesora to efekt prowadzonych przez Niego badań w zakresie geografii ekonomicznej, szczególnie geografii transportu, a także ekonomiki transportu.
W dydaktyce ogarniał cały obszar wiedzy transportowej, geograficznej oraz ekologicznej, czego
wyrazem były wykłady z geografii przemysłu, geografii transportu, systemów transportowych,
układów komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych oraz seminaria dyplomowe. Wielka
aktywność naukowa znalazła swój wyraz w setkach referatów, artykułów i publikacji zwartych,
które stanowią już klasykę literatury przedmiotu, zwłaszcza dotyczącej przestrzennych związków
transportowych.
W działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Katedry Transportu wyraźną
obecność zaznaczyli także doc. dr hab. Alfred Hornig, którego zainteresowania badawcze związane były z problematyką gospodarki przestrzennej i geografii komunikacji regionu śląskiego
oraz prof. dr hab. Franciszek Piontek, prowadzący prace badawcze w zakresie zależności między
transportem a środowiskiem naturalnym, jak również prof. dr hab. Zbigniew Łabno, specjalizujący się w zagadnieniach prawa przewozowego oraz ubezpieczeń.
Kształcenie słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych)
na kierunku ekonomika transportu rozpoczęto w roku akademickim 1971/1972. Proces dydaktyczny realizowany był zgodnie z obowiązującym wówczas programem studiów, zawartym
w ofercie dydaktycznej Wydziału Handlu, Transportu i Usług. W wyniku przekształceń organizacyjnych uczelni, skutkujących powstaniem Wydziału Ekonomii, zmianie uległa również oferta
dydaktyczna. Studenci zainteresowani problematyką transportu i spedycji mieli odtąd możliwość
odbycia studiów na kierunku ekonomia, w ramach specjalności międzynarodowa oraz krajowa
spedycja i przewozy, a od października 2011 roku kadra dydaktyczna Katedry kontynuowała
realizację procesów dydaktycznych na specjalności transport i logistyka.
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Prowadzone w tym czasie w Katedrze badania naukowe dotyczyły, między innymi, problematyki:
ȤȤ lokalizacji stacji kontenerowych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
ȤȤ przewozów pasażerskich (dojazdy do pracy, indywidualna motoryzacja, organizacja
transportu miejskiego, komunikacja niekonwencjonalna),
ȤȤ organizacji przewozów kolejowych, a także rachunku kosztów w kolejnictwie i przekształceń restrukturyzacyjnych kolei,
ȤȤ geografii transportu, w szczególności w zakresie przewozów węgla transportem lądowym
oraz wodnym śródlądowym,
ȤȤ funkcjonowania procesów transportowych w układach narodowych i ponadnarodowych.
Efektem aktywności naukowej oraz nowatorstwa w dydaktyce było rozpoczęcie współpracy
z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w szczególności z Wyższą Szkołą Transportu w Dreźnie,
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Berlinie, Uniwersytetem w Halle, Uniwersytetem Technicznym
w Berlinie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Wiedniu, Instytutem Gospodarstwa Narodowego
w Kijowie, Instytutem Inżynierów Transportu Kolejowego w Moskwie, Uniwersytetem
w Insbrucku, Uniwersytetem Polskim w Wilnie, Uniwersytetem w Żylinie oraz Komisją
Transportu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Działalność Katedry Transportu UE w Katowicach w latach 2002–2016
Funkcje edukacyjne, naukowo-badawcze oraz badawczo-eksperckie realizowane są aktualnie
w Katedrze Transportu przez kadrę, której skład osobowy przedstawia się następująco:
1. Dr hab. Maria Michałowska, prof. nadzw. UE (kierownik Katedry) – absolwentka studiów
ekonomicznych, odbyła staże praktyczne w Śląskiej Dyrekcji Okręgowej PKP w Katowicach
oraz Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu w Warszawie; od 2002 r. kierownik
Katedry Transportu; specjalizuje się w zagadnieniach ekonomiki transportu, logistyki,
w tym także problematyki celnych uwarunkowań funkcjonowania łańcuchów dostaw.
2. Dr hab. Robert Tomanek, prof. nadzw. UE – absolwent studiów ekonomicznych, odbył
staż praktyczny w Śląskiej Dyrekcji Okręgowej PKP, był zatrudniony w Zakładzie
Organizacji i Zarządzania KPKS w Katowicach, Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,
Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP; w latach 2005–2008 prodziekan Wydziału
Ekonomii ds. studiów stacjonarnych, w okresie 2008–2009 prorektor AE ds. edukacji,
w latach 2010–2012 prorektor UE ds. organizacyjnych, a w latach 2012–2016 prorektor UE
ds. organizacji, finansów i rozwoju, rektor UE w Katowicach na kadencję 2016–2020; specjalizuje się w problematyce ekonomiki i organizacji transportu, analizy i projektowania
systemów transportowych, polityki transportowej.
3. Dr hab. Barbara Kos, prof. nadzw. UE – absolwentka studiów ekonomicznych, odbyła staże
praktyczne w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach oraz przedsiębiorstwie PSM C. Hartwig w Katowicach; w latach 2002–2005 prodziekan Wydziału Ekonomii
ds. edukacji, w okresie 2005–2008 prodziekan WE ds. nauki, a od roku 2008 – przez dwie
kadencje – dziekan Wydziału Ekonomii, prorektor UE ds. nauki i kadry akademickiej
na kadencję 2016–2020; specjalizuje się w zagadnieniach ekonomiki transportu, spedycji
i logistyki.
4. Dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski, prof. nadzw. UE – absolwent studiów technicznych
w Żylinie, odbył staż praktyczny w Biurze Studiów i Komunikacji w Katowicach,
pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
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w Katowicach; specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, zarządzania
logistycznego, logistyki, informatyki w logistyce, ekonomiki transportu.
Dr hab. Janusz Figura, prof. nadzw. UE – absolwent studiów ekonomicznych, odbył staż
praktyczny w Logistics Transport Service w Aachen, był zatrudniony m.in. w PSM C. Hartwig
w Katowicach, Hurricane GesMbH w Wiedniu, Raben Sp. z o.o., JAS FBG SA; specjalizuje się
w problematyce spedycji, logistyki, zarządzania logistycznego, ekonomiki transportu.
Dr hab. inż. Alina Lipińska-Słota, prof. nadzw. UE – absolwentka Leningradzkiego
Instytutu Inżynierów Transportu Kolejowego, pracowała w Śląskiej Dyrekcji Okręgowej
PKP w Katowicach; specjalizuje się w problemach ekonomiki i organizacji transportu,
międzynarodowych stosunków ekonomicznych, transportu i spedycji międzynarodowej.
Dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. nadzw. UE – absolwent studiów technicznych, był
zatrudniony w laboratorium telekomunikacji oraz oddziale energetyki Śląskiej DOKP;
przez ponad 45 lat prowadził działalność dydaktyczną na uczelniach polskich; specjalizuje się w problematyce automatyzacji procesów transportowych, telematyki transportu,
cyfrowych systemów sterowania oraz sterowania ruchem w transporcie.
Dr Teresa Gądek-Hawlena, adiunkt – absolwentka studiów ekonomicznych, odbyła staż
praktyczny w Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach, była zatrudniona w Chem Trans
Logistic Holding Polska SA; specjalizuje się w zagadnieniach ekonomiki i organizacji
transportu, ekonomiki łączności oraz turystyki.
Dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń, adiunkt – absolwentka studiów technicznych i humanistycznych, odbyła praktyki i staże w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz
Stowarzyszeniu Komunikacji Społecznej Rubikon, była zatrudniona w firmach branży
TSL: Cablelettra Poland, Mercedes Benz w Sosnowcu oraz Voyager.com; specjalizuje
się w problematyce ekonomiki transportu, logistyki produkcji, zarządzania łańcuchem
dostaw oraz CSR w podmiotach sektora TSL.
Dr Anna Urbanek, adiunkt – absolwentka studiów ekonomicznych, odbyła praktyki
studenckie w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Katowicach, jest zatrudniona w Referacie Badań i Rozwoju Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach; specjalizuje się w problematyce ekonomiki i organizacji transportu,
spedycji, telematyki transportu oraz logistyki.
Dr inż. Ryszard Janecki, starszy wykładowca – absolwent studiów technicznych
w Warszawie, był zatrudniony w Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice, KWK
„Klimontów-Porąbka”, COBiRTK oraz Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu,
a także pełnił funkcję prezesa zarządu w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Logistic-Complex Sp. z o.o.; przez ponad 40 lat prowadził działalność dydaktyczną w Politechnice
Śląskiej i uczelniach ekonomicznych; specjalizuje się w problematyce ekonomiki transportu, publicznego transportu zbiorowego oraz logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Dr Anita Mutwil, starszy wykładowca – absolwentka studiów ekonomicznych, odbyła staż
praktyczny w Śląskiej Dyrekcji Okręgowej PKP, była zatrudniona w przedsiębiorstwie
Kolsped Spedytor Międzynarodowy Sp. z o.o. Oddział w Katowicach; specjalizuje się
w problematyce ekonomiki i organizacji transportu, spedycji, marketingu usług transportowych oraz logistyki.
Mgr Grzegorz Krawczyk, asystent – absolwent studiów ekonomicznych, od ostatniego
roku studiów pełnił obowiązki asystenta-stażysty w Katedrze Transportu; przygotowuje
pod opieką naukową prof. Roberta Tomanka dysertację doktorską na temat: Wpływ systemu zamówień publicznych na funkcjonowanie rynku transportowego w Polsce; specjalizuje
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się w problematyce ekonomiki i organizacji transportu, uczestniczy w licznych pracach
w zakresie analizy i projektowania systemów transportowych.
Badania zespołowe i indywidualne, prowadzone przez pracowników Katedry Transportu
w latach 2002–2016 oraz dorocznie organizowane w tym okresie konferencje i seminaria naukowe, koncentrowały się na problematyce związanej, między innymi, z realizacją następujących
tematów:
1. Przemiany organizacji i ekonomiki podmiotów sektora TSL na tle realnych i regulacyjnych uwarunkowań. Badania statutowe pod kierunkiem M. Michałowskiej (2002–2004).
2. Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki rynkowej. Procesy, mierniki, modele. Badania statutowe pod kierunkiem M. Michałowskiej (2005–2007).
3. Charakterystyka i modelowanie systemów taryfowych miejskiego transportu zbiorowego.
Grant MNiSW pod kierunkiem R. Tomanka (2005–2007).
4. Integracja transportu miejskiego w aglomeracjach. Grzegorz Dydkowski – badania własne
(2006–2007).
5. Jakość usług w sektorze transport-spedycja-logistyka. Janusz Figura – badania własne
(2006–2007).
6. Wpływ transportu na rozwój turystyki w Polsce. Teresa Gądek-Hawlena – badania własne
(2008–2009).
7. Wykorzystanie metod statystycznych w zarządzaniu transportem miejskim. Grant rektorski pod kierunkiem R. Tomanka (2007–2008).
8. Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej. Badania statutowe pod
kierunkiem M. Michałowskiej (2008–2010).
9. Rola organizacji non-profit w tworzeniu i realizacji polityki transportowej. Badania w ramach środków na utrzymanie potencjału badawczego pod kierunkiem M. Michałowskiej
(2011–2013).
10. Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu – LOGOS Projekt badań stosowanych NCBiR. B. Kos (członek
zespołu) pod kierownictwem prof. UE dr hab. D. Kisperskiej-Moroń (2014–2015).
11. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie informacją o Kolejowym Ruchu
Pasażerskim (Integrated System for Support the Management of Information in Passenger
Railway Transportation). Akronim projektu: PASAŻER, numer projektu: DEM/1/
RT4/2013/0. J. Mikulski – członek Komitetu Sterującego (2013–2015).
12. Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania baterii autobusów elektrycznych.
Model ekonomiczny, numer projektu: PMN14/RT5/2012. R. Janecki – członek zespołu
(2012–2015).
13. Green Travelling – A Platform to Analyse and Foster the Use of Green Travelling Options,
numer projektu: PMN20/RT5/2014. R. Janecki – członek zespołu (2014–2015) .
14. Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze TSL. Badania w ramach środków na
utrzymanie potencjału badawczego pod kierunkiem M. Michałowskiej (2014–2016).
Zainteresowania naukowe kadry Katedry Transportu obejmują zarówno badania o charakterze podstawowym, jak i badania aplikacyjne. W grupie projektów finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programów Unii Europejskiej, realizowanych
w Katedrze Transportu, warto zwrócić uwagę na projekt modelu gospodarki transportowej Policji.
Projekt miał charakter interdyscyplinarny i był realizowany pod kierunkiem R. Tomanka przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Politechniką Śląską, przedsiębiorstwo
WASKO SA oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Inne przedsięwzięcie, wykonane
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pod kierunkiem R. Tomanka, pt. Unijne finansowanie projektów inwestycyjnych w świetle tendencji liberalizacji transportu zbiorowego, zostało nagrodzone w konkursie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
Pracownicy Katedry Transportu wykonują również liczne ekspertyzy i opracowania na
zlecenie podmiotów zewnętrznych – przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, instytucji
państwowych, samorządowych itp. Opracowane w ostatnich latach projekty naukowo-badawcze
dotyczyły m.in.: strategii rozwoju zbiorowego transportu miejskiego, strategii rozwoju
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, oceny metod kalkulacji cen za usługi przewozowe towarowego transportu kolejowego oferowane w ramach procedur zamówień publicznych
w wybranych przetargach w Polsce, optymalizacji struktury organizacyjnej Kolei Śląskich, oceny
ekonomicznych skutków zmian organizacji transportu zbiorowego w wybranych miastach, planu
zrównoważonej mobilności Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Przedstawiciele Katedry Transportu aktywnie uczestniczą w kreowaniu polityki transportowej województwa śląskiego oraz podmiotów na szczeblu samorządowym poprzez współprowadzenie bądź udział w warsztatach strategicznych oraz dyskusjach na temat rozwoju systemu
transportowego w wymiarze regionalnym i lokalnym. Propagowanie wyników badań w zakresie
transportu i logistyki odbywało się także w ramach uczestnictwa w Śląskim Klastrze Transportu
Miejskiego – instytucji integrującej uczelnie ekonomiczne, techniczne oraz regionalne środowisko
przedsiębiorstw związanych z tym sektorem. Pracownicy Katedry Transportu dwukrotnie brali
udział w misji gospodarczej w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki Pracy i Transportu oraz Stowarzyszenia Południowy
Klaster Kolejowy.
W zakresie dydaktyki na podkreślenie zasługuje kształcenie w pełnych cyklach edukacji
ekonomicznej na kierunkach lub specjalnościach realizujących programy zajęć dydaktycznych
według koncepcji opracowanych przez zespół Katedry Transportu. W procesach dydaktycznych
dotyczących przedmiotów związanych z problematyką transportu, spedycji oraz logistyki,
oferowane programy nauczania uwzględniają dynamiczne zmiany w otoczeniu gospodarczym
oraz potrzeby współczesnego rynku pracy. W 2010 roku powstała inicjatywa uruchomienia na
Wydziale Ekonomii studiów pierwszego stopnia kierunku logistyka o tytule zawodowym inżyniera. Uzasadnieniem przygotowanego przez pracowników Katedry wniosku było przekonanie
o potrzebie kształcenia absolwentów posiadających wiedzę inżynierską w zakresie projektowania
i eksploatacji systemów logistycznych oraz z obszaru szeroko pojętego zarządzania transportem,
jak i wiedzę z zakresu ekonomii, pozwalającą na ocenę przygotowanych przedsięwzięć pod względem racjonalnego wykorzystania zasobów. Decyzja o charakterze kierunku była motywowana
komplementarnością zasobów kadrowych oraz kompetencjami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi, stanowiącymi źródło efektów synergicznych, pozwalających na utworzenie kierunku
o wyróżniających walorach edukacyjnych i atrakcyjności dla studentów oraz pracodawców.
I tak, obok prowadzonych od lat zajęć dydaktycznych na specjalności transport i logistyka, od
roku akademickiego 2010/2011 pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w realizacji procesów
dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku logistyka, w ramach
specjalności transport w systemach logistycznych oraz telematyka transportu i logistyki.
Ostatnie działania podjęte w zespole Katedry związane były z przygotowaniem koncepcji
studiów drugiego stopnia na kierunku logistyka, dedykowanych zwłaszcza absolwentom siedmiosemestralnych studiów inżynierskich na tym kierunku, ale także kandydatom posiadającym
tytuł zawodowy magistra, licencjata lub równorzędny, nadany przez uczelnie publiczne albo
niepubliczne. Podobnie jak w przypadku studiów na pierwszym stopniu, kształtując założenia
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programowe drugiego stopnia, uwzględnione zostały uwagi będące efektem konsultacji z pracodawcami oraz specjalistami z branży TSL. Decyzją Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach studia drugiego stopnia na kierunku logistyka rozpoczną się w semestrze letnim
roku akademickiego 2016/2017.

Podsumowanie
Prace badawcze, dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe kadry Katedry Transportu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, związane bezpośrednio z prowadzonymi procesami dydaktycznymi, dotyczą zróżnicowanych zagadnień z zakresu ekonomik gałęziowych,
logistyki i innych dyscyplin, takich jak techniki i technologie transportowe, infrastruktura
transportu, spedycja, projektowanie systemów transportowych, które wyrosły na gruncie ekonomiki transportu. Profil naukowo-badawczy i dydaktyczny Katedry Transportu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach jest zatem niezmiennie związany z ekonomiką transportu. Wciąż
aktualne jest stwierdzenie A. Grzelakowskiego, zawarte w publikacji wydanej z okazji 60-lecia
Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, iż „(…) ekonomika transportu
pozostaje nadal jedyną dziedziną badań zdolną do rozwiązywania współczesnych problemów
badawczych z zakresu funkcjonowania i rozwoju sektora transportu oraz zarządzania systemem
transportowym” (Grzelakowski, 2006, s. 68).
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Katowice School of Transport Economics – Research and Educational Profile
Abstract

This article outlines the origin and the development of the activities pursued by the members
of the Department of Transport, which is part of the Faculty of Economics of the University
of Economics in Katowice, within the scope of performance of scientific research, expert and
educational functions. The 48 years of existence of the Department of Transport, which deals
with issues related to transport, forwarding and logistics, may indeed be divided into an early
period of building up a profile of the scientific research centre established by Assistant Professor Jan Wiesner, and then, the period in which the members of the Department maintain
the established standards and undertake new initiatives justified by broadly-defined transformations. The Department of Transport conducts scientific research essential in terms of the
existing major trends as well as the socio-economic development of Silesia and the whole country. The research, the publication record and the professional expertise are closely connected with the provided educational processes offered in the field of Economics, specialization of
‘Transport and Logistics’ as well as in full-time and part-time first-cycle studies for engineer’s
degree and a newly-launched three-semester second-cycle course in the field of Logistics.
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Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja działalności dydaktycznej i dorobku naukowego radomskiego ośrodka akademickiego w obszarze ekonomiki i organizacji transportu.
Ośrodek powstał w związku z potrzebami kształcenia kadr dla transportu kolejowego na początku lat siedemdziesiątych, przy Wydziale Transportu uczelni radomskiej.
Początkowo kształcono studentów w dwóch specjalnościach: organizacja i technika
transportu kolejowego oraz sterowanie ruchem kolejowym. Nowe wyzwania wynikające z procesu transformacji systemowej i gospodarczej znalazły odzwierciedlenie
w działalności dydaktycznej i naukowej radomskiej grupy ekonomistów transportu.
Do początkowej problematyki związanej z transportem kolejowym oraz infrastrukturą transportu doszła problematyka przekształceń i zarządzania w transporcie miejskim, kolejowym i drogowym, a także zagadnienia rozwoju i kształtowania transportu
regionalnego oraz logistyki i marketingu w transporcie.
W artykule przedstawiono zainteresowania naukowe i dorobek osób, które współtworzyły radomski ośrodek ekonomiki transportu, przede wszystkim dr hab. Stanisławy
Zamkowskiej i dr hab. Marianny Kotowskiej-Jelonek oraz ich wychowanków i doktorantów: dr. hab. inż. Tadeusza Dyra, dr hab. inż. Anny Mężyk, dr inż. Beaty Zagożdżon
i dr. inż. Pawła Kozubka.

Słowa kluczowe

ekonomika transportu, uczelnia radomska, dorobek naukowy



Wprowadzenie
Na akademickiej mapie Polski od dawna istnieją i funkcjonują ośrodki naukowe zajmujące się
ekonomiką i organizacją transportu, spośród których kilka pełni rolę wiodącą. Są to ośrodki
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z długimi tradycjami, np. ośrodek szczeciński, gdański, warszawski; ich znaczący dorobek naukowy kształtuje główny nurt wiedzy w obszarze funkcjonowania transportu. Na tym tle radomski
ośrodek akademicki, który rozwinął się w związku z potrzebami kształcenia kadr dla transportu
kolejowego na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ma stosunkowo niedługą historię
i nielicznych reprezentantów. Wnieśli oni jednak oryginalny i wzbogacający wkład w rozwój
ekonomiki transportu, warty przypomnienia i przybliżenia, co jest celem niniejszego artykułu.

Początki działalności naukowo-dydaktycznej ekonomistów transportu
w uczelni radomskiej
Kształcenie w zakresie ekonomiki i organizacji transportu w ośrodku akademickim w Radomiu
rozpoczęło się w 1970 roku na Wydziale Ekonomicznym ówczesnej Kielecko-Radomskiej Wyższej
Szkoły Inżynierskiej. Wiązało się to z utworzeniem nowej specjalności – ekonomiki transportu
– obok istniejących ekonomiki przemysłu, ekonomiki handlu oraz finansów i rachunkowości.
Zatrudniono wówczas, jako nauczycieli akademickich, dwoje specjalistów, doc. dr. Bogusława
Kalestyńskiego oraz mgr Stanisławę Zamkowską, absolwentkę Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej, którym powierzono prowadzenie zajęć dydaktycznych. Już w 1973 roku, w związku z rozwojem Wydziału Transportu, któremu Ministerstwo
Komunikacji powierzyło zadanie wszechstronnego przygotowania specjalistów dla transportu
kolejowego, kształcenie w zakresie organizacji i ekonomiki transportu zostało przeniesione na ten
wydział. Oznaczało to również przeniesienie zespołu dydaktycznego. W skład zespołu weszła także mgr Marianna Kotowska-Jelonek, absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu
Gdańskiego, zatrudniona na Wydziale Transportu WSI w Radomiu w lipcu 1972 roku.
W kolejnych latach do zespołu ekonomistów transportu dołączały nowe osoby. Byli to
absolwenci Wydziału Transportu radomskiej uczelni, mgr inż. Tadeusz Dyr i mgr inż. Beata
Zagożdżon oraz absolwentka Hochschule für Verkehrswesen w Dreźnie, mgr inż. Anna Mężyk,
a także absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, mgr inż. Paweł Kozubek.
Struktury organizacyjne jednostek i wydziałów, w których funkcjonowała grupa osób
zajmujących się ekonomiką transportu, zmieniały się w ciągu minionego okresu wielokrotnie.
Na początku był to Wydział Ekonomiczny Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Kielcach, z filią w Radomiu. W 1978 roku ośrodek akademicki w Radomiu uzyskał samodzielność jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, a od 1996 roku jako Politechnika Radomska.
W dniu 11 września 2012 roku nastąpiło przemianowanie Politechniki Radomskiej na Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W ramach przekształceń uczelni dokonywane były także zmiany w strukturze wewnętrznej, kierunkach studiów
i specjalnościach oraz w programach nauczania. W rezultacie główny okres rozwoju „radomskiej
szkoły ekonomiki transportu” przypada na funkcjonowanie Zakładu Organizacji i Techniki
Transportu, jako jednostki organizacyjnej w ramach Instytutu Systemów Transportowych
i Eksploatacji Taboru Kolejowego na Wydziale Transportu (do 2000 roku). Od 2000 roku działalność naukowa i badawcza w tym obszarze prowadzona była głównie w ramach Zakładu Logistyki
i Marketingu w Instytucie Systemów Transportowych i Elektrotechniki na Wydziale Transportu
i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
Znaczącym wydarzeniem dla działalności ośrodka radomskiego było wejście Polski na
drogę transformacji systemowej i rozwoju gospodarki rynkowej, co postawiło nowe wyzwania
w procesie kształcenia specjalistów transportu. Do początkowej problematyki organizacji
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i ekonomiki transportu kolejowego oraz infrastruktury transportu doszła problematyka przekształceń i zarządzania w transporcie miejskim, a następnie rozwój marketingu oraz transportu
drogowego i logistyki. Współcześnie badania naukowe w zakresie ekonomiki transportu zostały
podporządkowane organizacji i funkcjonowaniu transportu w ramach systemów logistycznych.
Transport jest postrzegany jako jeden z istotnych elementów współtworzących łańcuchy dostaw w wymiarze lokalnym i globalnym. Ta perspektywa została uwypuklona w działalności
dydaktycznej i publikacyjnej radomskiego zespołu ekonomistów transportu w ostatnich latach,
co znalazło wyraz m.in. w dwóch opracowaniach autorstwa S. Zamkowskiej i B. Zagożdżon
pt. Podstawy logistyki oraz Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw.

Przegląd działalności naukowo-badawczej ekonomistów transportu
w ośrodku radomskim
Zainteresowania naukowe pierwszych członków wchodzących w skład zespołu ekonomiki
transportu początkowo wiązały się ściśle z działalnością dydaktyczną. Specjalności transportowe
prowadzone przez Wydział Transportu w pierwszym okresie funkcjonowania dotyczyły tylko
transportu kolejowego, stąd też zespół prowadził działalność skupioną wokół problemów tej
gałęzi transportu w trzech obszarach: przygotowanie materiałów dydaktycznych, działalność
naukowo-badawcza i rozwój naukowy członków zespołu.
W ramach publikacji dydaktycznych zostały opracowane dwa podręczniki autorstwa
S. Zamkowskiej i M. Kotowskiej-Jelonek. Pierwszy nosił tytuł Podstawy ekonomiki transportu.
Przewodnik metodyczny do ćwiczeń1 i zawierał treści teoretyczne oraz zadania do wykonania
w pracowni ekonomiki transportu. Drugi podręcznik, pt. Ekonomika transportu kolejowego2,
obejmował szerszy zakres wiedzy, mianowicie całościową problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego.
Zespół prowadził także działalność naukowo-badawczą na rzecz zewnętrznych instytucji
i przedsiębiorstw. Wśród zrealizowanych prac można wymienić:
1. Zlecenie COBiRTK na temat: Koncepcja rejonowych baz przeładunkowych w obsłudze
transportowej kraju, 1975.
2. Zlecenie Przedsiębiorstwa Techmatrans w Radomiu: Efektywność transportu wewnętrznego i magazynów wysokiego składowania, 1980.
3. Zlecenie Radomskiego Towarzystwa Naukowego: Stan i kierunki rozwoju transportu
w województwie radomskim, 1980.
4. Zlecenie OBET – udział S. Zamkowskiej w pracy nr RPBR 4.5.02.01: Wpływ długich cykli
gospodarczych na perspektywiczne przekształcenia systemu transportowego Polski, 1988.
Jak można zauważyć, problematyka powyższych prac wyprzedzała ówczesny stan rozwoju
gospodarczego i podejmowała zagadnienia, które powszechniejsze stały się dopiero w nowych
warunkach gospodarczych kilkanaście lat później, takie jak na przykład bazy przeładunkowe
i magazyny wysokiego składowania. Równocześnie następował rozwój naukowy kadry. Podjęte
w ramach rozwoju naukowego zagadnienia dotyczyły dwóch obszarów: funkcjonowania i rozwoju
transportu kolejowego (głównie Stanisława Zamkowska) oraz rozwoju infrastruktury transportu
(Marianna Kotowska-Jelonek).
1
2

Skrypty Uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej nr 37. Kielce 1977.
Skrypt. Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu. Radom 1982.
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Współpraca uczelni radomskiej z Uniwersytetem Warszawskim umożliwiła Stanisławie
Zamkowskiej podjęcie badań naukowych w ramach seminariów doktoranckich, odbywających
się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Katedrze Historii Gospodarczej. Tam też Autorka
przygotowała i obroniła w 1977 roku rozprawę doktorską pt. Odbudowa i funkcjonowanie
transportu kolejowego w Polsce w latach 1944–1949, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej
Jezierski. Problematyka poruszona w pracy dotyczyła funkcjonowania kolei polskich w okresie
gospodarki wojennej oraz we wczesnych latach powojennych, ze szczególnym uwzględnieniem
zależności między stanem zagospodarowania transportowego a odbudową i rozwojem gospodarki kraju. Badania wymagały przeanalizowania wielu materiałów źródłowych i archiwalnych
z tamtego okresu, a obszerne dane zawarte w pracy kompleksowo przedstawiają różne aspekty
funkcjonowania kolei polskich, w tym: straty wojenne, przewozy pasażerskie i towarowe, rozwój
majątku przedsiębiorstwa PKP, a także koszty i dane handlowo-przewozowe. Na tym tle ukazano
zmiany struktur organizacyjnych oraz formułowane wówczas projekty dotyczące perspektyw
rozwoju komunikacji kolejowej w Polsce. Rozprawa ta w istotny sposób wzbogaciła i uzupełniła
realiami obraz dziejów transportu kolejowego Polski. Dziś mało kto pamięta o problemach związanych z przekuwaniem polskich szlaków kolejowych z normalnego na szeroki tor i odwrotnie
oraz o sprzecznościach między zadaniami militarnymi a cywilnymi, o rewindykacji wagonów
i dzierżawie szwedzkich węglarek. Sprawność kolei była wówczas warunkiem koniecznym
odbudowy kraju, szybkiej repatriacji ludności i odnowy przemysłu. Praca doktorska Stanisławy
Zamkowskiej została opublikowana przez WKiŁ w 1984 roku, jednak względy cenzuralne zmusiły Autorkę do rezygnacji z wielu informacji kompromitujących dla ZSRR z okresu ofensywy
radzieckiej prowadzonej na ziemiach polskich.
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Stanisława Zamkowska nadal utrzymywała kontakty naukowe z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW, gdzie odbyła także roczny staż naukowy.
Kontynuacją badań nad najnowszymi dziejami transportu w Polsce była praca habilitacyjna
pt. Rozwój transportu kolejowego Polski Ludowej 1944–1984, obroniona w 1992 roku na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. W pracy tej Autorka zajęła się bardzo ważnym dla gospodarki
narodowej problemem, jakim są zależności między stanem zagospodarowania transportowego
a organizacją przestrzeni i zlokalizowanej w jej obrębie gospodarki. Analizą objęła plany inwestycyjne na rzecz transportu, w szczególności kolei, jako trzonu całego systemu transportowego
kraju oraz ich realizację. Przeprowadziła syntetyczną ocenę ekonomicznych skutków niedomagań
w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych, które nie przebiegały zgodnie z założonymi planami, m.in. ze względu na dominację celów militarnych nad gospodarczymi. Wzrost
napięcia międzynarodowego i przygotowywany program obrony kraju w latach pięćdziesiątych
nie pozostawały bez wpływu na rozwój sieci kolejowej. Ponadto, w całym badanym okresie brak
było docelowej koncepcji funkcjonowania kolejowego układu komunikacyjnego, co ciągle jeszcze oddziałuje na system transportowy Polski. Rozprawa stanowi rzetelne i potrzebne studium
z najnowszej historii gospodarczej ważnego segmentu gospodarki narodowej.
Zainteresowania badawcze Stanisławy Zamkowskiej obejmują także rozwój transportu
w regionie radomskim, co wiąże się z jej działalnością w Radomskim Towarzystwie Naukowym
i znalazło odzwierciedlenie we współautorstwie trzech książek. Kolejny, ciekawy nurt jej badań
obejmuje prognozy rozwoju transportu i ich realność na tle podstawowych założeń ładu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem cykli Kondratiewa-Schumpetera.
W latach dziewięćdziesiątych, poprzedzających wstąpienie Polski do Unii Europejskiej,
Stanisława Zamkowska kierowała badaniami odnoszącymi się do transformacji polskiego
transportu w dostosowaniu do standardów UE. Nowym zagadnieniem w tych warunkach były
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badania opinii nabywców usług. Radomski zespół ekonomiki transportu opracował i przy pomocy studentów zrealizował jedne z pierwszych w kraju badań ankietowych wśród pasażerów
kolei, oceniających jakość usług przewozowych3.
Rozwój naukowy Marianny Kotowskiej-Jelonek od samego początku koncentrował się wokół zagadnień dotyczących ekonomicznych i przestrzennych aspektów rozwoju infrastruktury
transportowej. Po podjęciu pracy w WSI w Radomiu utrzymywała nadal kontakty naukowe
z Uniwersytetem Gdańskim, swoją macierzystą uczelnią, uczestnicząc w seminariach doktorskich prowadzonych przez Profesora Andrzeja Piskozuba. Efektem tej współpracy była rozprawa
doktorska, przygotowana pod jego kierunkiem pt. Infrastruktura transportu jako czynnik aktywizacji gospodarczej. Studium na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego Polski.
Podjęta w rozprawie problematyka była – i jest nadal – jednym z kluczowych zagadnień istotnych
dla zrozumienia współzależności występujących między transportem i jego infrastrukturą
a rozwojem społeczno-gospodarczym kraju i regionów. Obrona rozprawy doktorskiej Marianny
Kotowskiej-Jelonek miała miejsce na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego
w 1980 roku.
W następnym okresie jej aktywność naukowa skupiała się nadal wokół problematyki infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obszarów, takich jak przestrzenne aspekty oraz uwarunkowania i bariery rozwoju infrastruktury transportowej. W 1988
roku Marianna Kotowska-Jelonek odbyła 2-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Giessen
(Republika Federalna Niemiec), gdzie nawiązała kontakty naukowe z Profesorem Gerdem Aberle,
jednym ze znaczących naukowców niemieckich w zakresie ekonomiki transportu. Badania te
zwieńczone zostały opracowaniem przez Mariannę Kotowską-Jelonek monografii naukowej
pt. Rola infrastruktury transportowej Polski w procesie rynkowej transformacji polskiej gospodarki,
wydanej w 1994 roku przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. K. Pułaskiego
w Radomiu. Praca stanowi oryginalne studium ekonomicznych problemów funkcjonowania
i rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji polskiej gospodarki. Było to pierwsze opracowanie w polskiej literaturze przedmiotu
podejmujące analizę rozwoju infrastruktury transportowej zarówno w ujęciu teoretycznym, jak
też praktycznym poprzez identyfikację barier i ograniczeń jej rozwoju w Polsce w okresie powojennym oraz w pierwszych latach transformacji (1989–1994). Monografia ta, obok dotychczasowego
dorobku naukowego Autorki, stanowiła podstawę uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 roku. Za rozprawę
habilitacyjną otrzymała indywidualną nagrodę naukową Ministra Edukacji Narodowej (1995).
Zasadniczy obszar badawczy Marianny Kotowskiej-Jelonek obejmuje obecnie źródła, metody
i mechanizmy finansowania infrastruktury transportu, koszty jej utrzymania i rozwoju oraz
efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Wraz z zespołem, w skład którego
weszli pracownicy kierowanego przez nią Zakładu Logistyki i Marketingu (umiejscowionego
w strukturze ówczesnego Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej), w 2004 roku podjęła
się wykonania analiz ekonomicznych w ramach pierwszego studium wykonalności, opracowanego na potrzeby modernizacji linii kolejowej E-65 z Warszawy do Gdyni, współfinansowanej
z Funduszu Spójności. Efektem tych prac było opracowanie oryginalnej metodyki analizy i oceny
efektywności ekonomicznej i finansowej inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym.
Metodyka ta stała się podstawą do wypracowania na poziomie krajowym stosownych zaleceń
i wytycznych, dotyczących przeprowadzania analiz i ocen efektywności inwestycji w transporcie.
3
Mechanizmy kształtowania jakości usług w pasażerskich przewozach dalekich. Praca własna nr 1250/01/P.
Termin realizacji 1994–1995 (przekazana do Dyrekcji Generalnej PKP).
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Od 1998 roku dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek współpracuje z Politechniką Świętokrzyską
w Kielcach, która to uczelnia od 2008 roku stanowi dla niej podstawowe miejsce pracy. Nadal
aktywnie prowadzi badania naukowe dotyczące problematyki infrastrukturalnej w transporcie,
rozszerzając obszar swoich zainteresowań o zagadnienia rachunku kosztów, systemy informacji
ekonomicznej i finansowej, przydatne lub niezbędne do zarządzania działalnością transportową
oraz infrastrukturą transportu.

Młoda kadra i doktoranci
Na początku lat dziewięćdziesiątych radomski zespół ekonomiki transportu aktywnie włączył
się w badania nad warunkami funkcjonowania transportu w gospodarce rynkowej. Jak wcześniej
wspomniano, jednym z obszarów badań była jakość usług w transporcie zbiorowym. W ramach
tej tematyki rozwinął swoją działalność badawczą i naukową kolejny członek zespołu, absolwent
Wydziału Transportu radomskiej uczelni, Tadeusz Dyr. Jego aktywność zaowocowała przygotowaniem rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Perenca pt. Mechanizmy
kształtowania jakości usług w kolejowych pasażerskich przewozach dalekich. Obrona miała miejsce
na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach w roku 1995. Na podstawie tej
pracy Tadeusz Dyr wydał książkę pt. Kształtowanie jakości pasażerskich usług transportowych.
Było to jedno z pierwszych w polskiej literaturze przedmiotu kompleksowych opracowań odnoszących się do kształtowania i oceny jakości usług przewozowych. Praca wychodziła naprzeciw
zapotrzebowaniu rynku na nowe, o wysokiej jakości, usługi przewozowe. Oprócz rozważań
teoretycznych zawarto w niej praktyczne wskazówki dla transportu kolejowego odnośnie do
doskonalenia jakości przewozów pasażerskich w nowych warunkach gospodarki rynkowej.
Wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma administracyjna oraz wynikające z niej
powierzenie odpowiedzialności za transport regionalny samorządom województw stały się dla
Tadeusza Dyra inspiracją do podjęcia badań nad ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rynku regionalnych przewozów pasażerskich oraz instrumentami kształtowania
skutecznego i efektywnego systemu transportowego w regionie. Badania te obejmowały czynniki
i uwarunkowania rozwoju tego rynku zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym. Ich
efektem było przygotowanie monografii pt. Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów
pasażerskich, stanowiącej podstawę uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 2010 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Jednocześnie, jako członek zespołu badawczego, pracującego pod kierunkiem Marianny
Kotowskiej-Jelonek, Tadeusz Dyr rozwinął aktywność badawczą w obszarze oceny efektywności
inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie. Ten nurt jego zainteresowań znalazł
odzwierciedlenie w intensywnej działalności eksperckiej oraz w dwóch publikacjach książkowych
napisanych we współautorstwie z Pawłem Kozubkiem.
Realizując zadania w zakresie opieki naukowej nad młodą kadrą, Stanisława Zamkowska
podjęła się prowadzenia seminariów doktoranckich. Jedną z osób biorących w nich udział była
Anna Mężyk. Prowadzone przez nią badania koncentrowały się na restrukturyzacji transportu
i jego dostosowaniu do standardów UE. Na szczególne podkreślenie zasługują badania dotyczące
regionalizacji pasażerskich przewozów kolejowych, wykorzystujące doświadczenia zdobyte podczas stażu naukowego w Niemczech, na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Publikacje Anny Mężyk na
ten temat budziły żywe zainteresowanie w związku z reformą kolei w Polsce. Efektem badań było
przygotowanie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem Stanisławy Zamkowskiej pt. Dostosowanie
podaży pasażerskich usług przewozowych w Polsce do nowych warunków ekonomicznych i integra32
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cji europejskiej, której przedmiotem była analiza i ocena zakresu i tempa dostosowania transportu
kolejowego Polski do poziomu wybranych państw członkowskich UE. Praca została obroniona
z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej w listopadzie 2000 roku.
W późniejszym okresie Anna Mężyk kontynuowała badania związane z problematyką przekształceń instytucjonalnych kolei w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem zagadnień szerszej
polityki transportowej i polityki zrównoważonego rozwoju. Istotnym wątkiem jej aktywności
naukowej stały się badania nad skutecznością przekształceń strukturalnych transportu kolejowego w aspekcie ich wpływu na wzrost efektywności i udziału kolei w rynku przewozowym.
W swoich publikacjach podnosiła kwestie podstaw teoretycznych i celów zmian strukturalnych
transportu kolejowego oraz sprzecznych interesów, które ujawniają się w relacjach pomiędzy
uczestnikami rynku kolejowego, władzami publicznymi i użytkownikami kolei, komplikując
przebieg procesów reform. Efektem tych badań, zarówno teoretycznych w zakresie współczesnego
ujęcia teorii monopolu i teorii regulacji, jak i studiów przypadków reform kolei, była monografia
pt. Uwarunkowania i efekty reform kolei, stanowiąca podstawę nadania dr inż. Annie Mężyk
w 2013 roku stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Przeprowadzone badania pozwoliły na
poszerzenie wiedzy o podstawach i prawidłowościach przekształceń strukturalnych ważnego
sektora gospodarki, jakim jest transport kolejowy oraz o zasadach i instrumentach regulacji
wykreowanego rynku kolejowego.
Kolejnym nurtem zainteresowań naukowo-badawczych Anny Mężyk jest ocena efektywności
inwestycji infrastrukturalnych na liniach kolejowych. Aktywność badawcza Autorki zaowocowała jej udziałem w kilku studiach wykonalności inwestycji kolejowych, jako członka zespołu,
pracującego pod kierunkiem Marianny Kotowskiej-Jelonek. Anna Mężyk jest współautorką
metodyki szacowania kosztów utrzymania i eksploatacji linii kolejowej.
W nurcie badań nad transformacją gospodarczą Polski mieści się także działalność naukowa
kolejnej osoby z zespołu, Beaty Zagożdżon, absolwentki Wydziału Transportu. Jej rozprawa doktorska, przygotowana pod kierunkiem Marianny Kotowskiej-Jelonek i obroniona w 2000 roku,
nosi tytuł Wpływ zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na jej efektywność. Analiza na
przykładzie wybranych miast Polski. Przesłanką do podjęcia badań był dziesięcioletni okres zmian
w zarządzaniu komunikacją miejską. Problemem decyzyjnym był wybór modelu zarządzania komunikacją miejską z ewentualnym uwzględnieniem oddzielenia działalności organizatorskiej od
przewozowej oraz wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
Głównym celem badań była analiza i ocena wpływu wybranego modelu zarządzania komunikacją miejską i formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa komunikacyjnego na efektywność
komunikacji miejskiej w oparciu o wybrane kryteria. Przeprowadzone badania pozwoliły na
opracowanie oryginalnej metodyki oceny efektywności komunikacji miejskiej i zidentyfikowanie
zależności miedzy modelami organizacyjnymi a efektywnością lokalnego transportu zbiorowego.
Zmiany zarządczo-organizacyjne w komunikacji miejskiej skutkowały pojawieniem się
prywatnych przewoźników na rynku publicznego transportu zbiorowego. Analiza miejsca, roli
i warunków funkcjonowania prywatnych operatorów w obszarze usług publicznych wpisywała
się w zasadnicze pytanie współczesnej ekonomii: ile państwa w gospodarce? W nawiązaniu do
tego zagadnienia przedmiotem dalszej aktywności badawczej Beaty Zagożdżon stała się współpraca sektora publicznego i prywatnego przy realizacji zadań, tradycyjnie uznawanych za zadania
władz publicznych – partnerstwo publiczno-prywatne PPP. Początkowo jej działalność badawcza
skupiała się na formach, przesłankach i efektach stosowania PPP, natomiast dalsze badania miały
na celu identyfikację uwarunkowań implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego w obsza33
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rze infrastruktury transportu. Wyniki prowadzonych analiz ukazują się w różnych czasopismach
specjalistycznych.
Drugim doktorantem Marianny Kotowskiej-Jelonek, spośród zespołu ekonomistów transportu, jest Paweł Kozubek. Jego rozprawa doktorska obroniona w 2009 roku nosi tytuł Metodyka
oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Inspiracją do podjęcia
tej problematyki były doświadczenia z realizacji studiów wykonalności dla kolejowych inwestycji
infrastrukturalnych w Polsce, w których Paweł Kozubek brał udział wraz z zespołem pracowników Zakładu Logistyki i Marketingu. Głównym celem rozprawy była weryfikacja i opracowanie
założeń metodycznych do analizy efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Na podstawie dysertacji oraz dalszych badań, które Paweł Kozubek kontynuuje już jako
pracownik Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach, została wydana w 2012 roku monografia pt. Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena. Paweł Kozubek jest także współautorem dwóch
książek dotyczących oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie.

Podsumowanie
Patrząc na historię radomskiego zespołu ekonomistów transportu można zauważyć, że zarówno
jego powstanie, jak i funkcjonowanie wiązało się głównie z potrzebami kształcenia inżynierów
transportu, w otoczeniu kadr technicznych. Miało to wpływ na ewolucję działalności dydaktycznej i badawczej zespołu. Entuzjazm tworzenia nie pozwolił jednak tej grupie naukowców na
zamknięcie się w ramach utylitarnej problematyki i we własnym, wąskim środowisku, ale był
inspiracją do podejmowania wyzwań naukowych oraz podtrzymywania ożywionych kontaktów
z innymi ośrodkami akademickimi. Działalność badawcza i naukowa radomskiego zespołu ekonomistów transportu zaowocowała publikacjami wnoszącymi trwały wkład w rozwój ekonomiki
transportu. Poniżej przytaczamy, w porządku chronologicznym, ich ważniejsze publikacje.
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Contribution of Radom Academic Centre in the Development of Transport Economics
Abstract

The aim of the article is to present the teaching activities and scientific achievements of scientists representing Radom academic center in the area of transport economics and organization. The beginning of this activity in Radom in the early seventies was connected with the
need of training both in-service and new personnel for railway transport. The course was
conducted by the Faculty of Transport at the Radom college. Initially, the Faculty offered two
degree programs: organization and technology of rail transport and rail traffic control. New
challenges arising from the process of economic transformation necessitated the introduction
of new fields of study both in the teaching and research activities of the group of transport
economists in Radom. The previous education fields related to rail transport were supplemented by problems of structural and management changes in urban, rail and road transport, as
well as the issues of development of regional transport, logistics and marketing in transport.
The article presents research interests and achievements of people who co-created Radom
group of transport economists, mainly dr hab. Stanislawa Zamkowska and dr hab. Marianna
Kotowska-Jelonek and their students and PhD candidates: dr hab. Tadeusz Dyr, dr hab. Anna
Mężyk, dr Beata Zagożdżon and dr Paweł Kozubek.
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Streszczenie

Historycznie ukształtowany dorobek nauki o transporcie (Verkehrswissenschaft), która
była uprawiana od początku XIX wieku, wpisuje się głównie w dwie dziedziny nauk:
technicznych i ekonomicznych. W naukach ekonomicznych obowiązuje współcześnie
podział na trzy dyscypliny: teorii ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu. Prace
polskich i zagranicznych autorów zaliczane do ekonomiki transportu (Verkehrswirtschaft), które powstały od połowy XX wieku, wpisują się we wszystkie wymienione
dyscypliny. W minionych dekadach w centrum zainteresowania badaczy znalazło się
rozpoznanie specyfiki procesów mobilności społeczeństwa oraz funkcjonowania łańcuchów dostaw na rynku w gospodarce narodowej, która funkcjonowała w epoce upowszechniania techniki komputerowej i nowych technologii komunikacji, czyli w epoce Trzeciej Rewolucji Przemysłowej. Współcześni naukowcy, obserwując i analizując
procesy rozwojowe, coraz częściej decydują się na badania interdyscyplinarne, aby
uchwycić specyfikę funkcjonowania rynku globalnego, które są tym bardziej przydatne, im częściej w społeczeństwie i gospodarce ujawniają się zjawiska wywołane przez
implementację wywrotowych innowacji (disruptive innovations), przypisywanych nowej epoce: Czwartej Rewolucji Przemysłowej.
Przegląd raportów z najnowszych prac badawczych, przygotowanych w drugiej dekadzie XXI wieku, wskazuje, że programy i metody kształcenia młodych kadr na studiach pierwszego (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich), a w odniesieniu
do ograniczonej grupy także na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), należy dostosować do nowych wyzwań stojących przed osobami mającymi perspektywę kariery
zawodowej 2050+.
Wiedza z zakresu ekonomiki transportu odnosząca się do funkcjonowania rynków
usług poszczególnych gałęzi transportu będzie nadal potrzebna. Jej opanowanie nie
będzie jednak gwarantować rozwoju kariery, jeśli ta wiedza nie zostanie uzupełniona dodatkowymi umiejętnościami i kompetencjami. Wśród nich na szczególną uwagę
zasługują miękkie kompetencje, zapewniające pracownikom w trakcie ich wieloletniej
kariery dostosowywanie się do głębokich zmian (charakteryzujących się zrywaniem
ciągłości procesów rozwojowych i łamaniem tendencji kontynuacji procesów zmian)
w sposobie zachowania pracobiorców i pracodawców, zleceniobiorców i zleceniodaw-

37

Wojciech Paprocki
ców. Jedną z ważniejszych umiejętności będzie kreatywny udział w programowaniu,
wdrażaniu i realizacji nowych modeli biznesowych, czyli zmiany ról producentów
dóbr rzeczowych i usług w łańcuchu kreowania wartości.
Słowa kluczowe

transport, myśl ekonomiczna



Wprowadzenie
W środowisku akademickim pożądane jest przeprowadzenie dyskusji, na ile dotychczasowy
dorobek ekonomiki transportu, stanowiącej element wiedzy teoretycznej o funkcjonowaniu
sektora transportu, pozwala opisywać i wyjaśniać procesy gospodarcze występujące we współczesnym systemie transportowym. Niniejsze opracowanie uwzględnia rys historyczny rozwoju
wiedzy o transporcie oraz zawiera opis wybranych, zupełnie nowych procesów gospodarczych,
nazywanych coraz częściej „modelami biznesowymi”. Odwołując się do sugerowanych na przyszłość kierunków rozwoju wiedzy teoretycznej o transporcie, który w epoce Czwartej Rewolucji
Przemysłowej coraz bardziej staje się zintegrowany z sektorem wytwarzania i dystrybucji
wtórnych nośników energii oraz sektorem technologii komunikacyjnych i informatycznych,
w opracowaniu przedstawiono propozycję ram programowych dla studiów I oraz II stopnia
oferowanych dla studentów zainteresowanych wiedzą o transporcie i uzyskaniem kompetencji
oraz umiejętności, które będą im przydatne w pracy zawodowej w branży transport–spedycja–
logistyka (TSL).

Wkład nauki oraz działalności wynalazczej do procesu rozwoju transportu
W przeszłości poszukiwania naukowe dotyczące funkcjonowania i rozwoju transportu koncentrowały się na rozpoznaniu możliwości i skutków wprowadzania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zawężanie zainteresowania do funkcjonowania poszczególnych gałęzi
transportu było typowym podejściem stosowanym w pracach badawczych w dziedzinie nauk
technicznych oraz – w charakterze badań uzupełniających – w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Organizacja działalności badawczej powierzana była dwóm typom instytucji: ośrodkom rozwojowym pracującym dla przemysłu środków transportu i dla budownictwa infrastrukturalnego
oraz uniwersytetom (politechnikom), w których obok działalności badawczej prowadzone było
kształcenie kadr. W gospodarce kapitalistycznej w drugiej połowie XIX i całego stulecia XX wieku ogromny wpływ na rozwój myśli technicznej stosowanej w transporcie wodnym i lądowym
miało wojsko oraz władza państwowa zainteresowana budowaniem militarnych i gospodarczych
przewag własnego kraju.
W rozwoju techniki stosowanej w transporcie szczególną rolę odegrali wielcy wynalazcy.
O ich sukcesie decydowały dwa główne czynniki: ich osobista zdolność do znajdywania nowych
rozwiązań technicznych oraz umiejętność współpracy z otoczeniem, w tym z władzą publiczną.
W licznej grupie twórców nowych rozwiązań technicznych i jednocześnie sprawnych organizatorów zakładów przemysłowych był Hugon Junkers. Po okresie prac nad rozwiązaniami
dotyczącymi wykorzystania gazu jako wtórnego nośnika energii w systemach grzewczych
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przygotował wiele opatentowanych nowatorskich rozwiązań stosowanych najpierw w pojazdach
drogowych, a następnie wykorzystywanych do budowy samolotów. Ponieważ w 1933 roku po
przejęciu funkcji kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera odmówił współpracy z władzami,
został aresztowany i odsunięty od kierowania swoimi fabrykami, a także od kształcenia nowych
pokoleń inżynierów na uczelniach niemieckich. Życiorys H. Junkersa jest jednym z wielu przykładów, iż w sektorze transportu nie sposób było unikać współpracy z władzami państwowymi.
Potwierdził to Umberto Agnelli, który przyznał, że jego rodzina przez dziesięciolecia świadomie
współpracowała z faszystowskim rządem Benita Mussoliniego, gdyż to zapewniało intratne
zlecenia państwowe dla rozwijającej się grupy przemysłowej Fiat, produkującej środki transportu
drogowego, kolejowego i lotniczego. W gospodarce realnego socjalizmu rola poszczególnych
osób, jeśli kształtowali twórczo rozwój przemysłu środków transportu oraz przedsiębiorstw
transportowych, z zasady nie prowadziła do spektakularnego sukcesu osobistego. Zdarzały się
przypadki, iż niektórzy z grona najlepszych wynalazców i organizatorów produkcji ze względu na
uzyskiwany dorobek usuwani byli w cień. Wobec osób, które wyrażały własne poglądy sprzeczne
z obowiązującą linią polityczną władz, stosowano represje, z których najłagodniejszą formą było
zmuszanie do emigracji.
We współczesnym świecie ogromną szansę mają wizjonerzy realizujący projekty związane
z wdrażaniem wywrotowych innowacji (disruptive innovations). Jeśli osiągną sukces, mogą
doprowadzić do upowszechnienia przełomowych innowacji, które zmieniają trajektorię rozwoju
społeczno-gospodarczego. Do grona takich wizjonerów zaliczany jest Elon Musk, który zmierza
do uzyskania trzech efektów: upowszechnienia efektywnej ekonomicznie komunikacji kosmicznej
(projekt SpaceX), upowszechnienia nowych środków magazynowania energii (projekt SolarCity)
oraz upowszechnienia samochodów osobowych z napędem elektrycznym (projekt Tesla Motors).
Realizacja tych projektów możliwa jest dzięki zleceniom amerykańskich władz federalnych oraz –
dodatkowo – wykorzystywanej przez E. Muska bezzwrotnej pomocy z amerykańskiego budżetu
federalnego. Wartość skumulowana tej pomocy osiągnęła na koniec 2015 roku ponad 1 mld USD
i jest to w skali światowej rekordowa pomoc publiczna, jaka kiedykolwiek została przyznana
prywatnemu inwestorowi przez władze państwowe. W Europie nie ma równie spektakularnych
przypadków wspierania indywidualnych osób ze środków publicznych.

Rozwój nauk ekonomicznych dotyczących funkcjonowania transportu
Po I wojnie światowej w naukach ekonomicznych rozwinięto koncepcję makroekonomicznych
pożytków interwencjonizmu państwowego jako działania antycyklicznego, które pozwala pobudzać lub utrzymywać rozwój gospodarczy, gdy na rynku dóbr konsumpcyjnych spada popyt,
a wśród prywatnych przedsiębiorców maleje skłonność do inwestowania. Jednym ze spektakularnych przykładów stosowania tej polityki był amerykański program budowy infrastruktury
transportowej, w tym autostrad i lotnisk. Po wielkim kryzysie (1929–1933) z budżetu federalnego
finansowano inwestycje publiczne aż do 1939 roku. Przeświadczenie, że inwestycje publiczne
w infrastrukturę są pożyteczne, nie zawsze jest uzasadnione. Dużym projektem, którego realizacja nie przyniosła oczekiwanych efektów, była budowa kanału Men–Dunaj. Ta droga wodna
mogłaby służyć gospodarce w Europie Środkowej, gdyby powstała w pierwszej fazie rozwoju
przemysłu ciężkiego, tak jak przewidywało to porozumienie z 1892 roku. Realizację prac budowlanych podjęto jednak dopiero w roku 1960 i zakończono, można stwierdzić, o wiek za późno.
Wbrew pierwotnym oczekiwaniom ta droga wodna nie odgrywa znaczącej roli w europejskim
systemie transportowym i wielomiliardowe nakłady (nominowane wówczas w zachodnionie39
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mieckich DM) współcześnie służą głównie ruchowi turystycznemu między systemem wodnym
dwóch wielkich rzek – Dunaju i Renu. Determinacja polityków bawarskich, aby doprowadzić
do zakończenia nieefektywnej inwestycji publicznej, okazała się silniejsza od znaczenia racjonalnych argumentów, które tym politykom w drugiej połowie XX wieku przedkładali eksperci
ekonomiczni.
Analizując relacje między władzami państwowymi a prywatnymi podmiotami gospodarczymi należy podkreślić, że realizacja dużych programów rozwojowych finansowanych ze
środków publicznych prowadziła najczęściej do powstawania dużych fortun przedsiębiorców,
którzy korzystali ze strumienia pieniędzy stanowiących wynagrodzenie za dostarczone produkty
rzeczowe i usługi. Dotyczyło to zarówno przemysłowców, jak i usługodawców. Jednymi z przykładów ekspansji w branży transportowo-spedycyjnej były: rozwój od początków XIX wieku
międzynarodowej spedycji prowadzonej przez Louisa Danzasa, a także rozwój w drugiej połowie
XX wieku operatora kurierskiego FedEx, który został założony w roku 1965 przez Fredericka
W. Smitha. Warunkiem długotrwałego rozwoju takich podmiotów gospodarczych były brak awersji władzy publicznej do zjawiska bogacenia się przedsiębiorców oraz przestrzeganie przez tę władzę
zasady, iż strona publiczna jako zleceniodawca nie może przerzucać wszystkich ryzyk na stronę
prywatnych zleceniobiorców. Ponadto strona publiczna wykazywała gotowość do korygowania
regulacji w sposób, który przyczyniał się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.
Skutki złamania przez władze publiczne w Polsce w XXI wieku zasady zapewnienia równości praw
stronom odczuły przedsiębiorstwa budowlane należące do prywatnych inwestorów. Po złożeniu
ofert na realizację wieloletnich projektów inwestycyjnych i podjęciu realizacji zleceń na budowę
odcinków autostrad inwestorzy ci ponieśli tak duże straty, iż część z nich doprowadzona została
do upadłości. W teorii ekonomii i ekonomiki transportu dopiero na przełomie XX i XXI wieku
dostrzeżono wieloaspektowy charakter projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), co
wiązało się w Europie Zachodniej z coraz silniejszą presją pozarządowych organizacji społecznych
domagających się transparentności w procesie transferu środków finansowych z sektora publicznego Imperium1 na poziomie unijnym, państwowym i samorządowym do sektora przedsiębiorców prywatnych. W Polsce zarówno władza ustawodawcza, jak i wykonawcza oraz sądownicza
nie wykazały zrozumienia dla złożoności relacji w projektach PPP i nadal wśród przedsiębiorców
utrzymuje się powściągliwość co do podejmowania takich projektów.
Dominacja zagadnień technicznych w pracach badawczych i kształceniu uniwersyteckim
kadr znajdujących zatrudnienie w przemyśle środków transportu oraz w przedsiębiorstwach
transportowych, w tym na kolei, występowała do lat 60. minionego wieku. Przez kolejne 50 lat
obserwowany był wzrost zainteresowania zagadnieniami ekonomicznymi funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego poszczególnych krajów w gospodarce krajów Europy Zachodniej.
Na przełomie XX i XXI wieku zakres zainteresowań w pracach teoretycznych objął dodatkowy
aspekt kształtowania zintegrowanego europejskiego systemu transportowego. Równocześnie na
wielu kontynentach zaczęto prowadzić badania w dziedzinie nauk ekonomicznych poświęcone
rozwojowi rynku globalnego i wykorzystaniu koncepcji business logistics management do sterowania procesami w łańcuchach dostaw obejmujących podmioty gospodarcze funkcjonujące
1
Pojęcie Imperium jest zastosowane, aby podkreślić znaczenie wyjątkowej na skalę światową struktury władzy
publicznej w Unii Europejskiej. Jest to władza obejmująca trzy szczeble podejmowania decyzji ustawodawczych, a także
trzy szczeble realizacji tych decyzji. Są to szczeble: 1) unijny – na tym poziomie, wg stanu poprzedzającego referendum w
UK o Brexit, podejmowano decyzje determinujące w 70% funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w krajach
członkowskich UE; 2) państwowy – na tym poziomie w większości przypadków zajmowano się dostosowywaniem
prawa krajowego do regulacji unijnych; 3) samorządowy – na tym poziomie realizowana jest większość projektów
unijnych przy wykorzystaniu środków z funduszy unijnych.
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w różnych regionach świata. Od kilku dekad coraz większego znaczenia nabierały zagadnienia
ekologiczne, które dodatkowo zostały uzupełnione o aspekt relacji miedzy obserwowanymi
zmianami klimatycznymi a zachowaniem człowieka na Ziemi oraz w Kosmosie.
W gronie aktywnych polskich specjalistów z dziedziny ekonomii zajmujących się funkcjonowaniem transportu, a obecnie reprezentujących trzy podstawowe dyscypliny: teorię ekonomii,
finanse oraz nauki o zarządzaniu, znajdują się osoby wykształcone w latach 70. i 80. minionego
wieku. To pokolenie uzyskiwało wiedzę z zakresu ekonomiki transportu, w której dostrzeżono
wyzwania związane z międzygałęziową integracją systemu transportowego. Do 1989 roku
w centrum zainteresowania prowadzonych projektów badawczych oraz w pracach naukowych
przygotowywanych w związku z uzyskiwaniem stopni naukowych znajdowało się zagadnienie
wzajemnych relacji między transportem pasażerskim i towarowym a jego społecznym i gospodarczym otoczeniem w ramach gospodarki narodowej. W okresie poprzedzającym transformację
gospodarki w Polsce jedynie opracowania dotyczące funkcjonowania żeglugi morskiej oraz
pierwsze prace dotyczące transportu lotniczego i spedycji międzynarodowej uwzględniały
specyfikę styku gospodarki krajowej z rynkiem międzynarodowym.
Odnosząc się do dorobku zawodowego absolwentów uniwersytetów, politechnik oraz wyższych szkół ekonomicznych, którzy uzyskali wykształcenie przed 1989 rokiem i po studiach
swoją karierę zawodową rozpoczęli w sektorze transportu, można podkreślić, że wielu z nich
utworzyło trzon kadry menedżerskiej w rozwijających się przedsiębiorstwach branży TSL
w Polsce. Uzyskana podczas studiów wiedza teoretyczna obejmująca podstawy mikroekonomii
podmiotów funkcjonujących w modelowej gospodarce rynkowej, a także wiedzę z teorii nauk
o zarządzaniu oraz z zakresu prawa, stanowiła mocny fundament pozwalający na rozwój ich
indywidualnych kompetencji w trakcie procesu transformacji ustrojowej.

Europejskie zagubienie polityków i akademików na przełomie XX i XXI w.
Analizując procesy przemian w gospodarce krajów europejskich, które zachodziły w ostatnich
dwóch dekadach XX wieku i są kontynuowane w XXI stuleciu, można wskazać na kilka przejawów zatracenia logiki w kształtowaniu programów rozwojowych poszczególnych państw oraz
funkcjonującej od 1993 roku Unii Europejskiej.
Transport zaliczany jest do sektorów infrastrukturalnych, w których podstawowa część
majątku trwałego ma wielu użytkowników i z tego powodu jest budowana i udostępniana przez
państwo jako dobro publiczne. Od starożytności stosowany był model tworzenia i eksploatacji
publicznej infrastruktury liniowej i (w szczególnych przypadkach) punktowej. W ten model
w Europie wpisała się kolej po zakończeniu I wojny światowej, kiedy w poszczególnych krajach
finalizowano nacjonalizację przedsiębiorstw kolejowych. Rozwój m.in. we Francji linii nowej
generacji, czyli kolei dużych prędkości (KDP), był w latach 70. i 80. minionego wieku możliwy
właśnie z tego powodu, że państwowe przedsiębiorstwo kolejowe SNCF otrzymało ogromne
bezzwrotne wsparcie finansowe z budżetu państwowego.
W przedostatniej dekadzie XX wieku, kiedy nikt nie oczekiwał rychłego załamania się bloku
wschodniego, w którym funkcjonowała gospodarka realnego socjalizmu, w ówczesnych strukturach europejskich, przy wsparciu rządów poszczególnych państw, przygotowano, a następnie
wprowadzono nowe zasady kształtowania systemu transportowego. Pierwszą z tych zmian było
złamanie kanonu obowiązującego w transporcie kolejowym o integracji pionowej przedsiębiorstwa
kolejowego. Dyrektywa 91/440/EWG stanowiła pierwszy krok w kierunku wymuszenia stosowania
modelu debundling. Cel tych przemian, których naśladowania nie podjęto poza krajami członkow41
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skimi EU, był szczytny. Po 25 latach efekty uzyskane w europejskim systemie transportowym nie
zasługują jednak na pozytywną ocenę. Zamiast dynamicznego rozwoju transportu kolejowego
i poprawy pozycji tej gałęzi transportu, uzyskano pseudoliberalizację rynku, na którym państwowa
kolej niemiecka (DB) z pozycji monopolisty na rynku w swoim kraju przesunęła się na pozycję
dominującego przewoźnika kolejowego w wielu krajach europejskich. Jednocześnie okazało się, że
DB jest jednym z dwóch (razem z francuskim SNCF) państwowych koncernów kolejowych, które
w praktyce kontestują obowiązywanie zasady debundling na sieci kolejowej we własnym kraju.
Wyodrębnienie zarządców kolejowych z uprzednio funkcjonujących państwowych pionowo
zintegrowanych przedsiębiorstw kolejowych powiązano z wprowadzeniem zasady, iż przewoźnicy
kolejowi mają wnosić opłaty za dostęp do infrastruktury liniowej. Przychody własne zarządców
infrastruktury miały stać się podstawowym źródłem finansowania utrzymania linii kolejowych.
W wielu krajach, w tym w Polsce, zastosowanie tej zasady wywołało skutki przeciwne od oczekiwanych efektów. Zarządcy infrastruktury w poszczególnych krajach nie uzyskali przychodów
wystarczających dla sfinansowania racjonalnej działalności utrzymaniowej. To wywołało
tendencję do ograniczania potencjału kolei wywołaną zawieszaniem ruchu lub wręcz likwidacją
linii kolejowych, na których obsługiwano małe potoki pasażerów i ładunków. Powstały silne
zaburzenia w procesach operacyjnych, gdyż ujawniła się istotna rozbieżność interesów zarządcy
infrastruktury oraz operatorów pasażerskich i towarowych. Ukształtowanie relacji na rynku usług
dostępu do infrastruktury spowodowało wystąpienie nieoczekiwanie wysokich kosztów transakcyjnych wewnątrz europejskiego systemu kolejowego. W Polsce doszło do tak drastycznego
spadku nakładów na utrzymanie infrastruktury, że stan techniczny linii kolejowych, nawet tych
o znaczeniu magistralnym, uległ głębokiej degradacji. Następstwem było obniżenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz silna redukcja jakości usługi przewozowej kolei. W konsekwencji
wielu pasażerów i nadawców ładunków wycofało się z korzystania z usług kolei w ogóle.
W minionych trzech dekadach w transporcie drogowym wystąpiło kilka nieoczekiwanych
zjawisk. Po pierwsze, w budżetach państwowych wszystkich krajów europejskich (ale także i na
innych kontynentach, w tym w USA), zabrakło środków na utrzymanie infrastruktury sieciowej.
Z chwilą wybuchu kryzysu finansów publicznych w 2008 roku i zablokowania dostępu do rynku
kapitałowego okazało się, że publiczna infrastruktura nie tylko nie może być rozwijana, ale nawet
brakuje środków na jej racjonalną eksploatację, czyli ochronę przed dekapitalizacją. Tej negatywnej tendencji nie może zmienić fakt, iż w niektórych krajach, m.in. w Hiszpanii i Portugalii,
a także w Polsce, w minionych dekadach zbudowano liczącą się sieć nowych autostrad i dróg
szybkiego ruchu w ramach projektów finansowanych przez UE (w Polsce bowiem w tym samym
czasie nastąpiła silna degradacja coraz bardziej obciążonych dróg, które mają status dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych). W miastach, zarówno dużych, jak i mniejszych, nie udało
się zrealizować rozwoju układu komunikacyjnego tak, aby sprostać wyzwaniom związanym
z szybkim tempem rozwoju motoryzacji indywidualnej w społeczeństwie z jednej strony chcącym
się cieszyć z efektów transformacji gospodarki, ale z drugiej strony pozbawionym dobrej oferty
komunikacji publicznej, szczególnie dla odbywania podróży z obszarów peryferyjnych do pracy
i szkół w centrach miast.

Oczekiwania i realia funkcjonowania wspólnego rynku
Otwarcie rynku pracy po rozszerzeniu UE w maju 2004 roku doprowadziło do silnej konkurencji między przewoźnikami drogowymi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej a lokalnymi
przewoźnikami w krajach Europy Zachodniej. Reakcją na spadek pozycji przewoźników zachod42
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nioeuropejskich było wprowadzenie – wbrew zasadom obowiązującym w UE – daleko idących
restrykcji wobec konkurencji zagranicznej. Sztandarowym przykładem było objęcie od początku
2015 roku przewoźników zagranicznych regulacjami o płacy minimalnej w Niemczech, tzw.
MiLoG. Istnienie wspólnego rynku, na którym żaden oferent nie jest dyskryminowany, stało się
pustą deklaracją głoszoną przez polityków i urzędników unijnych. W systemie transportowym
obejmującym kraje członkowskie UE – jak w całej gospodarce tego obszaru – ujawnia się coraz
ostrzejszy konflikt interesów, a organy władzy publicznej Imperium działające pod wpływem
różnorodnych lobby szukają jedynie cząstkowych rozwiązań łagodzących przejściowo największe
napięcia. Traci przy tym swoją atrakcyjność wizja integracji europejskiej jako procesu wzmacniającego zdolność Starego Kontynentu do zwyciężania z agresywnymi rywalami w ramach
konfrontacji na globalnym rynku.
Ważnym wątkiem dyskusji społecznej, która znajduje swoje odzwierciedlenie w decyzjach politycznych, stała się także polityka klimatyczna i jej powiązanie z polityką transportową. Od 1992
roku, kiedy ogłoszona została Konwencja klimatyczna (United Nations Framework Convention on
Climate Change – CNFCCC), coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność ograniczania przez
człowieka emisji CO2, w tym w transporcie. Preferowanie energii elektrycznej jako wtórnego
nośnika energii w napędach środków transportu ma sens o tyle, o ile udaje się zmienić mix energetyczny, czyli udział poszczególnych nośników pierwotnych w procesach wytwarzania energii
elektrycznej. Ograniczanie, a docelowo eliminowanie, nośników pochodzenia organicznego
(przede wszystkim: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego) traktowane jest jako pożądany kierunek zmian. W Białej Księdze 2011 powtórzono przedstawiany już
wcześniej postulat promowania kolei jako gałęzi przyjaznej środowisku naturalnemu. Wydaje
się, że w trzeciej dekadzie XXI wieku będzie można odejść od tego postulatu. Stanie się tak,
jeśli pojazdy drogowe, zarówno lekkie (samochody osobowe – cars), jaki ciężkie (ciężarówki
– heavy commercial vehicles), będą wyposażone w silniki elektryczne, a energia elektryczna
wykorzystywana do ładowania baterii będzie pochodzić w coraz większej części z odnawialnych
źródeł energii (OZE). Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia z ostatniej dekady dotyczące
realizacji bardzo zaawansowanego programu zmian w systemie energetycznym (Energiewende)
w Niemczech, można sformułować prognozę, że w perspektywie 2030 roku udział energii z OZE
w całości produkcji energii elektrycznej nie przekroczy 40%, a w transporcie drogowym, nadal
dominującym w europejskim systemie transportowym, silniki elektryczne będą stosowane
jedynie w niszowych segmentach rynku usług transportowych (z uwzględnieniem motoryzacji
indywidualnej).

Perspektywa dwutorowego rozwoju teorii ekonomiki transportu
Teoria ekonomiki transportu sformułowana w ostatnich dekadach XX wieku w bardzo ograniczonym stopniu uwzględniała dynamikę zmian w procesach gospodarowania na rynku globalnym oraz w otoczeniu tego rynku. Nurt wzajemnych relacji między transportem ładunków
a otoczeniem gospodarczym znalazł się w centrum badań nad funkcjonowaniem łańcuchów
dostaw. Wyniki tych badań uwzględniano przede wszystkim w teorii zaliczanej do zarządzania logistycznego (supply chain management), tworzonej od końca lat 60. minionego wieku
i rozwijanej w kolejnych dekadach zarówno w USA, jak i Europie, z wykorzystaniem dorobku
teoretycznego i praktycznego autorów japońskich. Rozwój teorii zarządzania logistycznego pozwala dostrzec, że nowoczesna ekonomia w ujęciu mikroekonomicznym powinna być rozwijana
dwutorowo. Cechą tradycyjnych modeli mikroekonomicznych jest opisywanie relacji między
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uczestnikami rynku, na którym po jednej stronie występują producenci dóbr, a po drugiej stronie
konsumenci. Otóż w tych tradycyjnych modelach przyjmuje się milcząco, że wszyscy producenci
wytwarzają dobra (rzeczowe i usługi) konsumpcyjne. Jednocześnie na tym rynku nabywcami są
indywidualni konsumenci (i gospodarstwa domowe). W systemach transportowych taki model
może się odnosić jedynie do rynku usług przewozów pasażerów. We współczesnym języku jest
to segment rynku „B2C” (business to consumer).
Współczesna gospodarka globalna jest zdominowana przez procesy, które są realizowane
w łańcuchu dostaw, czyli przez uczestników procesów współpracy gospodarczej między kolejnymi
dostawcami surowców, półproduktów i komponentów, a także różnorodnych usług. Ich nabywcą
jest producent dóbr konsumpcyjnych. Procesy wewnątrz łańcuchów dostaw we współczesnym
języku zaliczane są do segmentu „B2B” (business to business). Można sformułować tezę, że teoria
ekonomiki transportu powinna być wzbogacana o wiedzę, jak system transportowy funkcjonuje
w obu segmentach gospodarki, a w szczególności o wiedzę, na czym polegają różnice w funkcjonowaniu rynku usług transportowych w segmencie przewozów pasażerskich oraz przewozów
ładunków. Dodatkowo teoria ekonomiki transportu powinna uwzględnić dwa istotne elementy.
Po pierwsze, że obecnie i w przyszłości na rynku występują trzy, a nie dwie grupy podmiotów:
producentów i konsumentów/nabywców oraz dodatkowo regulatorów (w liczbie mnogiej!). Po
drugie, w epoce Czwartej Rewolucji Przemysłowej coraz większe znaczenie odgrywają disruptive
innovations i system transportowy objęty megatrendem cyfryzacji podlega pogłębionej integracji
międzysektorowej, przede wszystkim z systemami zaopatrzenia i dystrybucji energii (różnych
nośników wtórnych) oraz z systemami technologii komunikacyjnych i informatycznych (ICT).
Na szczególną uwagę zasługuje proces tzw. uberyzacji gospodarki. W teorii ekonomiki transportu będzie on coraz bardziej wnikliwie badany z wielu powodów. Przede wszystkim Uber (oraz
wiele podobnych podmiotów gospodarki wirtualnej) odwołuje się do relacji między podmiotami,
które odczuwają potrzebę przemieszczania się (potrzeba i z nią powiązany popyt na usługi
przewozowe) oraz podmiotami, które dysponują potencjałem przydatnym do zaspokojenia tego
popytu (czyli zdolnością do kreowania podaży tych usług). Ważne jest przy tym, że model biznesowy Uber od samego początku ma cechy gospodarki wirtualnej: obejmuje marketingową grupę
docelową (target group) o liczebności miliardowej (rynek chiński i jeszcze parę innych krajów)
oraz pozwala na gromadzenie danych, które można wykorzystać w Big Data Analysis. Oznacza to,
że dla Ubera (i każdego podobnego podmiotu) źródłem przychodów nie jest marża uzyskiwana
z tytułu pośrednictwa na rynku usług przewozowych, a komercjalizacja wiedzy o różnorodnych
masowych potrzebach, zwyczajach, zachowaniach i zaniechaniach konsumentów.
Klasyczna teoria ekonomiki transportu nie obejmuje do tej pory fenomenu uberyzacji
gospodarki. Oznacza to, że tę teorię trzeba rozbudować, aby móc między innymi wyjaśnić,
na ile świadczenie i sprzedaż usług transportowych może się wpisywać w cztery podstawowe
modele biznesowe „za darmo” zdefiniowane przez Chrisa Andersona, przedstawione w tabeli 1.
Wyzwaniem jest określenie roli, jaką będą odgrywać podmioty dysponujące środkami transportu, zarządzające infrastrukturą liniową i punktową. Równie ważnym wyzwaniem będzie
określenie roli człowieka jako podmiotu, który świadczy pracę lub jest uczestnikiem sharing
economy, a tym samym kreatywnie lub biernie uczestniczy w procesach przemieszczania.
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Tabela 1. Cztery podstawowe modele biznesowe „za darmo” według Andersona
Model

Co jest za darmo?

Za darmo dla
kogo?

Kto prowadzi biznes?

Bezpośrednie subsydiowanie krzyżowe
(direct cross-subsidies)

jakikolwiek produkt
(dobro rzeczowe
lub usługa), który
zachęci konsumenta
do zapłacenia za inny
produkt

dla każdego,
kto zdecyduje
się zapłacić,
prędzej czy
później

producent lub pośrednik,
który uzyskuje wyższy
dochód ze sprzedaży innych
produktów niż wynoszą
koszty udostępniania
produktu oferowanego bez
opłaty

Transakcje trójstronne
(three-party markets)

treść, usługi,
oprogramowanie
i inne

dla wszystkich

wobec konsumenta
występują obok siebie
producent/operator
usługi oraz pośrednik,
którzy łącznie uzyskują
od konsumenta z różnych
tytułów większy dochód
niż wynoszą koszty
udostępniania produktu
oferowanego bez opłaty

Model freemium
(freemium)

cokolwiek, co można
skojarzyć z płatną
wersją premium

dla wszystkich
użytkowników

producent wśród swoich
klientów ma dwie grupy,
z których członkowie
pierwszej korzystają
z produktu za darmo,
a członkowie drugiej
wnoszą opłaty za dodatkowe
produkty i generują dochody
wyższe niż wynoszą koszty
udostępniania produktu
oferowanego bez opłaty

Rynki niemonetarne
(non-monetary markets)

cokolwiek ludzie
zdecydują się oddać,
nie oczekując
w zamian żadnej
zapłaty

dla każdego

systemy wymiany różnych
dóbr i serwisów na zasadzie
wzajemności, jednak bez
określania relacji między
wartością wymienianych
dóbr i serwisów

Oznaczenia: 1, 2, 3 – Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3, $ – opłata za produkt.
Źródło: Pieriegud (2016), s. 20–21.

Kształcenie kompetencji kadr aktywnych w gospodarkach realnej
i wirtualnej
W drugiej połowie XX wieku, zarówno na uczelniach (wydziałach) technicznych, jak i ekonomicznych, kształcono studentów na kierunku transport. Ujęcie branżowe utraciło swoją atrakcyjność
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na przełomie wieków. Pojawia się podstawowe pytanie, jak obecnie kształcić kadry, które przez
najbliższe dekady, w perspektywie do 2050+, będą aktywne w gospodarkach realnej i wirtualnej,
a w szczególności w sektorze zaspokajania potrzeb transportowych (komunikacyjnych).
We współczesnych mediach roztaczane są wizje świata, który będzie się niebawem znacznie
różnić od tego, jaki znamy w połowie drugiej dekady XXI wieku. Wydaje się, że znaczna część
tych wizji się nie sprawdzi, a niektóre zmiany przebiegać będą według innych scenariuszy niż
obecnie są nakreślane.
Wyzwaniem przed kadrą profesorską zatrudnioną w uniwersytetach (w nowym ujęciu
w „uczelniach badawczych”), a także w wyższych szkołach zapewniających przygotowanie
zawodowe („uczelniach dydaktycznych”), jest nadanie cech kompletności procesowi kształcenia
studentów. Profesorzy, którzy zajmują się zagadnieniami ekonomiki transportu i zarządzania
logistycznego, mogą nie tylko przygotować nowe podręczniki do wykładanych przedmiotów,
ale także przyczynić się do sprofilowania „pro-transportowego” lub „pro-logistycznego” całego
ciągu zajęć na studiach I oraz II stopnia. Takie sprofilowanie zapewniałoby nasycenie treści
różnorodnych wykładów i ćwiczeń przykładami odnoszącymi się do procesów przemieszczania
osób i ładunków, a także dystrybucji towarów.
Zasadne jest postulowanie następujących korekt w procesie kształcenia studentów, którzy są
zainteresowani aktywnością w sektorze transportu i logistyki:
1. Podstawę wiedzy powinny tworzyć studia teoretyczne w ramach studiów I stopnia (licencjackich) obejmujące cztery filary:
a) teorię ekonomii i socjologii, w tym podstawy finansów i rachunkowości,
b) dyscypliny narzędziowe (matematyka, statystyka, ekonometria),
c) teorię zarządzania,
d) prawo.
Zakres studiów teoretycznych powinien być uzależniony od charakteru studiów: uniwersyteckich lub zawodowych.
2. Kierunkowe przygotowanie kadr na studiach I stopnia powinny zapewnić studia teoretyczne obejmujące dwa filary:
a) ekonomikę transportu,
b) zarzadzanie logistyczne,
oraz zajęcia ćwiczeniowe uzupełnione o staże w praktyce gospodarczej obejmujące
kształtowanie umiejętności:
a) współpracy w zespole,
b) definiowania i rozwiązywania zadań w ramach realizacji projektów,
c) współpracy z partnerami reprezentującymi inne modele kulturowe.
3. Kształcenie na studiach II stopnia powinno zapewnić rozszerzenie wiedzy w następującym zakresie:
a) analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie,
b) zarządzanie w sektorze publicznym, w tym zarzadzanie infrastrukturą techniczną,
c) polityka gospodarcza w Imperium (trzy szczeble władzy) i rola regulatorów w realizacji
tej polityki, z uwzględnieniem polityk sektorowych,
d) zarządzanie projektami, w tym projektami realizowanymi na rynkach wirtualnych,
e) zastosowanie metod ilościowych w kształtowaniu strategii marketingowych oraz
zarządzaniu zasobami,
f) Big Data Analysis.
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Kształcenie na studiach I oraz II stopnia powinno obejmować kontynuację nauki języka angielskiego oraz naukę drugiego języka obcego, gdyż kadra z wyższym wykształceniem powinna
dysponować umiejętnością prowadzenia działalności w relacjach międzynarodowych bez barier
komunikacyjnych.

Podsumowanie
W drugiej połowie XX wieku w Polsce kształcono na wysokim poziomie studentów z zakresu wiedzy o transporcie, w szczególności z zakresu wiedzy o procesach gospodarowania w transporcie.
Absolwenci nie mieli kłopotów z rozwojem podczas pracy zawodowej, część z nich po rozpoczęciu transformacji polskiej gospodarki osiągnęła ważne stanowiska menedżerskie w branży TSL
w kraju i za granicą. Zakres i tempo przemian zachodzących w gospodarce globalnej wymagają,
aby wiedza teoretyczna o funkcjonowaniu transportu została istotnie wzbogacona. Wydaje się,
że kontynuowane badania pozwolą zweryfikować przedstawioną tezę, iż rozwój teorii powinien
następować dwutorowo: w odniesieniu do rynku usług przewozu osób w segmencie rynku
„B2C” oraz w odniesieniu do obsługi ładunków w łańcuchach dostaw w segmencie rynku „B2B”.
W nawiązaniu do raportów z tych badań powinny być wprowadzone korekty do programów
kształcenia w uniwersytetach oraz szkołach wyższych zawodowych.
Propozycje zawarte w niniejszym opracowaniu mogą stanowić podstawę dla dyskusji, która
powinna się odbyć jednocześnie w środowisku akademickim oraz menedżerskim. Jej wyniki
powinny być następnie uwzględnione przez władze akademickie odpowiedzialne za doskonalenie
treści i form kształcenia.
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New Ideas in Research and Study in the Field of Transport Economics
Abstract

The scientists have worked on theory of transport (both in field of technics and economics
sciences) since beginning of XIX century. The theory of the transport economics (Verkehrs
wirtschaft) has been developed for last 60 years. Nowadays we see that the biggest challenge
makes the shift of the research from the activities on the transport service markets in particular countries to the global market. It is important to find a difference between activities in
the epoch of the Third Industrial Revolution and in the current epoch of the Fourth Industrial
Revolution.
The offer for students who attend to studies at the first level (bachelor), second (master) or even
third level (doctor) should be extended to give them a knowledge, abilities and competences,
which they have to use during their professional career until 2050 or even longer. The special importance has the challenge for university graduates who should be able to understand,
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create and implement the disruptive innovations in modern systems of transport and in the
dynamic chains of added value.
Keyword

transport, economic thought
Translated by Wojciech Paprocki
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Sopocka szkoła ekonomiki transportu
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Streszczenie

W artykule przedstawiono zmiany organizacyjne studiów z zakresu ekonomiki transportu w Sopocie, ewolucję badań naukowych, dorobek naukowy i dydaktyczny kadr
oraz efekty w postaci wybitnych studentów i absolwentów studiów transportowych
w Sopocie. Wykazano, że początki kształcenia sięgają okresu wojennego, zakres badań ewoluował od dominacji transportu morskiego i portów morskich na inne gałęzie
transportu, następnie na problemy ogólnotransportowe, prognozowanie i problematykę ogólnoświatowych tendencji w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Wykazano, że dorobek naukowy sopockiej
szkoły odegrał ważną rolę w kształceniu kadr transportowych, również innych ośrodków naukowych oraz – dzięki licznym monografiom i podręcznikom – w kształceniu
studentów z zakresu transportu na różnych uczelniach w Polsce.

Słowa kluczowe

ekonomika transportu, badania, kształcenie



Wprowadzenie
Sopocki ośrodek ekonomiki transportu ma swoją długą historię, bo sięgającą okresu wojennego,
kiedy to w 1942 roku przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich (TUZZ) w Warszawie powstał
zalążek przyszłej uczelni transportowej – Instytut Morski, przekształcony następnie w 1946 roku
w Wyższą Szkołę Handlu Morskiego. Uczelnia ta, mająca od 1947 roku swoją siedzibę w Sopocie,
zmieniła od roku 1951 nazwę na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie, która z kolei, po połączeniu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, doprowadziła do powstania w 1970 roku Uniwersytetu
Gdańskiego (rys. 1). Wątki: morski, a potem szerzej – transportowy, z uwzględnieniem aspektów
ekonomicznych, były bardzo ważne na wszystkich etapach rozwoju uczelni.
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Wyższa Szkoła Handlu Morskiego kształciła przede wszystkim w zakresie transportu i handlu
morskiego. Od 1950 roku utworzono Wydział Morski, obejmujący trzy sekcje: żeglugi morskiej,
portów morskich oraz rybołówstwa i przemysłu rybnego.
W Wyższej Szkole Ekonomicznej pozostał Wydział Morski, jako jedyny w Polsce wydział
o takim profilu kształcenia. Wprowadzenie studiów magisterskich i towarzyszący działalności
dydaktycznej rozwój kadry naukowej spowodowały stopniowe zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni, a nazwę Wydziału Morskiego zmieniono w 1968 roku na Wydział Ekonomiki
Transportu, który od roku 1970 był jednym z sześciu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.
Funkcjonowały na nim dwa instytuty o profilu transportowym:
1. Instytut Ekonomiki Transportu Morskiego z:
a) Zakładem Ekonomiki i Organizacji Transportu Morskiego,
b) Zakładem Ekonomiki i Organizacji Portów Morskich.
2. Instytut Ekonomiki Transportu Lądowego z:
a) Zakładem Ekonomiki Transportu Kolejowego i Samochodowego, rozdzielonym
w 1972 roku na:
ȤȤ Zakład Ekonomiki i Organizacji Transportu Kolejowego i
ȤȤ Zakład Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego.
b) Zakładem Ekonomiki Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej,
c) Zakładem Ekonomiki Transportu (od 1974 r.).
Ponadto w ramach Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego problemami transportu
zajmowali się pracownicy Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji.

Rysunek 1. Zmiany struktury organizacyjnej sopockiej szkoły transportowej
Źródło: opracowanie własne.
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Od 1993 roku nazwę Wydziału Ekonomiki Transportu zmieniono na Wydział Ekonomiczny,
a na bazie wcześniej istniejącego Instytutu Transportu Lądowego utworzono katedry:
ȤȤ Polityki Transportowej,
ȤȤ Rynku Transportowego,
ȤȤ Badań Porównawczych Systemów Transportowych,
ȤȤ Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych i
ȤȤ Logistyki.
W ramach Instytutu Transportu Morskiego, obok istniejących wcześniej zakładów, utworzono Zakład Systemów Informacyjnych Transportu Morskiego.

Ewolucja badań
Zmiany organizacyjne ściśle związane były z zakresem i ewolucją prowadzonych badań.
Charakter morski od początku istnienia uczelni zawsze był w sopockiej szkole transportowej bardzo widoczny, z czasem jednak wzbogacono badania o inne gałęzie transportu: transport kolejowy,
samochodowy i wodny śródlądowy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w strukturach organizacyjnych. Z czasem badania poszerzono o transport lotniczy i miejski. Pomimo zmian organizacyjnych
i rozwoju nowych kierunków badań, problemy gałęziowe nadal w Sopocie stanowią ważny dorobek
naukowy i dydaktyczny, który znajduje swój wyraz w kolejno publikowanych monografiach (rys. 2).

Rysunek 2. Wybrane monografie dotyczące gałęzi i rodzajów transportu autorstwa pracowników Uniwersytetu
Gdańskiego
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Z czasem silniejszy akcent przeniesiono z zagadnień gałęziowych na problemy ogólnotransportowe. Badania dotyczyły zarówno podstaw teoretycznych rozwoju funkcjonowania i rozwoju
transportu, jak i bieżących problemów transportu oraz prognozowania rozwoju transportu.
Uwieńczeniem ich były kolejne książki, prezentujące wyniki prowadzonych badań, stanowiące
podstawę kształcenia ekonomistów transportu i wspierające przedsiębiorstwa transportowe
i administrację w tym zakresie. Były to opracowania dotyczące między innymi ekonomiki
transportu, polityki transportowej, rynku transportowego, przedsiębiorstw transportowych,
infrastruktury transportu oraz spedycji (rys. 3)

Rysunek 3. Wybrane książki dotyczące problemów ogólnotransportowych

Przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej oraz wejście w jej struktury były
inspiracją badań dotyczących procesów dostosowania polskiego transportu do standardów UE
oraz tendencji rozwoju światowego transportu ze szczególnym uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju transportu UE (rys. 4).
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Rysunek 4. Wybrane publikacje dotyczące transportu UE

W tej dziedzinie dorobek pracowników szkoły sopockiej jest szczególnie duży, dzięki uczestnictwu w licznych programach unijnych, takich jak:
1. I-C-EU projekt „Wpływ infrastruktury transportowej na międzynarodową konkurencyjność Europy”.
2. TRANSFORUM – projekt realizowany w 7 Programie Ramowym UE.
3. COMPASS (Optimised co-modal passenger transport for reducing carbon emissions) – projekt realizowany w 7 Programie Ramowym UE.
4. ORIGAMI (Optimal regulation and infrastructure for ground, air and maritime interfaces) – projekt realizowany w 7 Programie Ramowym UE.
5. SoNorA – South-North Axis (Improving transport infrastructure and services across Central
Europe) – project EU Territorial Cooperation finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6. INTERCONNECT (Interconnection between short and long-distance transport networks) –
projekt realizowany w 7 Programie Ramowym UE.
7. TROLLEY (Promoting Public Electric Transport) – projekt realizowany w ramach
Programu Central Europe Programme.
8. Catching the Future. Business and Development Exchange in the South Baltic Region –
międzynarodowy projekt polsko-szwedzki, współfinansowany ze środków Programu
Południowy Bałtyk (South Baltic Programme) w ramach polityki spójności UE.
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9. CASE SIMULATOR – projekt realizowany we współpracy z Regionalną Izbą
Gospodarczą, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Technische Fachhochschule Dresden,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. CIVITAS DYNAMO – projekt realizowany jest w ramach 7 Programu Ramowego jako
Inicjatywa CIVITAS II PLUS.
Prowadzone badania cechowała ścisła współpraca z przedsiębiorstwami, w których często brali
udział absolwenci sopockiej uczelni, również z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz aktywna współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi odpowiedzialnymi za transport.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku do badań transportowych włączono zagadnienia logistyki
i ten nurt rozwijany jest w kilku katedrach, stanowi jednak podstawę badań Katedry Logistyki.

Kształcenie, kadry i absolwenci
W proces tworzenia i rozwoju szkoły sopockiej zaangażowało się wiele osób, których nazwiska
zapisały się na trwałe w historii uczelni. Wśród nich byli profesorowie, którzy kształtowali profil
badań naukowych i kształcenia, wychowali wielu swoich następców, kontynuujących zapoczątkowaną przez nich pracę nad doskonaleniem badań i dostosowaniem procesu kształcenia do
współczesnych wyzwań.
Kadra naukowa zajmująca się problemami transportu liczy obecnie ok. 30 samodzielnych
pracowników naukowych, w tym 10 profesorów tytularnych. Wydział Ekonomiczny ma prawa
doktoryzowania i habilitowania; wiele doktoratów i habilitacji z zakresu transportu, pracowników innych uczelni, procedowanych jest w Sopocie.
Obecnie w Sopocie, na Wydziale Ekonomicznym UG, zajęcia o profilu transportowym prowadzone są na specjalności Transport i logistyka, Międzynarodowy transport i handel morski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych – Transport i logistyka.
Bardzo ważnym kierunkiem działań sopockich transportowców jest integracja środowiska
naukowego i praktyki gospodarczej. Integracja środowiska naukowego odbywała się poprzez
spotkania na konferencjach, w tym zjazdach katedr jednoimiennych, które odegrały bardzo
ważną rolę w wypracowywaniu modelu kształcenia ekonomistów transportu. Inną formą takiej
integracji były wspólne publikacje przygotowywane bądź z inicjatywy pracowników UG, bądź
innych uczelni transportowych. Wspólne podręczniki i monografie były okazją do wymiany
poglądów i wspólnych badań. Ich efektem jest wiele cenionych przez studentów i pracowników
publikacji, wykorzystywanych na różnych uczelniach transportowych (rys. 5).
Integracja z praktykami odbywa się przede wszystkim w ramach tzw. rad ekspertów – regularnych spotkań pracowników z dyrektorami i prezesami firm trójmiejskich z branży transportowej, które są płaszczyzną wymiany poglądów dotyczących kierunków badań i kształcenia
potrzebnych praktyce gospodarczej. Rada stanowi forum, w ramach którego wypracowywane są
wspólne projekty środowiska naukowego Wydziału Ekonomicznego i przedsiębiorców w zakresie:
ȤȤ dostosowania treści programowych do wymagań rynku pracy,
ȤȤ uruchamiania kierunków i specjalności pod konkretne zapotrzebowania pracodawców,
ȤȤ praktyk i staży studenckich,
ȤȤ opracowań badawczych,
ȤȤ tematyki prac magisterskich i licencjackich,
ȤȤ aplikacji o środki z programów unijnych,
ȤȤ propagowania studiów doktoranckich i podyplomowych.
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Rysunek 5. Wybrane publikacje przygotowane wspólnie przez różne ośrodki naukowe

Sopocka szkoła transportowa wpłynęła w istotny sposób nie tylko na region, ale również na
rozwój kadr w Polsce i Unii Europejskiej. Nasi absolwenci są prezesami największych przedsiębiorstw transportowych, pełnią ważne funkcje w administracji samorządowej i krajowej, a także
reprezentują Polskę w strukturach Unii Europejskiej.
Studentami uczelni sopockiej byli między innymi prezydent, premier, komisarz europejski
ds. programowania finansowego i budżetu w KE i wiele innych wybitnych postaci z różnych
dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

Podsumowanie
Sopocka szkoła ekonomiki transportu odnotowała w swoim długim i konsekwentnym procesie
rozwoju i kształcenia wiele sukcesów, do których można zaliczyć stworzenie bazy literatury
określającej podstawy funkcjonowania i rozwoju transportu i – tym samym – istotny wpływ na
kształtowanie i rozwój transportu w Polsce i UE, wpływ na kierunki badań realizowanych przez
różne ośrodki naukowe.
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Sopot School of Transport Economics
Abstract

The article presents the organizational changes of economic transport studies in Sopot, the
evolution of scientific research, scientific achievements, the teaching staff and the effects
of teaching as a career of students and graduates transport economics in Sopot. It has been
shown that the beginnings of education dates back to the war period. The scope of research
has evolved from the domination of maritime transport and seaports to the other modes of
transport, then the general transport problems, forecasting and issues of global trends in
transport, with particular emphasis on the EU’s policy in this regard. It has been shown that
the scientific achievements of the Sopot school played an important role in the training of
personnel transport and also other research centers and – thanks to numerous monographs in
the education of students in the field of transport at various universities in Poland.
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Translated by Krystyna Wojewódzka-Król
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Streszczenie

Szczecińscy ekonomiści świętują jubileusz 70-lecia aktywności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie transportu. W 1946 roku powołano w Szczecinie pierwszą w historii tego miasta szkołę wyższą. Była nią filia prywatnej wówczas uczelni Akademii
Handlowej w Poznaniu. Po czterech latach uczelnię upaństwowiono, następnie kilkakrotnie zmieniano jej nazwę oraz strukturę organizacyjną. Transport wyznaczono
na profil naukowy i dydaktyczny szczecińskiej uczelni, co dało podstawę do rozwoju
myśli ekonomicznej w tym obszarze. W artykule przedstawiono wybrane informacje
o historii i dorobku naukowym szczecińskiego ośrodka akademickiego w zakresie ekonomiki transportu. Scharakteryzowano dorobek i sylwetki czterech żyjących twórców
szczecińskiej szkoły transportu drugiego pokolenia.

Słowa kluczowe

jubileusz 70-lecia, szkoła naukowa, ekonomika transportu, Szczecin



Wprowadzenie
Ekonomika transportu jest subdyscypliną naukową z grupy nauk nomotetycznych, wykorzystującą dorobek teorii ekonomii i innych dyscyplin nauk ekonomicznych w badaniu prawidłowości
występujących w transporcie. Ma istotne powiązania z takimi dyscyplinami naukowymi, jak
(wykaz zgodnie z Rozporządzeniem…): nauki o zarzadzaniu, socjologia, geografia, prawo, budowa i eksploatacja maszyn, towaroznawstwo, ochrona środowiska, a także historia. Wszystkie
te interdyscyplinarne powiązania są cechą dorobku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu
mającej swoje źródło w decyzji powołującej w 1946 roku w Szczecinie pierwszą na Pomorzu
Zachodnim wyższą uczelnię ekonomiczną – filię Akademii Handlowej w Poznaniu. Dzięki
wyjątkowej kadrze naukowej, w początkowym okresie przybyłej z innych polskich ośrodków
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akademickich (Poznań, Warszawa, Gdańsk), Szczecin stał się centrum myśli ekonomicznej
transportu w Polsce i „kuźnią” kadr dla transportu na kilka dziesięcioleci.
Celem artykułu jest przedstawienie dorobku naukowego szczecińskiej szkoły ekonomiki
transportu w latach 1946–2016. Spośród głównych ekonomistów transportu tego środowiska
szczególną uwagę poświęcono czterem Profesorom wyróżniającym się nie tylko całokształtem
dorobku, ale również najdłuższym okresem aktywności naukowej w zakresie ekonomiki i organizacji transportu: Franciszkowi Gronowskiemu, Waldemarowi Grzywaczowi, Hubertowi
Bronkowi i Wojciechowi Bąkowskiemu. Uczonych tych uznano za twórców szczecińskiej szkoły
drugiego pokolenia, jakkolwiek w przypadku prof. Franciszka Gronowskiego jest to określenie
umowne, gdyż Profesor już w 1949 roku należał do kadry naukowo-dydaktycznej Akademii
Handlowej w Szczecinie.

Etapy rozwoju szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu
Dokonania szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu można podzielić na trzy okresy, wyróżnione ze względu na zmiany w organizacji wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie:
I. Lata 1946–1955 – to okres funkcjonowania w Szczecinie oddziału prywatnej uczelni,
jaką była Akademia Handlowa w Poznaniu (1946–1948), przekształconego następnie
w samodzielną uczelnię Akademia Handlowa w Szczecinie (1948–1950) i powołanej na
jej bazie w 1950 roku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. W tej państwowej już
uczelni wyłoniono dwa wydziały o profilu transportowym: Transportu Śródlądowego
i Spedycji oraz Finansowy ze specjalizacjami: rachunkowość w transporcie i finanse
przedsiębiorstw transportowych, a następnie, od 1953 roku, Wydział Transportu
Samochodowego, Wydział Transportu Wodno-Śródlądowego i Wydział Towaroznawstwa
Rolno-Spożywczego i Opakowań.
W okresie pierwszych dziesięciu lat tworzony był w Szczecinie dorobek naukowy i dydaktyczny z zakresu gospodarki morskiej i handlu zagranicznego, ekonomiki i organizacji transportu, rachunkowości transportu oraz prawa przewozowego i ubezpieczeń
transportowych.
II. Lata 1955–1985 – to okres rozwoju szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu w ramach Politechniki Szczecińskiej, na powołanym w 1955 roku Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Drogowego, a 10 lat później – Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. W środowisku Politechniki Szczecińskiej tworzony był
dorobek naukowy i dydaktyczny z finansów przedsiębiorstw transportowych, rachunkowości transportu, ekonomiki i organizacji transportu, prawa przewozowego, informatyki
transportu, technicznych aspektów pojazdów samochodowych.
III. Lata od 1985 r. do dzisiaj – to rozwój szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego, początkowo w ramach Wydziału Ekonomicznego
(Instytut Ekonomiki Transportu), od 1990 roku – Wydziału Transportu i Łączności
(WTiŁ), od 1999 roku – Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiEU). W dorobku naukowym tego okresu dominują publikacje wnoszące nowe pierwiastki do teorii
ekonomiki transportu oraz polityki transportowej. Dotyczą one zagadnień racjonalizacji
zarządzania, systemów i narzędzi gospodarowania, jakości usług, racjonalizacji procesów
transportowych, rachunku ekonomicznego, wpływu transportu na środowisko, logistyki,
marketingu usług transportowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych,
strategii rynkowych w transporcie i spedycji, technologii intermodalnych, finansowania
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infrastruktury, podmiotowego podejścia do analizy systemu transportowego, zrównoważonego transportu oraz innowacji w transporcie.
Były to w większości prace o charakterze monograficznym. Obok nich wydawano nowe
podręczniki dla specjalności transportowych na kierunkach studiów ekonomia i logistyka
(zob. szerzej Załoga, 2010).
Dorobek naukowy i uznanie szczecińska szkoła ekonomiki transportu zawdzięcza wielu
uczonym. Uznając za oryginalną dla tej „szkoły” interdyscyplinarność badań, zauważyć należy
wkład następujących profesorów, którzy już odeszli: Leon Babiński (prawo państwowe), Krzysztof
Chwesiuk (technologia transportu, informatyka), Bronisław Dziedziul (geografia, gospodarka
przestrzenna), Rudolf Falkiewicz (finanse), Józef Górski (prawo cywilne), Władysław Górski
(prawo przewozowe i ubezpieczeń), Bolesław Kaczmarkiewicz (transport kolejowy), Bolesław
Kasprowicz (transport morski), Bolesław Koselnik (transport morski), Marian Madeyski (ekonomika transportu), Przemysław Małek (ekonomika transportu), Czesław Michalski (transport kolejowy), Juliusz Mikołajski (geografia gospodarcza), Klemens Piotrowski (ekonomika
przedsiębiorstwa), A. Rummel (technika transportu), Lesław Swatler (finanse), Adam Szewczuk
(ekonomika transportu, finanse publiczne), Stanisław Szwan (finanse), Eufemiusz Terebucha
(rachunkowość), Tadeusz Waśniewski (analiza ekonomiczna), Alfred Wielopolski (historia
gospodarcza i transportu), Jerzy Wolszczan (ekonomika transportu samochodowego), Paweł
Zalewski (ekonomika transportu kolejowego).
W grupie twórców szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu drugiego pokolenia, którym
możemy bezpośrednio wyrazić naszą wdzięczność za wkład w rozwój teorii ekonomiki transportu i inne działania (organizacyjne, dydaktyczne), a którzy przez dziesięciolecia wzmacniali
pozycję szczecińskiego ośrodka naukowego w Polsce i za granicą, znajdują się profesorowie:
Franciszek Gronowski, Tadeusz Wierzbicki, Kazimierz Sawicki, Waldemar Grzywacz, Hubert
Bronk i Wojciech Bąkowski.
Kontynuatorami ich dorobku są w dużej części Ich uczniowie, obecnie skupieni na Wydziale
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Udział w dorobku naukowym
w zakresie ekonomiki transportu mają następujący profesorowie tego wydziału (w porządku
alfabetycznym): Henryk Babis, Aurelia Bielawska, Krystyna Brzozowska, Roman Czaplewski,
Wojciech Downar, Wojciech Drożdż, Juliusz Engelhardt, Mariusz Jedliński, Eugeniusz Mazur,
Beata Meyer, Dariusz Milewski, Piotr Niedzielski, Józef Perenc, Michał Pluciński, Grażyna Rosa,
Bogusław Walczak, Jerzy Wronka i Elżbieta Załoga.
Swój udział w dorobku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu mają również profesorowie
z innych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym: Leon Dorozik, Zdzisław Gomółka,
Maria Hass-Symotiuk, Małgorzata Łatuszyńska, Antoni Nowakowski oraz Benon Szałek,
a także spoza uczelni: Krzysztof Luks, Ignacy Chrzanowski oraz prof. Henryk Salmonowicz.
W dyscyplinach komplementarnych kontynuowany jest dorobek przez następujących profesorów
WZiEU: prawo transportowe – Krzysztof Wesołowski, historia transportu – Józef Stanielewicz
oraz Andrzej Mielcarek, statystyka i ekonometria – Jan Purczyński i Rafał Klóska, organizacja
i zarządzanie – Władysław Janasz.
Aktualnie w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego badania nad ekonomicznymi aspektami
transportu i logistyki koncentrują się w trzech katedrach Wydziału Zarządzania i Ekonomiki
Usług: Katedra Systemów i Polityki Transportowej, kierowana przez prof. Elżbietę Załogę, Katedra
Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, kierowana przez prof. Wojciecha Drożdża,
Katedra Logistyki, kierowana przez prof. Mariusza Jedlińskiego. Widoczne są także w dorobku
prof. Wojciecha Bąkowskiego i prof. Wojciecha Downara (Katedra Organizacji i Zarządzania),
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prof. Józefa Perenca i prof. Grażyny Rosy (Katedra Marketingu Usług), prof. Juliusza Engelhardta
(Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) oraz prof. Piotra Niedzielskiego (Katedra Efektywności
Innowacji).

Rozwój myśli ekonomicznej transportu
Szczecińskie środowisko od początku stwarzało dobry klimat dla rozwoju naukowego. Z racji
określonych uwarunkowań historycznych wyróżniało się ono szczególną umiejętnością łączenia
indywidualności osób i indywidualizmu poglądów z potrzebą budowania dobra wspólnego.
Szczecin stawał się ośrodkiem awangardy myśli ekonomicznej transportu. Twórczość naukowa
dotykała bardzo wrażliwych wówczas obszarów naukowego poznania, takich jak analiza systemowa, cybernetyka, programowanie liniowe, teoria masowej obsługi, teoria rynku. To właśnie
tutaj stworzono podwaliny pod metodologię polityki transportowej, planowania regionalnego,
rachunku ekonomicznego oraz zastosowań informatyki w transporcie. Rozwinięto teorię
rachunkowości i finansów, prawa transportowego i ubezpieczeń oraz rynku usług transportowych, wiedzę na temat technologii transportowych, innowacji i roli infrastruktury transportu
w gospodarce, stworzono narzędzia analizy przedsiębiorstw transportowych oraz systemu transportowego. Szczecińska szkoła stworzyła koncepcję programową dla dyscypliny naukowej, jaką
jest ekonomika transportu, poczynając od dorobku Przemysława Małka, Mariana Madeyskiego
i Jerzego Wolszczana (Załoga, Szczepankowski, 2007, s. 45). Za początek wykształcenia się
ekonomiki transportu jako dyscypliny w pełni dojrzałej przyjmuje się umownie przełom lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
W. Grzywacz (2010, s. 47–48) w ewolucji szczecińskiej szkoły ekonomicznej wyróżnił trzy
okresy rozwojowe:
ȤȤ od 1946 do 1950 roku, w którym rozwijano liberalną myśl ekonomiczną wolnej gospodarki rynkowej;
ȤȤ od roku 1950 do zmian ustrojowych w 1989 roku, kiedy podbudową dla myśli ekonomicznej była ekonomia marksistowska, a badania zamykały się w obrębie wąskich specjalizacji
ekonomicznych; oddzielono wówczas ekonomikę i organizację transportu od jej rachunkowości i finansów, tworząc dwa byty naukowo-dydaktyczne;
ȤȤ od schyłku 1989 roku, a faktycznie od przemian społeczno-gospodarczych i liberalizacji
życia naukowego, zapoczątkowanego w 1980 roku, kiedy zaczęto nawiązywać do rozwoju
opartego na funkcjonowaniu gospodarki wolnorynkowej i ekonomii klasycznej; nurt
ten wyrażał pragmatyczne podejście do badania problemów funkcjonowania i rozwoju
transportu w warunkach gospodarki rynkowej.

Stwarzanie warunków dla samodzielności naukowej
Środowisko szczecińskich ekonomistów transportu ma poważny dorobek w zakresie promocji na
stopnie naukowe. Od uzyskania w 1969 roku pełnych praw akademickich, blisko 50 nauczycieli
akademickich uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (tab. 1), a ponad 20 uczonych
otrzymało tytuł profesora w dyscyplinie nauk ekonomicznych (specjalizacja ekonomika i organizacja transportu, logistka).
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Tabela 1. Wykaz monografii habilitacyjnych z zakresu transportu promowanych przez szczeciński ośrodek naukowy (chronologicznie)
L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Monografie habilitacyjne
2
Grzywacz W., Infrastruktura w transporcie. Problemy optymalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki
Szczecińskiej nr 111, Prace monograficzne nr 54, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Szczecin 1969.
Piotrowski K., Zarządzanie przedsiębiorstwem socjalistycznym (na przykładzie przedsiębiorstwa PKP),
Politechnika Szczecińska, Szczecin 1969.
Bronk H., Relacje produkcyjne w publicznym transporcie samochodowym, Prace Naukowe Politechniki
Szczecińskiej, Prace Instytutu Ekonomiki Transportu nr 19, Wydawnictwo Naukowe Politechniki
Szczecińskiej, Szczecin 1974.
Luks K., Ekonomiczne metody koordynacji pracy głównych uczestników obrotu portowego, Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1974.
Chrzanowski I., Koncentracja i centralizacja kapitału w żegludze morskiej na przykładzie flot wybranych krajów
kapitalistycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1974.
Dorozik L., Informatyka w koordynacji przewozów samochodowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa 1977.
Zalewski P., Zasady podziału zadań przewozowych w zakresie przewozu ładunków między różne gałęzie
transportu, OBRT, Warszawa 1977.
Renik B., Instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu transportem kolejowym, Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
Bąkowski W., Podejście systemowe w badaniu zarządzania ciężarowym transportem samochodowym, Szczecin
1981.
Perycz E., Inwestycje w żegludze morskiej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981.
Chwesiuk K., Metody racjonalizacji kolejowego procesu przewozowego ładunków, Prace Naukowe Politechniki
Szczecińskiej nr 16, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1983.
Tubielewicz A., Metodologiczne podstawy prognozowania rozwoju portów morskich, Wydawnictwo Instytutu
Morskiego, Gdańsk 1983.
Gomółka Z., Sterowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, Prace Naukowe
Politechniki Szczecińskiej nr 276, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1984.
Nowakowski A., Model systemu gospodarowania częściami samochodowymi w regionie, Szczecin 1985.
Perenc J., Metody i narzędzia gospodarowania wagonami towarowymi, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej, Szczecin 1985.
Szewczuk A., Racjonalizacja struktur decyzyjnych w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu
samochodowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1985.
Szałek B., Niezawodność systemów przemieszczania, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1985.
Walczak B., Ekonomiczne znaczenie usług transportowych w przewozach ładunków, OBET, Warszawa 1985.
Babis H., Kształtowanie jakości towarowych usług transportowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej, Szczecin 1986.
Czaplewski R., Organizacyjne czynniki racjonalizacji procesów transportowych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1986.
Dziedziul B., Transport w rozwoju aglomeracji miejsko-przemysłowych w Polsce, Prace Naukowe Politechniki
Szczecińskiej nr 23, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1986.
Hejduk I., Kierunki zmian systemu transportowego kraju na tle uwarunkowań rozwoju gospodarki polskiej,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we
Wrocławiu, Wrocław 1986.
Hass-Symotiuk M., Rachunek kosztów w systemie informacyjno-decyzyjnym przedsiębiorstw transportu
samochodowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1988.
Mazur E., Optymalizacja rozwoju infrastruktury transportu w aspekcie ochrony zasobów ziemi, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1989.
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1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2
Kelle-Klaus M., Kolej jako element systemu obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego na przykładzie
wybranych aglomeracji w Polsce, WSI Radom, Radom 1992.
Engelhardt J., Restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Szczecinie, Szczecin 1994.
Witte H., Die Qualitaet als oekonomisches Entscheidungskriterium, Verlag Heuser & Sohn, Grafschaft 1995.
Jedliński M., Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 1998.
Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Waldziński D., Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej, Politechnika Gdańska,
Gdańsk 1999.
Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
Rosa G., Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe
Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, Warszawa–Szczecin 2002.
Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2003.
Brzozowska K., Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadzie project
finance, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin 2003.
Plewiński L., Polska polityka morska w dobie integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Łatuszyńska M., Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Mielcarek A., Poczta i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności w Prusach i Niemczech
w latach 1815–1914, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Krawiec S., Kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego systemu transportowego, Wydawnictwo
Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Mężyk A., Uwarunkowania i efekty reform kolei, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
Milewski D., Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw
produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013 (kolokwium na Wydziale
Zarządzania UE w Poznaniu).
Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa 2013.
Drożdż W., Infrastruktura transportu przemysłowego jako element polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii
Europejskiej i Polski, PTE Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2013.
Kotowska I., Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównowazonego rozwoju transportu,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2014.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych zbiorów informacji.

Przegląd przywołanych publikacji pokazuje, że rozwój ekonomiki transportu dokonywał się
zarówno w zakresie przedmiotu, jak i metodologii badań.
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Drugie pokolenie twórców szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu
Ramy artykułu nie pozwalają na pełną charakterystykę wszystkich twórców szczecińskiej szkoły
ekonomiki transportu i ich dokonań naukowych. Postanowiono zatem przywołać dorobek tych
spośród nich, z których wiedzy nadal możemy czerpać i którzy pozwalają nam – samodzielnym
pracownikom nauki – pozostawać nadal w roli ucznia w relacji do Mistrza. Grono tych uczonych
tworzą: prof. Franciszek Gronowski, prof. Waldemar Grzywacz, prof. Hubert Bronk oraz prof.
Wojciech Bąkowski1.
Prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski (ur. 1 stycznia 1927 r.),
zbarażanin z pochodzenia, przybył do Szczecina z Bydgoszczy
w 1947 roku, by podjąć studia pierwszego stopnia w szczecińskim
Oddziale Akademii Handlowej w Poznaniu. Magisterium uzyskał
w 1953 roku w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
stopień doktora nauk ekonomicznych w roku 1962 w Wyższej Szkole
Handlu Morskiego w Sopocie, zaś stopień doktora habilitowanego
– w 1966 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano Mu w 1973, a profesora zwyczajnego
w 1983 roku.
Pasją naukową Profesora jest transport morski. W czasie studiów
miał możliwość słuchania wykładów Bolesława Koselnika, wybitnego
znawcy gospodarki morskiej. Już na drugim roku studiów został zaangażowany jako asystent wolontariusz w Katedrze Transportu Morskiego, powstałej w 1947 roku
i kierowanej przez prof. B. Koselnika. W 1949 roku otrzymał etat młodszego asystenta w tej katedrze
i w niej wypracowywał swoją samodzielność naukową i organizacyjną. Katedrę przejął w 1971 roku
po śmierci prof. B. Koselnika. Rozwinął zakres badań naukowych i dydaktyki katedry o żeglugę
śródlądową, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie katedry – Katedra Transportu Morskiego
i Śródlądowego – oraz w Jego dorobku naukowym. Kierował katedrą morską jeszcze przez kilka lat
po przejściu na emeryturę w 1998 roku. Piastował liczne funkcje kierownicze w uczelni: dyrektora
Instytutu Ekonomiki Transportu, prodziekana i dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Transportu (1972–1980) oraz rektora Politechniki Szczecińskiej (1982–1984). W 2008 roku powrócił w strony rodzinne – do Bydgoszczy – i w Wyższej Szkole Gospodarki kontynuował swoją
pasję nauczyciela akademickiego do 2016 roku. Profesor F. Gronowski jest osobą jednoznacznie
kojarzoną z transportem wodnym. Dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i osobowości jest autorytetem w problematyce gospodarki morskiej i transportu wodnego śródlądowego. Należy do tzw.
wielkiej trójcy polskich ekonomistów transportu morskiego, którą tworzył z profesorami Witoldem
Andruszkiewiczem (1917–2014) i Zygmuntem Sójką (1921–2016 ).
Profesor ma poważny dorobek naukowy i popularyzatorski (ponad 150 publikacji) i wielkie
osiągnięcia w promocji kadr. Wypromował 24 doktorów, z których część doszła do stanowisk
profesorskich. Ostatni z wypromowanych przez Profesora doktorów – dr hab. Michał Pluciński,
prof. US – kontynuuje dzieło Profesora i kieruje Zakładem Transportu Morskiego i Lotniczego
w Katedrze Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego na macierzystym wydziale (WZiEU US).
W dorobku naukowym Profesora dominują publikacje z zakresu ekonomiki i organizacji żeglugi morskiej i portów morskich, polityki morskiej oraz żeglugi śródlądowej. Wyrażał w nich sys1
Zdjęcia Profesorów udostępnione przez Dział Promocji Wydziału Zarządzania Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego.
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temowe podejście do analizy problemów transportu, wskazywał skutki przemian organizacyjno-własnościowych w gospodarce morskiej, tworzył prognozy rozwoju polskich portów morskich
oraz żeglugi morskiej w kontekście trendów zachodzących na rynku światowym. Dużo uwagi
poświęcał problemom gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego. Znał je doskonale i stale
pogłębiał swą wiedzę dzięki ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą – przez 25 lat kierował
między innymi Radą Techniczno-Ekonomiczną przy Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie.
Profesor F. Gronowski w swoim dorobku naukowym i popularyzatorskim podkreślał znaczenie państwa morskiego i był orędownikiem polskiej polityki morskiej. Jako inicjator i organizator
(wraz ze Stowarzyszeniem PAX, później Civitas Christiana) 25 Sejmików Morskich stworzył
w latach 1985–2010 płaszczyznę wolnej wymiany myśli na ten temat. Określił je jako „ożywcze
źródło”, które wpisało się na trwałe w polski pejzaż morski. Propagując potrzebę prowadzenia
polityki morskiej państwa, często przytaczał XVI-wieczną sentencję sekretarza króla Zygmunta
Augusta, Dymitra: „Każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy niźli na
ziemskim. Kto ma państwo morskie, a nie używa go albo da sobie wydzierać, wszystkie pożytki
od siebie oddala, a wszystkie szkody na się przywodzi (…)”.
Osoba prof. F. Gronowskiego jest dla mnie szczególnie ważna. W latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku słuchałam Jego wykładów z ekonomiki, organizacji i techniki transportu morskiego oraz portów morskich i przed komisją pod Jego przewodnictwem złożyłam egzamin magisterski w zakresie ekonomiki transportu morskiego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
Transportu Politechniki Szczecińskiej. Za namową Profesora i Jego współpracownika,
dr Krzysztofa Luksa – promotora mojej pracy magisterskiej – poświęciłam się pracy naukowej.
Profesor F. Gronowski często uświadamiał nam, młodym pracownikom, szczególność tego
wyzwania, przytaczając wytyczne kodeksu etycznego pracownika nauki. To z Jego inicjatywy
trafiła do kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału zielona książeczka pt. Dobre obyczaje w nauce,
wydana w 1994 roku przez Komitet Etyki w Nauce PAN.
Przesłaniem Jego życia jest motto: „Mieć ambicje, by wysoko nieść sztandar nauki, dydaktyki
i wychowania, i być sobą do końca”.
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Waldemar Grzywacz (ur. 24 marca
1932 r.) przybył do Szczecina z Gdyni, by podjąć w 1951 roku studia
w Wyższej Szkole Ekonomicznej na Wydziale Transportu Drogowego.
Nie mógł studiować na Wybrzeżu Gdańskim z uwagi na szykany
ówczesnej władzy wobec jego ojca – działacza Mikołajczykowskiego
PSL. Pracę na uczelni podjął w 1963 roku w Katedrze Ekonomiki
Transportu, kierowanej wówczas przez prof. P. Małka, późniejszego
promotora Jego rozprawy doktorskiej. Prof. W. Grzywacz szybko
uzyskał stopnie naukowe: w 1966 roku doktora nauk ekonomicznych,
w 1970 – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Mając 44 lata
uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego (1976), a w wieku
51 lat – profesora zwyczajnego (1983). Katedrę przejął po śmierci
prof. P. Małka w 1979 roku. W niektórych poglądach naukowych
prof. Grzywacz różnił się od swojego Mistrza. Miał na przykład odmienny punkt widzenia na
udział transportu w tworzeniu dochodu narodowego, występowanie tzw. praw transportowych
i naukę o transporcie. Ekonomikę transportu W. Grzywacz uznaje za dyscyplinę dydaktyczną
i badawczą ekonomii, jej subdyscyplinę. Profesor Małek natomiast skłaniał się do wyodrębnienia
się samodzielnej „nauki o transporcie”, w skład której wchodzą: ekonomika transportu, technika
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transportu, prawo transportowe, geografia i historia transportu (Grzywacz, 2010, s. 52).
Myśl ekonomiczna transportu stała się zasadniczym przedmiotem zainteresowań naukowych
Profesora Waldemara Grzywacza. Odzwierciedla ją poważny dorobek naukowy i naukowo-badawczy z tego zakresu, liczący ponad 300 pozycji, w tym około 40 monografii i podręczników.
W początkowym okresie rozwoju naukowego zainteresowania prof. W. Grzywacza
ogniskowały się wokół wąskich zagadnień ekonomiki transportu (system wynagrodzeń kierowców, problemy optymalizacji infrastruktury transportu), bardzo szybko jednak twórczość
Profesora objęła nowe i szersze obszary badawcze (szerzej: Załoga, Szczepankowski, 2007, s. 47).
Szczególnie bogate w dorobek były lata siedemdziesiąte. Był to w Polsce okres ożywienia w naukach ekonomicznych. Wobec pogłębiania się stanu „gospodarki niedoboru”, także w usługach
transportowych, pojawiło się zainteresowanie możliwością szerszego wykorzystania narzędzi
ekonomicznych w polityce gospodarczej. Pod koniec lat siedemdziesiątych nasiliły się również
zjawiska (m.in. kryzys energetyczny), które miały wpływ na przewartościowanie roli transportu
w gospodarce. W dorobku naukowym Profesora z tego okresu znajdują się między innymi takie
monografie, jak: Praca i płace kierowców (1971), Infrastruktura transportu (1972), Taryfy transportowe (1973), Ekonomika pracy w transporcie (1979). Profesor redagował także wiele innych
oryginalnych publikacji, zawierających pragmatyczne wskazówki dla praktyki gospodarczej,
np. Klasyfikacja ładunków (1976). W latach osiemdziesiątych coraz wyraźniejsze stały się wyzwania o charakterze pragmatycznym. Profesor W. Grzywacz bardzo wyraźnie wpisał się w dorobek
tego okresu. Twórczość Profesora dotykała bowiem bardzo wrażliwych w tamtym czasie obszarów naukowego zainteresowania. Jednym z nich była teoria rynku (Rynek usług transportowych –
1980); Jego dorobek w tym zakresie, zwłaszcza dotyczący sfery regulacyjnej i realnej rynku, w tym
przede wszystkim polityki cenowej, kształtowania podaży usług, organizacji przedsiębiorstw
transportowych, struktur własnościowych, orientacji marketingowej itp. w efekcie stworzył podwaliny pod metodologię polityki transportowej, nierozwinięty wówczas w Polsce obszar myśli
teoretycznej i pragmatycznej. Także w tym okresie prof. Grzywacz wyraźnie skrystalizował swoje
poglądy na temat roli ekonomiki transportu wśród dyscyplin i nauk ekonomicznych. Znalazły
one odzwierciedlenie w skrypcie zbiorowego autorstwa pracowników wydziału pt. Ekonomika
transportu (1987) oraz książce pt. Ekonomika transportu (1989), współredagowanej przez prof.
Jana Burnewicza z Uniwersytetu Gdańskiego.
W latach dziewięćdziesiątych zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się wokół
zagadnień metodologii polityki transportowej. Ich wyrazem jest skrypt pt. Polityka transportowa (1991) oraz książka pt. Polityka transportowa (1994), współredagowana przez profesorów
Uniwersytetu Gdańskiego: Krystynę Wojewódzką-Król i Włodzimierza Rydzkowskiego. Był
to okres zdecydowanego odejścia prof. W. Grzywacza od poglądów uznających transport jako
obszar działalności gospodarczej, co wpłynęło na zmianę nurtu Jego zainteresowań naukowych.
Można zauważyć, że od połowy lat dziewięćdziesiątych Profesor poszerzył obszar dociekań naukowych w kierunku makroekonomii i polityki społeczno-gospodarczej, specjalizując się nadal
w metodologii naukowej.
Profesor W. Grzywacz wypromował 36 doktorów, pięcioro z nich, w tym autorka tego
artykułu, doszło do samodzielności naukowej. Profesor piastował liczne funkcje kierownicze
w Politechnice Szczecińskiej: dyrektora Instytutu Ekonomiki Transportu (1978–1981), Dziekana
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (1983–1985) oraz w Uniwersytecie
Szczecińskim: prorektora (1985–1986).
W 1996 roku, w uznaniu wybitnych zasług Profesora na polu naukowym, dydaktycznym
i społecznym, Uniwersytet Szczeciński nadał mu godność doktora honoris causa.
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Profesor przepracował na macierzystym wydziale 51 lat. Odszedł na emeryturę w 2014 roku.
Dla wielu naukowców pozostaje Mistrzem, szczególnie zaś dla mnie, której w 2001 roku przekazał
Katedrę Ekonomiki Transportu (obecnie Katedra Systemów i Polityki Transportowej).
Dewizą życiową prof. Waldemara Grzywacza jest stwierdzenie Epikura: „Nie można żyć
szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie”.
Prof. dr hab. inż. Hubert Bronk (ur. 16 maja 1940 r.) pochodzi
z herbowego rodu, ze Szwajcarii Kaszubskiej. Przyjechał do Szczecina
z Gdyni w 1958 roku, by podjąć studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu (WIET) Politechniki Szczecińskiej na
specjalności ekonomika i eksploatacja transportu, łączącej studia
inżynierskie z ekonomicznymi. Autorem koncepcji tego oryginalnego w wymiarze ogólnokrajowym kierunku studiów był pierwszy
dziekan WIET, prof. Marian Madeyski (Berczyński, 2015, s. 20). O absolwentów tego kierunku studiów zabiegało wiele przedsiębiorstw
transportowych w całej Polsce. Profesor H. Bronk po studiach odbył
roczny staż w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym na Śląsku
i w 1965 roku rozpoczął pracę w uczelni, początkowo w Katedrze
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Transportowych, a następnie w Instytucie Ekonomiki Transportu. Trafił pod opiekę doskonałych mistrzów w osobach
profesorów: Jerzego Wolszczana, Mariana Madeyskiego i Przemysława Małka. Pracę doktorską
na temat zastosowania metod nomograficznych w przedsiębiorstwie transportu samochodowego
obronił w 1969 roku, w 1974 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1987 – tytuł
naukowy profesora nauk ekonomicznych. W wieku 35 lat rozpoczął sprawowanie funkcji kierowniczej w uczelni wyższej – jako zastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki Transportu, później
dyrektor Instytutu (1981–1984). W 1984 roku, po śmierci prof. J. Wolszczana, objął kierownictwo
Zakładu Transportu Samochodowego na WIET PS. Tę specjalizację naukową kontynuował
w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie przez 20 lat, do czasu przejścia na emeryturę, kierował
Katedrą Transportu Samochodowego.
Profesor Hubert Bronk jest współtwórcą szczecińskiej szkoły transportu i jej wybitnym
reprezentantem. Wniósł poważny i uznany wkład w rozwój ekonomiki transportu. W pracy naukowej cenił szczególnie dokonania dwóch uczonych: profesora Andrzeja Piskozuba z Gdańska
(doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz profesora Fritza Voigta z Bonn. Ich
poglądy naukowe inspirowały Go do tworzenia własnych sądów w obszarze teorii ekonomiki
transportu i spedycji. Dorobek Profesora koncentrował się na ekonomice i organizacji transportu samochodowego. W wykazie ważniejszych publikacji Profesora znajduje się około 200
pozycji oryginalnych prac twórczych, w tym ponad 20 publikacji o charakterze monograficznym
i podręcznikowym. Monografia habilitacyjna pt. Relacje produkcyjne w publicznym transporcie
samochodowym oraz podręczniki akademickie z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw
transportu samochodowego oraz podstaw techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym
ugruntowały Jego pozycję naukową w Polsce. Profesor W. Grzywacz – recenzent Jego dorobku
w postepowaniu o tytuł naukowy – stwierdził (Droga do profesury…, s. 59), że „ jest on uznanym specjalistą z zakresu ekonomiki i organizacji transportu samochodowego i współtwórcą
polskiej szkoły ekonomiki transportu”. Profesor Bronk opublikował, głównie za granicą, ponad
50 prac w językach obcych (Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Rosja, Czechy, Słowacja, Chorwacja,
Japonia, Argentyna).
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Profesor Bronk wypromował 8 doktorów nauk ekonomicznych, w tym trzech reprezentujących niemieckie uczelnie wyższe. Nadal sprawuje opiekę naukową nad doktorantami. Badania
naukowe traktuje jako wyzwanie i obowiązek nauczyciela akademickiego. W ciągu swojej kariery
kierował wieloma dużymi krajowymi projektami naukowo-badawczymi z listy tzw. PBZ ( projekt
badawczy zamawiany) oraz uczestniczył w ośmiu polsko-niemieckich projektach w ramach
współpracy KBN–DAAD. Był inicjatorem i organizatorem studiów podyplomowych dla polskich
doktorantów na Uniwersytecie w Dreźnie, międzynarodowych konferencji i kongresów naukowych (m.in. Cargotrans, Translog/Euro-Trans) oraz międzynarodowej współpracy europejskich
towarzystw naukowych transportu.
Profesorowi Hubertowi Bronkowi zawdzięczamy godne miejsce szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego. To dzięki Jego pracy, wybitnym
zdolnościom organizacyjnym i mediacyjnym, a szczególnie konsekwencji w działaniu, doszło
do powołania w 1990 roku Wydziału Transportu i Łączności w Uniwersytecie Szczecińskim.
Pan Profesor został pierwszym dziekanem tego Wydziału (1990–1993), podnosił jego prestiż
poprzez zdobywanie uprawnień naukowych (w marcu 1992 roku Wydział uzyskał uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia)
i rozszerzanie oferty dydaktycznej. Dostąpił najwyższej godności pracownika akademickiego
– funkcji rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (1993–1999). Obecnie jest członkiem Katedry
Systemów i Polityki Transportowej na macierzystym wydziale.
Życiowym i akademickim credo prof. Huberta Bronka jest „SIS OUI ES – PRO PUBLICO
BONO”, co oznacza „Być zawsze sobą – dla dobra publicznego”. Maksymę tę Profesor polecił
wybić na rewersie medalu Uniwersytetu Szczecińskiego, ustanowionego z Jego inicjatywy.
Profesor dr hab. inż. Wojciech Bąkowski (ur. 19 lipca 1938 r.)
przybył do Szczecina z Kalisza, by w 1958 roku rozpocząć studia na
Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki
Szczecińskiej. Zakończył je w 1963 roku otrzymując tytuł magistra
inżyniera-ekonomisty w zakresie ekonomiki i eksploatacji transportu.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w macierzystym
Wydziale w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Transportowych, kierowanej przez prof. Mariana Madeyskiego. W 1969
roku obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego
Wolszczana i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, w 1981
roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w 1991
roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1996 roku
uzyskał tytuł profesora zwyczajnego w zakresie nauk ekonomicznych.
Działalność badawcza i naukowa Profesora została wyraźnie ukierunkowana na następujące
dziedziny naukowe ekonomiki transportu: zarządzanie transportem, wykorzystanie informatyki
w transporcie oraz metody matematyczne w procesach zarządzania transportem. Do osiągnięć
naukowych Profesora należą m.in. opracowanie metody dynamicznego badania efektu produkcji
przedsiębiorstw transportu samochodowego, przeprowadzenie weryfikacji metod matematycznych w aspekcie możliwości wykorzystania ich dla usprawnienia procesów zarządzania transportem czy też dokonanie identyfikacji czynników warunkujących zastosowanie metod matematycznych w praktyce transportowej. Wyniki badań naukowych zostały opublikowane w licznych
monografiach, referatach i artykułach oraz zaprezentowane na ogólnokrajowych konferencjach.
Do najistotniejszych pozycji dorobku Profesora zalicza się: monografię Podejście systemowe
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w badaniu zarządzania ciężarowym transportem samochodowym (1981), udział w pracy zbiorowej
Przewozy ładunków transportem samochodowym (1968), autorstwo podręcznika akademickiego
Programowanie liniowe w transporcie (1973), artykuły naukowe dotyczące metod matematycznych
w analizie działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportu samochodowego, numerycznej
metody analizy przyrostu wskaźników i współczynników, matematycznego modelu ustalania ilości taboru samochodowego w zajezdni, udział w pracy zbiorowej pod red. Tadeusza Wierzbickiego
Podstawy informatyki w transporcie (1975), współautorstwo z Adamem Szewczukiem monografii
Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym (1979). Uwieńczeniem wysiłku naukowego
było wdrożenie metod matematycznych do praktyki transportowej. Wiele Jego koncepcji doprowadziło do usprawnienia funkcjonowania oraz wzrostu efektywności przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych. W okresie transformacji polskiej gospodarki prof. Bąkowski przygotował
reformę gospodarczą w polskim transporcie. W latach dziewięćdziesiątych opublikował istotne
prace dotyczące zarządzania odnową taboru w przedsiębiorstwie transportu samochodowego,
polityki transportowej w miastach w okresie transformacji, systemowych uwarunkowań zmian
w zarządzaniu komunikacją miejską, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie transportu
samochodowego, restrukturyzacji komunikacji miejskiej. Koncepcje naukowe i pragmatyczne
prof. W. Bąkowskiego dotyczące transportu publicznego znalazły akceptację wielu środowisk
naukowych. Prof. Robert Tomanek (UE w Katowicach) stwierdził wprost: „Zmiany, które
dokonały się w zakresie przekształceń operatorów zbiorowego transportu miejskiego w Polsce
potwierdziły słuszność tez postawionych przez W. Bąkowskiego już na początku transformacji
sektora” (Tomanek, 2010, s. 175).
Profesor Bąkowski jest uznanym uczonym i ekspertem współpracującym z praktyką gospodarczą we wdrażaniu do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym naukowych metod.
Duże zasługi odniósł jako organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
Wypromował 6 doktorów. Pierwszemu z nich – dr. hab. Wojciechowi Downarowi – przekazał
Katedrę Organizacji i Zarządzania na WZiEU US, sam jest jej aktywnym członkiem do dzisiaj.
Swoją maksymę życiową Profesor zaczerpnął od Tadeusza Kotarbińskiego: „Staram się żyć
godziwie”.

Podsumowanie
Osiągnięcia szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu są, z uwagi na upływ czasu i wybitność jej
twórców, tak poważne, że wymagają oddzielnego opracowania. Nie sposób w artykule czy nawet
ich serii przedstawić wkład naukowy poszczególnych osób składających się na cztery pokolenia
tworzące tę szkołę. Każdy jubileusz stwarza okazję i staje się zobowiązaniem do podsumowań.
Mam nadzieję, że zobowiązanie to chociaż w części udało mi się wypełnić.
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The Creators of Szczecin School of Transport Economics (output of 70 years)
Abstract

Szczecin economists celebrate the 70th anniversary of the activity of research and teaching
in the field of transport. In 1946 the first in the history of this city high school was appointed
in Szczecin. It was the branch of the private university Academy of Economics in Poznan.
After a few years, college was nationalized, it changed its name and organizational structure.
Transport has been set for the profile of this university in the field of research and teaching,
which gave rise to the development of economic thought in this area. The article presents
selected information on the history and scientific achievements of Szczecin academic center
in the field of transport economics. Characterized achievements and silhouettes of four living
founders of Szczecin’s school of transport from second generation.
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Streszczenie

Wspieranie innowacyjności jest oczywistym kierunkiem rozwoju współczesnych
gospodarek opartych na wiedzy. Innowacje o różnorodnym charakterze sprzyjają
zrównoważonemu rozwojowi, poprawie jakości życia, zmieniają rynek pracy, a także prowadzą do wzmacniania konkurencyjności regionu i kraju. Celem artykułu jest
przedstawienie wyników analizy prowadzonej z perspektywy wysokości finansowania
badań i innowacji w sektorze transportu w Unii Europejskiej, z rozróżnieniem źródeł
publicznych i prywatnych. W artykule dokonano przeglądu aktualnych programów
rozwoju innowacji w transporcie w Unii Europejskiej oraz wykorzystano wyniki badań i analiz pozwalających na zbadanie trendów w zakresie wysokości wydatków na
badania i rozwój w transporcie. Ponadto, na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych, oszacowano poziom finansowania badań i rozwoju na szczeblu
poszczególnych krajów w ujęciu gałęziowym oraz z podziałem na wydatki publiczne
i wydatki przedsiębiorstw. Dowiedziono nieskutecznej polityki innowacji na szczeblu
UE oraz ścisłej relacji między wydatkami a efektami w postaci wzrostu poziomu innowacyjności poszczególnych krajów.

Słowa kluczowe

innowacje w transporcie, polityka innowacji UE, wydatki publiczne i prywatne



Wprowadzenie
Komisja Europejska od wielu lat artykułuje ambitne plany programowania rozwoju gospodarczego w oparciu o innowacje. Zostało to po raz pierwszy sformułowane na początku XXI
wieku w postaci zapisów strategii lizbońskiej. Jednak konkretnego celu wzrostu publicznych
wydatków na badania i rozwój do przynajmniej 3% PKB nie udało się dotychczas osiągnąć. Zapisy
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strategii lizbońskiej powtórzono w dużej mierze w Strategii Europa 2020. Przeprowadzono
liczne badania i zaimplementowano instrumenty wspierające rozwój innowacji, ale nadal łączny
poziom wydatków publicznych i prywatnych nie przekracza 2% PKB i nie dorównuje udziałowi
wydatków w takich krajach jak USA, Singapur czy Japonia.
Czy to oznacza, że polityka innowacji UE, tak szeroko zakrojona w ostatnich latach, nie
jest skuteczna? Odpowiedź na to pytanie wymaga przeprowadzenia wszechstronnej analizy
instrumentów polityki innowacji, źródeł i kierunków finansowania oraz praktycznych działań
implementacyjnych, z uwzględnieniem licznych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych
determinujących skuteczność prowadzonych działań.
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy prowadzonej z określonej perspektywy
badawczej, a mianowicie wysokości finansowania badań i rozwoju w zakresie transportu w Unii
Europejskiej, z rozróżnieniem źródeł publicznych i prywatnych. Dokonano przeglądu literatury,
programów polityki innowacji UE oraz przeanalizowano dostępne dane statystyczne i analizy
wskaźnikowe z zakresu badań i rozwoju.

Obszary innowacji w transporcie
Źródeł innowacji w transporcie upatrywać można przede wszystkim w potrzebie przeciwdziałania
niskiej sprawności i funkcjonalności systemów transportowych. Rozwój społeczny i gospodarczy
spowodował, że infrastruktura transportowa zbudowana pod kątem realizacji znacznie
skromniejszych potrzeb transportowych oraz aktualne rozwiązania organizacyjne nie odpowiadają współczesnemu popytowi, zarówno w przewozach osób, jak i ładunków. Wzrosły oczekiwania
odnośnie do dostępności transportowej regionów, jak również do jakości usług transportowych.
Ważnym źródłem działań innowacyjnych jest też postrzeganie zagrożeń ekologicznych ze strony
transportu i przeciwdziałanie kosztom zewnętrznym w postaci zanieczyszczeń, wypadków czy
hałasu.
Innowacje transportowe można rozpatrywać w kilku obszarach. Dotyczą one zarówno
infrastruktury, jak i środków transportu, a również organizacji procesów transportowych.
Innowacje transportowe można rozpatrywać z punktu widzenia typologii innowacji, wśród
których wymieniane są tzw. innowacje kontynuowane i tzw. innowacje przełomowe, zwane
też wywrotowymi (disruptive innovation). Tak jak w przypadku innych sektorów gospodarki,
również w transporcie mamy do czynienia z innowacjami, których głównym aspektem jest
unowocześnianie, udoskonalania procesów i produktów, ale coraz częściej mamy do czynienia
z innowacjami, które radykalnie zmieniają trendy rozwojowe, tworząc nowe produkty i procesy,
zgodnie z teorią teorii przełomowych C.M. Christensena (King, Baatartogtokh, 2015). W sektorze
transportu ważne są też działania, inicjatywy horyzontalne/międzygałęziowe oraz obejmujące
swym zakresem nie tylko sektor transportu, ale też inne usługi czy przemysł. Schematycznie
zakres nowoczesnych technologii w transporcie przedstawiono na rysunku 1. Wyodrębniono
sześć obszarów innowacji dotyczących zarówno produktów, jak i procesów. Należy podkreślić,
że wiele rozwiązań związanych jest z prowadzoną na świecie, a przynajmniej w krajach wysoko
rozwiniętych, polityką ograniczania emisji CO2 i to zarówno pod kątem wprowadzania nowych
napędów, jak i wdrażania procesów prowadzących do redukcji czy całkowitego wyeliminowania
emisji.

74

Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE

Rysunek 1. Obszary nowoczesnych technologii w transporcie
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bąk (2015).

Programy rozwoju innowacji w transporcie
Podstawą dla programów wzrostu innowacyjności w Unii Europejskiej jest Strategia Europa 2020
opublikowana w 2010 roku (Europa 2020, 2010). Wskazano na konieczność rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy i innowacji, wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej oraz wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Wyznaczono 7 tzw.
inicjatyw flagowych, wśród których trzy dotyczą w szczególny sposób transportu i wspierania
rozwoju innowacji w tym sektorze:
ȤȤ Unia innowacji – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji,
ȤȤ Europa efektywnie korzystająca z zasobów – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu
gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną,
większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz
propagowania efektywności energetycznej,
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ȤȤ Polityka przemysłowa w erze globalizacji – projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu,
szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy
przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych.
W 2014 roku opublikowano Komunikat Komisji postulujący jeszcze większą aktywność państw
członkowskich na polu polityki badań i innowacji (Research and Innovation, 2014), a ponadto cyklicznie publikowane są raporty podsumowujące realizację „nowej” polityki innowacji (State of the
Innovation, 2014, 2015). W dokumentach dokonano oceny dotychczasowych działań w zakresie
wdrażania w życie nowych koncepcji, wzmacniania spójności socjalnej i terytorialnej, wspierania
partnerstwa w zakresie realizacji polityki innowacji (partnerstwo polegające na wspólnym działaniu
różnorodnych podmiotów reprezentujących zróżnicowane sektory i państwa). Kolejnym istotnym
elementem wdrażania Unii innowacji jest finansowanie programu badań i innowacji, czyli kontynuacji poprzednich programów ramowych UE, tym razem pod nazwą Horyzont 2020. Program został
utworzony na mocy odpowiedniego Rozporządzenia Parlamentu i Rady w 2013 (Rozporządzenie,
2013). Poza wymienionymi w programie Horyzont 2020 priorytetami transportowymi, należy
też podkreślić powstanie nadrzędnej politycznej inicjatywy obejmującej sektory wykorzystujące
zasoby, w tym źródła energii, pod nazwą: Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Inicjatywa ta
buduje szkielet dla przyszłej europejskiej polityki transportowej (więcej: Bąk, 2015b).
W ostatnim czasie, zauważając nieskuteczność dotychczasowych instrumentów polityki UE,
coraz większą uwagę zwraca się na problem interakcji sfery regulacyjnej z procesem rozwoju
innowacyjności. Centre for European Policy Studies opublikował w 2014 roku raport (Pelkmans,
Renda, 2014), w którym na podstawie studiów przypadków opracowano wnioski dotyczące różnego rodzaju regulacji wspierających i ograniczających wdrażanie innowacji. Autorzy raportu
rekomendują nawet, aby do procesu oceny przyszłego wpływu regulacji UE włączyć również
specjalną ewaluację w zakresie oddziaływania na poziom innowacyjności.
W ślad za tymi głosami, również determinacja Komisji Europejskiej dotycząca usprawnienia środowiska regulacyjnego została wyartykułowana w Komunikacie z 2015 roku (Better
Regulation, 2015), w którym wskazano nie tylko na działania wzmacniające innowacje, ale
także na konieczność zmian legislacyjnych niezbędnych dla osiągnięcia założonych przez UE
strategicznych celów. Podkreślono potrzebę kontynuowania programu sprawności i wydajności
regulacyjnej REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) zainicjowanego przez
Komisję w 2012 roku w celu zapewnienia, by unijne prawodawstwo pozostawało adekwatne do
zakładanych celów i przynosiło rezultaty zamierzone przez unijnych prawodawców.
Kontynuacją tych działań jest opublikowany przez Komisję Europejską w 2016 roku dokument roboczy (Better Regulations, 2016), w którym podkreślono po raz kolejny m.in. konieczność redukcji barier administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W dokumencie
przedstawiono wyniki 8 studiów przypadków przeprowadzonych na podstawie konsultacji
z konkretnymi interesariuszami wskazującymi na bariery na poziomie regulacyjnym oraz zaproponowano potencjalne możliwości rozwiązań. Wśród 8 case’ów aż 4 dotyczyły sektora transportu
(automatyzacja w transporcie drogowym, certyfikowanie produktów lotniczych, samochodów
elektrycznych oraz wykorzystanie technologii wodorowych w transporcie).
W 2016 roku Komisja Europejska opublikowała również ważny podsumowujący raport, w którym przyznano, że nie udało się osiągnąć stawianych w poprzednich dokumentach programowych
celów (Science, Research and Innovation, 2016). Poza przedstawieniem dotychczasowych efektów
(więcej na ten temat w ostatniej części artykułu), zwrócono szczególną uwagę na występowanie
ścisłego związku między wzrostem gospodarczym a poziomem wydatków na badania i innowacje,
podkreślając znaczenie kontynuowania wysiłków na rzecz zwiększenia inwestycji w tym obszarze.
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Wydatki publiczne na badania i innowacje w transporcie
Podstawowym źródłem finansowania badań i rozwoju są środki publiczne pochodzące z budżetu państwa. Na poziomie Unii Europejskiej Eurostat podejmuje się zbierania danych w tym
zakresie i ich corocznej publikacji (wg stanu na koniec lipca 2016 r. dostępne są dane do 2014 r.).
Opracowane zostały metody pomiaru wydatków rządowych pod nazwą Government Budget
Appropriations or Outlays for Research and Development (GBAORD, 2016). Ewidencja ta obejmuje środki przeznaczone na badania i rozwój z centralnych budżetów. Ponadto mogą być też
uwzględnione budżety regionów, gdy ich udział jest znaczący. Wydatki budżetów lokalnych nie
są brane pod uwagę. Wydatki są przedstawione według klasyfikacji działalności gospodarczej
NACE i obejmują, poza krajami członkowskimi UE, również państwa EOG oraz stowarzyszone.

Rysunek 2. Udział procentowy wydatków na badania i rozwój w budżetach państw europejskich w roku 2010, 2012
i 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (GBAORD, 2016).

Jak przedstawiono na rysunku 2, udział procentowy wydatków na badania i rozwój w budżetach państw europejskich jest zróżnicowany, przy czym średnio dla krajów UE-15 wyniósł
1,42% w 2014 roku, czyli więcej niż w przypadku UE-28, gdzie średnio było to 1,39%. Oznacza
to, że nowe kraje członkowskie wydają proporcjonalnie mniej na badania i rozwój. Co również
istotne, w ostatnich latach zanotowano spadek tego wskaźnika w obu perspektywach geograficznych. Krajem UE, gdzie udział wydatków jest największy, są Niemcy (1,97% w 2014 r.), jednak
o znacznie wyższych wskaźnikach możemy mówić w przypadku państw poza UE, czyli USA
(2,22% w 2012 r.) czy Korei Południowej (3,05% w 2010 r.), a również Szwajcarii (2,63% w 2014 r.)
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czy niewielkiej Islandii (2,14% w 2014 r.). Wśród krajów UE wydatki powyżej 1,5% występują
w krajach skandynawskich oraz Portugalii i Luksemburgu. Najniższy zaś wskaźnik (poniżej
0,8%) osiągany jest w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech oraz małych krajach wyspiarskich (Malta
i Cypr). W Polsce w 2014 roku udział przekroczył minimalnie 1%. Należy ponadto zwrócić uwagę
na spadek udziału wydatków w większości krajów w ostatnich latach, w tym szczególnie istotny
we Francji, Włoszech i Słowenii (GBAORD, 2016).
Na rysunku 3 przedstawiono ogół wydatków budżetowych w krajach UE w latach 2007–2014
(dane za ostatni dostępny rok wg stanu na lipiec 2016 r.) w sektorze transportu, telekomunikacji
i pozostałej infrastruktury (klasyfikacja NACE). Przedstawione dane obejmują zatem, poza
transportem, również infrastrukturę telekomunikacyjną, wznoszenie i planowanie budowli czy
też zaopatrzenie w wodę (nie ma niestety możliwości wyodrębnienia z bazy GBAORD wyłącznie
wydatków związanych z transportem). Wydatki budżetowe w badanym okresie wzrosły z 2 mld
do 2,74 mld EUR w UE-28, natomiast nie był to wzrost stabilny. Niestety, trzeba podkreślić, że
statystyki te nie są pełne i analizując dane dla poszczególnych krajów zauważyć można wiele
luk w raportowaniu danych. Wnioskiem, który nasuwa się z przeglądu danych przedstawionych
na rysunku 3, jest zdecydowana przewaga wydatków w państwach UE-15 w porównaniu z tzw.
nowymi krajami członkowskimi. Udział krajów UE-13 nie przekracza 10% wydatków UE-28.
W 2014 roku odnotowano niewielki wzrost wydatków w grupie krajów UE-13 i spadek w UE-15.

Rysunek 3. Wydatki budżetu państw na badania i rozwój w sektorze transportu, telekomunikacji i pozostałej
infrastruktury (klasyfikacja NACE) w krajach UE latach 2007–2014 w mln EUR
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (GBAORD, 2016).

Na rysunku 4 przedstawiono wydatki budżetów państwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co
daje pogląd na skalę tych wydatków w poszczególnych krajach. W grupie UE-28 wydatki wzrosły
z 4,1 do 5,3 EUR, natomiast nie był to wzrost równomierny. Krajem o zdecydowanie najwyższych
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wydatkach budżetowych na badania i rozwój w sektorze transportu, telekomunikacji i pozostałej
infrastruktury przekraczających 18 EUR na 1 mieszkańca, była w 2014 roku Szwecja (w 2007 r.
wydatki również przekraczały 10 EUR). Ponadto wysoki poziom wydatków występował we
Francji (10,9 EUR) oraz Wielkiej Brytanii (7,8 EUR). Zwraca uwagę spadek poziomu wydatków
w wielu państwach w odniesieniu do 2007 roku, kiedy osiągnięto wysokie wydatki w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w Hiszpanii, Portugalii czy Holandii. W większości krajów UE-13 nastąpił
wzrost wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w badanym okresie. Wyjątkami są posocjalistyczne kraje nadbałtyckie i Węgry.

Rysunek 4. Wydatki budżetów państw na badania i rozwój w sektorze transport, telekomunikacja i pozostała
infrastruktura (klasyfikacja NACE) w krajach UE w roku 2007 i 2014 w EUR na 1 mieszkańca
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (GBAORD, 2016).

Na rysunku 5 przedstawiono udział wydatków budżetowych na transport, telekomunikację
i pozostałą infrastrukturę w ogóle wydatków na badania i rozwój (w %). Wysoki wskaźnik dowodziłby dużego zaangażowania państwa w rozwój innowacji w sektorze transportu. W ciągu ostatnich lat wskaźnik na poziomie UE-28 wzrósł minimalnie z 2,37 do 2,88% (przy czym szczegółowe
dane wskazują na kulminację w 2009 r. na poziomie blisko 4% i spadek od tego roku). Natomiast
na poziomie krajów tendencje były zróżnicowane. O ile udział badanych wydatków w 2007 roku
w Rumunii był na zdecydowanie najwyższym poziomie (prawie 18%), o tyle w kolejnych latach
zmniejszał się, aby osiągnąć jedynie 2,97% w roku 2014. Wydatki na badania w sektorach transportu, telekomunikacji i pozostałej infrastruktury są obecnie procentowo najwyższe w Polsce
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(ponad 9%), natomiast w większości państw oscylują między 4 a 5%. Poniżej 2% wydatków na
badania i innowacje z budżetów państw dedykowanych jest sektorowi transportu, m.in. w takich
krajach jak Niemcy, Austria, Włochy czy kraje Beneluksu.

Rysunek 5. Udział wydatków budżetowych na transport, telekomunikację i pozostałą infrastrukturę w ogóle
wydatków na badania i rozwój (w %) w krajach UE w 2007 i 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (GBAORD, 2016).

Poza zaangażowaniem budżetów krajowych w badania w obszarze transportu należałoby oczekiwać istotnego poziomu wydatków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej. Podstawową
aktywnością UE w ramach badań i innowacji jest przygotowywanie i finansowanie programów
ramowych badań. Utworzony w 2007 roku Siódmy Program Ramowy (FP7) posiadał budżet
50,5 mld EUR na okres 2007–2013, z czego na obszar transportu wydzielony w tym programie
przeznaczono 4,2 mld EUR. W najnowszym programie utworzonym w 2013 roku o nazwie
Horyzont 2020 na badania w sektorze transportu zarezerwowano na lata 2014–2020 budżet
w wysokości 6,339 mld EUR, co oznacza wielokrotnie niższy poziom wydatków w porównaniu
z wydatkami budżetów państw (Bąk, 2015a).
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Wydatki przedsiębiorstw na badania i innowacje w sektorze transportu
W celu zbadania wysokości wydatków przedsiębiorstw na badania i innowacje dokonano przeglądu dwóch cyklicznych badań statystycznych: projektu Eurostatu o nazwie Business Expenditure
on R&D (BERD) oraz EU Industrial R&D Investment Scoreboard.
Badanie Business Expenditure on R&D (BERD, 2016) dotyczy zagregowanych wydatków
przedsiębiorstw w danym kraju. Uwzględnione są wydatki dużych przedsiębiorstw oraz reprezentowana jest też część przedsiębiorstw średnich i małych. Wyniki są prezentowane według
klasyfikacji NACE.

Rysunek 6. Wydatki przedsiębiorstw na badania w poszczególnych obszarach transportu w 2013 r. w krajach UE
(ostatnie dostępne dane wg stanu na lipiec 2016 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (BERD, 2016).

Na rysunku 6 przedstawiono udział poszczególnych obszarów działalności związanej z transportem w ogóle wydatków na badania. Zdecydowanie najwyższe wydatki na badania i innowacje
występują w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych – blisko
70% ogółu wydatków. Niemalże jedną czwartą wydatków generują firmy transportu lotniczego
i technologii kosmicznych. W porównaniu z tymi sektorami, wydatki przedsiębiorstw w pozostałych obszarach i gałęziach transportu są stosunkowo niewielkie.
W tabeli 1 przedstawiono wydatki przedsiębiorstw na badania w poszczególnych krajach UE
w 2013 roku. Zdecydowana ich koncentracja zauważalna jest zarówno w zakresie obszaru działalności (produkcja pojazdów samochodowych), jak i w skali geograficznej. Dominują wydatki
przedsiębiorstw niemieckich, osiągając ponad 60% ogółu wydatków, a wynika to ze znaczenia
branży motoryzacyjnej w Niemczech (łącznie prawie 22 mld EUR, z czego wydatki w segmencie
produkcji samochodów przekraczają 17 mld EUR). Czterokrotnie niższe wydatki zanotowano
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Tabela 1. Wydatki przedsiębiorstw na badania w poszczególnych krajach UE w 2013 r. w mln EUR (dane dostępne
dla niektórych krajów)
Produkcja
statków powietrznych,
statków
kosmicznych
i podobnych
maszyn

Produkcja
sprzętu
transportowego (gdzie
indziej
niesklasyfikowana)

Transport
i gospodarka
magazynowa

Transport
łącznie

b.d.

36,6

44,0

10,1

553,8

b.d.

125,9

17,3

291,3

0

b.d.

b.d.

b.d.

1,9

31,4

0,2

0,3

0

0,4

0

32,3

0

0,04

0

0

0,04

0,02

0,1

Produkcja
pojazdów
samochodowych,
przyczep
i naczep

Produkcja
statków
i łodzi

Produkcja
lokomotyw
kolejowych
oraz taboru
szynowego

Austria

463,1

b.d.

Belgia

148,1

b.d.

Bułgaria

b.d.

Chorwacja

GEO/
TIME

Cypr
Czechy

250,2

0

37,6

26,6

66,0

0,8

381,2

Dania

15,5

3,6

b.d.

b.d.

1,7

8,7

29,5

Estonia

1,2

b.d.

0

0

0

b.d.

1,2

Finlandia

25,2

b.d.

b.d.

b.d.

39

15,6

79,8

1 907,5

123,7

b.d.

3 118,5

14,3

46

5 210,0

Francja

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

4,4

4,4

Hiszpania

328,2

43,1

b.d.

414,8

5,9

45,4

837,4

Holandia

146,0

41,6

2,1

47,2

7,3

97,4

341,6

Irlandia

b.d.

0,004

0,004

0,004

b.d.

b.d.

0,01

Litwa

1,8

b.d.

0,044

b.d.

0,0

0,1

1,9

Luksemburg

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

4,7

4,7

Łotwa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0,1

0,1

Grecja

1,6

0

0

0

0

0,2

1,8

Niemcy

17 187

92,3

144,5

1 757,5

2 017,9

91,6

21 290,8

Polska

130,3

0,1

11,6

38,7

52,7

b.d.

233,4

Portugalia

23,9

b.d.

b.d.

2,5

1,4

13,5

41,3

Rumunia

41,7

b.d.

b.d.

2,0

0,0

b.d.

43,7

Słowacja

85,2

b.d.

b.d.

b.d.

0,0

b.d.

85,2

Słowenia

40,2

2,5

0,2

2,3

0,3

0,2

45,7

Szwecja

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

37,3

37,3

Węgry

103,0

b.d.

0,06

b.d.

0,0

4,9

107,9

1 822,8

37,9

b.d.

1 646,7

6,1

35,9

3 549,4

Malta

Wielka
Brytania
Włochy

1 453,4

64,9

23,8

826,8

85,6

40,6

2 495,1

Łącznie

24 207,3

409,9

220,2

8 046,1

2 344,5

474,8

35 702,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (BERD, 2016).
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we Francji (przewaga branży lotniczej i kosmicznej) i tylko kolejne dwa kraje osiągnęły poziom
powyżej 2 mld EUR (Wielka Brytania i Włochy). W Wielkiej Brytanii istotny jest sektor produkcji
samochodów oraz samolotów, zaś we Włoszech poza tymi segmentami duże znaczenie mają też
wydatki na badania w obszarze produkcji innego sprzętu transportowego (motocykle i rowery).
Wśród państw UE-13, czyli tzw. nowych krajów członkowskich, zdecydowanie dominują wydatki
w Czechach, osiągające ponad 381 mln EUR, na co w dwóch trzecich składają się wydatki sektora
motoryzacyjnego. Wydatki na badania w Polsce są najwyższe wśród przedsiębiorstw działających
w branży motoryzacyjnej i w obszarze produkcji sprzętu transportowego, ponadto ponad 38 mln
EUR wydały firmy branży lotniczej i 11,6 mln EUR – branży kolejowej.
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), który jest jednym z instytutów
funkcjonujących w ramach European Commission’s Joint Research Centre (JRC), utworzonego
przez Komisję Europejską, jest organizacją odpowiedzialną za publikację EU Industrial R&D
Investment Scoreboard. Podstawową różnicą w porównaniu z omówionym powyżej badaniem
BERD jest to, iż w przypadku zestawienia przygotowywanego przez IPTS mamy do czynienia
z danymi z poszczególnych przedsiębiorstw. Uwzględnione są największe firmy zaangażowane w badania, przy czym liczba podmiotów systematycznie rośnie, osiągając obecnie 2500
przedsiębiorstw.
Ostatnie wyniki opublikowano w 2015 roku i dotyczą one roku 2014 (European Commission,
2015). Badanie zawiera dane gospodarcze i finansowe dla 2500 przedsiębiorstw osiągających
najwyższe pozycje w rankingu według wielkości inwestycji w badania i rozwój (R&D). Dane
dotyczą ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych. Wyniki badania świadczą o znaczącym
zróżnicowaniu inwestycji w badania i rozwój w różnych branżach. Nie jest zaskoczeniem wysoki
udział wydatków w sektorze motoryzacyjnym, wynoszący jedną czwartą łącznych wydatków
wśród 1000 przedsiębiorstw osiągających najwyższe pozycje w UE. Jak przedstawiono w tabeli 2,
w pierwszej piątce przedsiębiorstw wiodących w rankingu (EU Top 1000 Companies) aż
cztery należą do branży motoryzacyjnej, wszystkie z siedzibą w Niemczech. Pierwsza pozycja
– Volkswagen – jest niezaprzeczalna, wydatki na badania i rozwój przekroczyły 13 mld EUR
i wzrosły o prawie 12% w porównaniu z 2013 rokiem. W pierwszej dwudziestce przedsiębiorstw
znajduje się łącznie 10 firm branży transportowej, z czego 9 to sektor motoryzacyjny, w większości
z siedzibą w Niemczech. Wyjątkiem jest Fiat (aktualnie z siedzibą w Holandii) na 11. miejscu oraz
francuski Peugeot na miejscu 16. Interesujący jest też udział branży motoryzacyjnej wśród tysiąca
wiodących firm. W rankingu znajduje się 47 przedsiębiorstw z tego segmentu, a koncentracja
geograficzna jest znacząca, bo aż 16 firm ma siedzibę w Niemczech, a 10 w Wielkiej Brytanii.
Jedynym przedsiębiorstwem poza sektorem motoryzacyjnym w pierwszej dziesiątce dominującej w transporcie jest Airbus (aktualnie również z siedzibą w Holandii) reprezentujący
branżę lotniczą. Kolejną firmą jest włoska Finmeccanica na 25. pozycji. W sektorze lotniczym
trzeba podkreślić dużą rolę przedsiębiorstw z siedzibą we Francji. W zakresie innej działalności
transportowej wydatki przedsiębiorstw są niższe, a najlepszą pozycję osiąga SNCF (131. miejsce
w rankingu EU Top 1000 Companies z wydatkami 191 mln EUR).
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Tabela 2. Pozycje rankingowe przedsiębiorstw sektora transportu w pierwszej dwudziestce przedsiębiorstw w zestawieniu EU Industrial R&D Investment Scoreboard (EU Top 1000 Companies) w 2014 r.
Pozycja
w rankingu
1
2
3
5
11
12
16
18
19
20

Nazwa firmy
Volkswagen
Daimler
Robert Bosch
Bmw
Fiat Chrysler
Airbus
Peugeot (PSA)
Continental
Volvo
Renault

Kraj
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Holandia
Holandia
Francja
Niemcy
Szwecja
Francja

Wydatki na badania
i rozwój w 2014 r.
(mln EUR)
13 120,0
5 650,0
5 042,0
4 566,0
3 665,0
3 616,0
2 260,0
2 195,6
1 921,2
1 890,0

Zmiana w stosunku do
roku poprzedniego
11,7
5,0
8,4
–4,7
9,0
1,0
15,0
14,4
–4,4
5,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych JRC (European Commission, 2015).

Poziom innowacyjności krajów UE – efekty prowadzonych działań
Niezwykle trudno jest ocenić efekty polityki innowacji prowadzonej intensywnie od początku XXI wieku w Unii Europejskiej. Cel ten sprowadza się do ogólniejszego pytania – jak
mierzyć poziom innowacyjności, jakie wymiary i wskaźniki oraz dane statystyczne mogą być
uwzględnione. Trudno o narzędzie i badania doskonałe, wolne od jakichkolwiek zastrzeżeń
metodologicznych. Dla potrzeb niniejszego artykułu wykorzystano najbardziej popularne i cykliczne badanie innowacyjności w postaci tzw. Europejskiej tablicy innowacyjności (European
Innovation Scoreboard, 2016), którego ostatnia edycja została opublikowana w lipcu 2016 roku
(wyniki za 2015 r.). Badanie opiera się na analizie wskaźnikowej (25 szczegółowych wskaźników)
w ośmiu wymiarach innowacji pogrupowanych w trzech obszarach:
1. Katalizatory innowacji
ȤȤ zasoby ludzkie,
ȤȤ systemy badań,
ȤȤ finansowanie i wsparcie.
2. Działania przedsiębiorstw
ȤȤ inwestycje przedsiębiorstw,
ȤȤ powiązania i przedsiębiorczość,
ȤȤ zasoby intelektualne.
3. Efekty
ȤȤ innowatorzy,
ȤȤ skutki ekonomiczne.
Państwa członkowskie są klasyfikowane w oparciu o średnią wyników, tzw. sumaryczny
wskaźnik innowacyjności i zaliczane są do jednej z czterech grup: liderzy innowacji (średnia
zdecydowanie wyższa od średniej UE-28), silni innowatorzy (średnia wyższa lub zbliżona do
średniej UE-28), umiarkowani innowatorzy (średnia nieco niższa od średniej UE-28), słabi
innowatorzy (średnia nieco niższa od średniej UE-28). Ponadto wyniki można analizować dla
każdego wymiaru innowacji, czy nawet dla każdego wskaźnika.
Na rysunku 7 przedstawiono wyniki European Innovation Scoreboard w latach 2011–2015.
Obserwując dane za ostatnie lata, oczekiwać można zdecydowanej poprawy w związku z pro84
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wadzoną polityką UE. Tymczasem zauważyć należy niespodziewany spadek poziomu innowacji
w wielu krajach w latach 2012–2015, a dodatkowo w ostatnich dwóch latach taka tendencja
dotyczy aż 17 państw. Okazuje się, że oczekiwany po 2012 roku proces niwelowania dystansu
dzielącego liderów i słabych innowatorów został zahamowany.

Rysunek 7. Wskaźniki poziomu innowacji w krajów członkowskich UE w latach 2011–2015 wg European Innovation
Scoreboard
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej (European Innovation Scoreboard, 2016).

Podsumowując wyniki za ostatni rok, zauważyć należy, że wśród liderów innowacji znalazły się Szwecja (nieustępujący lider od wielu lat wśród krajów UE), Dania, Finlandia, Niemcy,
Holandia. Następnie do grupy silnych innowatorów zaliczyć można Austrię, Belgię, Francję,
Irlandię, Luksemburg, Słowenię i Wielką Brytanię. Wyniki Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii,
Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii są poniżej
średniej UE, czyli państwa te zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów. Natomiast
Bułgaria i Rumunia to słabi innowatorzy o wynikach zdecydowanie poniżej średniej UE. Trzeba
podkreślić, że jedynym krajem z grupy UE-13, czyli tzw. nowych krajów członkowskich, który
znalazł się wśród silnych innowatorów, jest Słowenia. Z kolei kraje UE-15 dotknięte kryzysem
gospodarczym w największym stopniu, czyli Hiszpania, Portugalia i Grecja, znalazły się w grupie
umiarkowanych innowatorów.
Porównując wyniki z innymi krajami europejskimi i pozaeuropejskimi wskazać można, że
pomimo prowadzonych działań trudno będzie w najbliższym czasie osiągnąć poziom innowacyjności charakterystyczny dla gospodarek USA, Korei Południowej czy Japonii, a nawet Szwajcarii,
która w Europie jest uznana za kraj o najwyższym poziomie innowacyjności.
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Podsumowanie
Organy Unii Europejskiej od początku XXI wieku zwracają uwagę na wzmacnianie konkurencyjności Europy poprzez wzrost innowacyjności gospodarek. Sektor transportu, a szczególnie
motoryzacyjny, ma istotny udział w osiągnięciu tych celów. Na poziomie przedsiębiorstw
innowacyjność przestaje być traktowana jako marginalny element działalności, ale staje się
koniecznością niezbędną do osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych. Pozostaje problem
instrumentów polityki państwa, które będą wspierać, a nie ograniczać działania przedsiębiorstw,
zarówno wymiarze regulacyjno-organizacyjnym, jak i finansowym – poprzez prowadzenie
odpowiedniej polityki badań i innowacji. Brak sprawnej polityki na szczeblu UE jest kwestią
zauważalną już nie tylko przez przedsiębiorstwa, ale przez samą Komisję Europejską, która
w ostatnich dokumentach zwraca uwagę na konieczność usprawnień instytucjonalnych i wykreowanie bardziej efektywnego systemu.
Jak wskazuje przeprowadzony w niniejszym artykule przegląd badań i danych statystycznych
z zakresu wydatków budżetów państwa na badania i rozwój w transporcie, polityka innowacji
Unii Europejskiej nie przekłada się na tendencje wzrostowe w tym zakresie. Zdecydowanie
(blisko 10-krotnie) wyższe są skumulowane wydatki przedsiębiorstw działających w sektorze
transportu w UE od wydatków publicznych państw i budżetu UE. Charakterystyczne jest zróżnicowanie geograficzne wysokości środków przeznaczanych na badania i innowacje, i to zarówno
publicznych, jak i prywatnych. W krajach skandynawskich, szczególnie Szwecji, oraz Niemczech,
poziom wydatków znacząco przewyższa wyniki osiągane w pozostałych krajach.
Tymczasem osiągnięcie celu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej nie jest
możliwe bez odpowiedniej skali wydatków na badania i rozwój w poszczególnych sektorach
gospodarczych, wśród których transport odgrywa znaczącą rolę. Ścisłej relacji między wysokością wydatków a innowacyjnością dowodzi badanie European Innovation Scoreboard, w wyniku
którego na liście liderów innowacyjności w UE znalazły się Szwecja, Dania, Finlandia i Niemcy.

Literatura
Bąk, M. (2015a). Finansowanie badań i innowacji w transporcie Unii Europejskiej – wydatki budżetów
państw i przedsiębiorstw. Logistyka, 3, 5513–5521 [CD nr 2, cz. 1].
Bąk, M. (2015b). Potencjał innowacyjny transportu w Unii Europejskiej. Logistyka, 3, 5502–5512 [CD nr 2,
cz. 1].
BERD (2016). EUROSTAT. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/
data/database (28.06.2016).
Better Regulation for Better Results – an EU Agenda (2015). Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Strasbourg, 19.5.2015, COM(2015) 215 final. Pobrane z: http://ec.europa.eu/
smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_en.pdf.
Better Regulations for Innovation-driven Investment at EU Level (2016). Commission Staff Working Document, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Luxembourg. Pobrane z: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovrefit_staff_working_document.
pdf (28.06.2016).
EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Komunikat Komisji Europejskiej. Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020.

86

Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE
European Commission (2015). Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. The
2015 EU Industrial R&D Investment SCOREBOARD. European Union. Pobrane z: http://iri.jrc.
ec.europa.eu/scoreboard15.html (28.06.2016).
European Innovation Scoreboard (2016). European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/growth/
industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl (28.06.2016).
GBAORD (2016). EUROSTAT. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database (28.06.2016).
King, A., Baatartogtokh, B. (2015). How Useful Is the Theory of Disruptive Innovation? MITSloan Management Review, 57 (1). Pobrane z: http://ilp.mit.edu/media/news_articles/smr/2015/57114.pdf
(28.06.2016).
Pelkmans, J., Renda, A. (2014). Does EU regulation hinder or stimulate innovation? CEPS Special Report
No. 96. Pobrane z: https://www.ceps.eu/system/files/No%2096%20EU%20Legislation%20and%20
Innovation.pdf (28.06.2016).
Research and Innovation as Sources of Renewed Growth (2014). Communication from the Commission to
the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 10.6.2014 COM(2014) 339. Pobrane z: https://ec.europa.eu/research/
innovation-union/pdf/state-of-the-union/2013/research-and-innovation-as-sources-of-renewedgrowth-com-2014-339-final.pdf (28.06.2016).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz
uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (2013). L 347/104.
Science, Research and Innovation Performance of the EU. A contribution to the Open Innovation Open
Science Open to the World agenda (2016). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission. Pobrane z: http://bookshop.europa.eu/en/science-research-and-innovationperformance-of-the-eu-pbKI0415512 (28.06.2016).
State of the Innovation Union Taking Stock 2010–2014 (2014). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Brussels 2014. Pobrane z: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=keydocs (28.06.2016).
State of the Innovation Union 2015 (2015). Directorate-General for Research and Innovation, European
Commission, Brussels 2015. Pobrane z: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_
en.cfm?pg=keydocs (28.06.2016).



Expenditure on Research and Development in the European Transport
in the Light of Innovation Policy of the EU
Abstract

Supporting innovation is a clear line of action of modern knowledge economies. Various
types of innovations contribute to sustainable development, an increase of quality of life and
changes on labour market and lead to strengthening the region’s or country’s competitiveness.
The objective of the article is to present results of the analysis conducted from the perspective
of the amount of funding for research and innovation in the transport sector in the European
Union, taking into account the distinction between public and private sources. In the article current policy programmes for the development of innovations have been reviewed and
additionally results of studies and analyses of trends in terms of the amount of expenditure
on research and development in transport have been examined. Moreover on the base of the
latest available statistical data it is evaluated the level of public and enterprises R&D funding
in different countries and specific transport modes. Ineffective innovation policy at the EU
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level and close relationship between expenditures and effects in the form of increase in the
level of innovation of individual countries has been proved.
Keywords

innovations in transport, innovation policy in the EU, public and private expenditures
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Streszczenie

Sieć dróg krajowych w Polsce w ostatnich kilku latach została wyposażona w około 100
instalacji systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Bezpośrednim celem
tych inwestycji jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów przeciążonych. Informacje gromadzone przez system zawierają również dane statystyczne m.in. o ruchu pojazdów
ciężkich. Dane, jakie zarządcy ruchu pozyskują z punktów wag preselekcyjnych, zawierają miedzy innymi informacje o liczbie, kategorii, wadze oraz długości pojazdów.
W artykule zbadano zależność pomiędzy danymi (pozyskanymi na przestrzeni 2 lat
ze stacji preselekcyjnych) dotyczącymi pojazdów ciężkich oraz wielkością Produktu
Krajowego Brutto. Obecny wzrost Produktu Krajowego Brutto w głównej mierze spowodowany jest wzrostem popytu krajowego; określenie jego relacji do uzyskanych danych z wag preselekcyjnych może pozwolić wyciągnąć wnioski, na podstawie których
będzie można podejmować działania zmierzające do wzrostu efektywności transportu
lądowego.

Słowa kluczowe

preselekcja wagowa, transport lądowy, Produkt Krajowy Brutto
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Wprowadzenie
Obecnie w każdym z 16 województw funkcjonują systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów
w ruchu. Od 2011 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad aktywnie inwestuje
w projekty związane z eliminacją pojazdów przeciążonych z ruchu. Działania te związane były
z zabudową 100 punktów preselekcyjnego ważenia pojazdów w całym kraju. Jest to narzędzie,
które w stosunkowo prosty sposób wspomaga walkę ze zjawiskiem przeciążonych pojazdów. Poza
swoją podstawową funkcją systemy dostarczają również wielu istotnych informacji o przejeżdżających pojazdach, nie tylko tych przeciążonych. Informacje pozyskane z punktów preselekcyjnego
ważenia pojazdów stanowią dużą bazę danych, na podstawie której można próbować wyznaczyć
różne zależności występujące między nimi a – na przykład – danymi o stanie gospodarki.
W artykule poddano analizie dane pozyskane z wybranych punktów preselekcyjnego ważenia pojazdów. Zbadano korelację pomiędzy danymi pozyskanymi ze stacji preselekcyjnych
dotyczących pojazdów ciężkich na przestrzeni 2 lat oraz wielkością Produktu Krajowego Brutto.

Preselekcyjne ważenie pojazdów w ruchu
System preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu wykrywa wszystkie pojazdy przejeżdżające przez stację. W przypadku pojazdów ciężarowych, rejestrowane są takie parametry, jak: dopuszczalny nacisk osi, dopuszczalny nacisk grup osi oraz dopuszczalna masa
całkowita. W momencie wykrycia pojazdu na stacji automatycznie zostaje wykonane
jego zdjęcie, na którym widoczna jest sylwetka pojazdu. System zestawia w przejrzysty
sposób wykonane zdjęcie sylwetki pojazdu oraz tablic rejestracyjnych z informacjami
z pozostałych czujników, jak:
ȤȤ rozpoznany numer rejestracyjny pojazdu,
ȤȤ typ wykroczenia,
ȤȤ liczba osi,
ȤȤ nacisk poszczególnych osi,
ȤȤ data i godzina wykroczenia (Brzozowski, 2012).
System zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym dzięki różnym aplikacjom internetowym. Przykładowy interfejs zaprezentowano na rysunku 1 – korzystając z jakiejkolwiek
przeglądarki internetowej, może być on dostępny z dowolnego miejsca. Każdy z systemów zapewnia przesył danych ze stacji preselekcyjnej do serwera centralnego Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, który zlokalizowany jest na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady
w Strykowie.
Obecnie wszystkie systemy zainstalowane na drogach administrowanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są zgodne z dokumentem regulującym dokładność pomiarową instalowanych czujników COST 323 (1999). Dokument ten został przygotowany przez
Komitet Zarządzający COST 323 i zawiera ogólne i szczególne zalecenia dotyczące miejsca instalacji, eksploatacji, kalibracji i oceny systemów preselekcyjnych. Systemy instalowane w naszym
kraju spełniają wymagania dokumentu COST w dwóch klasach dokładności:
ȤȤ klasa B+(7), która charakteryzuje się wydajną preselekcją przeładowanych osi lub
pojazdów, dostarcza wartości referencyjnych dla inspekcji wykonywanych w trakcie
eksploatacji,
ȤȤ klasa B(10) dostarcza dokładnych danych o ciężarach z podziałem na osie lub grupy osi
oraz o ciężarach brutto.
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Rysunek 1. Interfejs użytkownika umożliwiający podgląd danych ze stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów
w czasie rzeczywistym
Źródło: materiały wewnętrzne firmy APM PRO.

Poza klasami dokładności stosowanymi na drogach w Polsce dokument COST dodatkowo
określa klasy: C(15), D+(20), D(25), E(30), E(35) itp. Klasy te stosuje się w celu oceny dokładności
orientacyjnych systemów lub systemów zainstalowanych w nienajlepszych lokalizacjach. Mogą
być one przydatne w celu wskazania struktury strumienia ruchu oraz rozkładu i częstości obciążenia (Mitas i in., 2011). W tabeli 1 zaprezentowano tolerancję klas dokładności określoną w %,
natomiast na rysunku 2 zaprezentowano graficzne odzwierciedlenie klas dokładności.
Tabela 1. Tolerancja klas dokładności
Kryteria
(rodzaj pomiaru)

Obszar użycia

Klasy dokładności: zakres przedziału ufności δ (%)
A (5)

B+(7)

B(10)

C(15)

D+(20)

D(25)

E

5

7

10

15

20

25

> 25

2. Grupa osi

7

10

13

18

23

28

> 28

3. Pojedyncza oś

8

11

15

20

25

30

> 30

4. Oś grupy

10

14

20

25

30

35

> 35

2

3

4

6

8

10

> 10

2

3

4

6

8

10

> 10

1

1

1

3

4

5

>5

1. Ciężar brutto

ciężar brutto > 3,5 t

Nacisk na oś:

nacisk na oś > 1 t

Prędkość
Odległości pomiędzy
osiami
Całkowity strumień
ruchu

V > 30 km/h

Źródło: COST 323 (1999).
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Rysunek 2. Graficzne przedstawienie tolerancji klas dokładności
Źródło: na podstawie COST 323 (1999).

Systemy preselekcji wagowej, dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu, dostarczają użytkownikom informacje o:
ȤȤ nacisku poszczególnych kół i osi,
ȤȤ łącznym nacisku stron pojazdu,
ȤȤ odległości pomiędzy poszczególnymi osiami pojazdu,
ȤȤ rozpoznaniu osi pojedynczych i wielokrotnych pojazdu,
ȤȤ masie całkowitej pojazdu,
ȤȤ długości pojazdu,
ȤȤ przekroczeniu dopuszczalnej wysokość pojazdu,
ȤȤ przekroczeniu dopuszczalnego nacisku osi i grupy osi oraz masy całkowitej pojazdu lub
zespołu pojazdów, wraz z informacją o wartości tego przekroczenia,
ȤȤ dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, według rozpoznanej klasy pojazdu i danych
zapisanych w systemie,
ȤȤ prędkości pojazdu z dokładnością spełniającą wymagania określonej dokładności
pomiarowej,
ȤȤ pasie ruchu i kierunku ruchu,
ȤȤ kategorii pojazdu według klasyfikacji 8+1,
ȤȤ kategorii pojazdu wg COST 323 z poprawnością wskazań na poziomie 80%,
ȤȤ numerze kolejnym pojazdu,
ȤȤ dacie i godzinie przejazdu.
Dostępne jest także zdjęcie pozwalające rozpoznać liczbę osi pojazdu, zdjęcie tablicy rejestracyjnej dla każdego pojazdu oraz tablicy rejestracyjnej przekonwertowanej na format tekstowy
(Janiszewska, 2013, s. 41).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będąca w posiadaniu powyższych danych ze 100 lokalizacji w całym kraju, jest w stanie na ich podstawie planować przebudowy
dróg, budowy nowych obwodnic oraz przebudowy skrzyżowań. Rzetelna analiza danych
w dużym stopniu pozwala administratorom dróg podejmować właściwe, ekonomicznie uzasadnione decyzje.
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Dane z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
Od początku 2012 roku tylko na drogach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
powstało 101 punktów ważenia pojazdów w ruchu. Na rysunku 3 zaprezentowano mapę z lokalizacjami istniejących systemów preselekcyjnych.

Rysunek 3. Istniejące lokalizacje systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu
Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Mapy Google, https://www.google.pl/maps.

Na potrzeby artykułu pozyskano informacje z Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie
o pojazdach z sześciu województw. Wagi, z których dane poddano analizie, zabudowane są
w lokalizacjach:
ȤȤ śląskie, Mikołów DK 44 w kierunku Gliwic (50.204597N, 18.857265E),
ȤȤ małopolskie, Kurów DK 75 w kierunku Brzeska (49.675509N, 20.663465E),
ȤȤ podlaskie, Świdry DK61 w kierunku Łomży (53.452425N, 22.188563E),
ȤȤ dolnośląskie, Piechowice DK 3 w kierunku Jelenia Góra (50.86624N, 15.61059E),
ȤȤ pomorskie, Koszwały S7 w kierunku Warszawy (54.31944N, 18.73741E),
ȤȤ kujawsko-pomorskie, Latkowo DK 15 w kierunku Torunia (52.830481N, 18.312170E).
Dane z wag preselekcyjnych zaprezentowano w tabeli 2. Wszystkie dane pochodzą z wag
wykonanych w klasie COST 323 B+(7).
W tabeli 3 porównano rok 2013 do roku 2014 w zakresie zmienności PKB oraz danych z wag
preselekcyjnych. Dane zaprezentowano w wartościach % w celu uzyskania informacji o ewentualnych korelacjach istniejących pomiędzy zmianą wartości Produktu Krajowego Brutto a danymi
z wag prelekcyjnych.
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Tabela 2. Rozkład ilości pojazdów ogółem oraz ilości pojazdów przeciążonych w stosunku do PKB
Ogółem
Województwa

w mln zł

rok
poprzedni
= 100

Polska 2013

1 662 052

Dolnośląskie

140 901

Kujawskopomorskie

Na 1 mieszkańca
Ilość
pojazdów

Ilość
pojazdów
przeciążonych

Udział %
pojazdów
przeciążonych

w zł

Polska
= 100

102,9

43 168

100,0

101,9

48 402

112,1

1 395 068,00

11 089,00

0,79

74 515

104,2

35 584

82,4

1 450 318,00

98 056,00

6,76

Małopolskie

128 009

103,4

38 134

88,3

2 152 828,00

26 612,00

2,88

Podlaskie

37 601

104,3

31 426

72,8

1 388 670,00

26 612,00

1,92

Pomorskie

95 701

102,0

41 746

96,7

3 517 348,00

68 081,00

1,94

Śląskie

207 104

101,0

44 960

104,2

2 726 388,00

74 505,00

2,73

Ilość
pojazdów

Ilość
pojazdów
przeciążonych

Udział %
pojazdów
przeciążonych

Ogółem

Na 1 mieszkańca

Województwa

w mln zł

rok
poprzedni
= 100

Polska 2014

1 719 097

103,8

44 670

100,0

Dolnośląskie

145 342

103,7

49 972

111,9

1 456 651,00

6 448,00

0,44

Kujawsko-pomorskie

76 052

103,0

36 374

81,4

1 448 846,00

74 134,00

5,12

Małopolskie

134 121

104,7

39 867

89,2

0 036 473,00

50 454,00

2,48

Podlaskie

38 549

102,7

32 304

72,3

1 570 947,00

37 000,00

2,36

Pomorskie

97 883

103,0

42 580

95,3

2 988 724,00

32 948,00

1,10

Śląskie

213 201

103,4

46 415

103,9

2 312 085,00

13 763,00

0,60

w zł

Polska
= 100

Źródło opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiana wartości PKB oraz danych o pojazdach w ujęciu rok do roku
Zmiana PKB rok do
roku w mln (%)

Zmiana PKB rok
do roku w mln na
mieszkańca (%)

Ilość pojazdów (%)

Dolnośląskie

3,15

3,24

4,23

–71,98

Kujawsko-pomorskie

2,06

2,22

–0,10

–32,27

Małopolskie

4,77

4,54

–5,71

–22,93

Województwa

Ilość pojazdów
przeciążonych (%)

Podlaskie

2,52

2,79

11,60

28,08

Pomorskie

2,28

2,00

–17,69

–106,63

Śląskie

2,94

3,24

–17,92

–441,34

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych o zmianie PKB, ilości pojazdów ogółem oraz ilości pojazdów przeciążonych
w ujęciu rok 2013 do roku 2014 pozyskanych ze stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu
zaprezentowana w tabeli 3 wskazuje na brak bezpośredniej korelacji pomiędzy zmiennością
wartości Produktu Krajowego Brutto a danymi z wag preselekcyjnych. Wzrost PKB powinien
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znajdować swoje odzwierciedlenie we wzroście ilości pojazdów zarejestrowanych na wagach
preselekcyjnych. Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 zależność taka nie wynika. Na dowód
bezpośredniej zależności pomiędzy ilością samochodów a wielkością PKB (Pipień, Roszkowska,
2015) porównano dane z generalnego pomiaru ruchu na drogach krajowych z roku 2010 oraz
2015 (tab. 4).
Tabela 4. Średni dobowy ruch roczny na drogach krajowych w latach 2010 oraz 2015
Średni dobowy ruch roczny (SDRR) (poj./dobę)
Drogi
Krajowe

pojazdy silnikowe

rowery

2010

2015

2010

2015

9888

11 178

45

34

16 667

20 067

24

13

7097

7614

53

43

w tym:
międzynarodowe
pozostałe

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż PKB w 2015 roku wzrósł w stosunku
do roku 2010 o 19,8%. Analizując dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z generalnego pomiaru ruchu wykonanego w 2010 oraz 2015 roku wynika, iż wzrost udziału pojazdów
silnikowych w tym czasie wyniósł 13,05%. Porównując dane z generalnego pomiaru ruchu do
danych pozyskanych ze stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu można zauważyć, że
dane z wag są danymi z pewnością niepełnymi. W związku z tym, że dane nie odzwierciedlają
rzeczywistego ruchu pojazdów w badanych lokalizacjach, nie ma możliwości opracowania modelu, który określałby zależność pomiędzy zmianą obciążenia ładunkami sieci dróg krajowych
a poziomem dobrobytu społeczeństwa wyrażonym w wielkościach statystycznych.

Podsumowanie
Wartości uzyskane z bazy danych stacji preselekcyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad wydają się nie do końca odzwierciedlać rzeczywistość panującą na drogach. Na
podstawie analizy szczegółowej wszystkich rekordów wyciągniętych z bazy danych wynika,
iż niektóre dane są niekompletne. Zawodność transmisji danych, która odbywa się drogą
bezprzewodową, przyczynia się do niekompletności danych posiadanych przez zarządcę dróg.
Poprawa transmisji danych (na przykład przy pomocy łączności satelitarnej) oraz bieżąca obsługa
i utrzymanie stacji ważenia pojazdów mogłyby przyczynić się do poprawy jakości danych. Stacje
będące własnością zarządcy posiadają bardzo duże możliwości zbierania danych i już niewielkie
nakłady wystarczyłby, aby uzyskać dane kompletne i wartościowe.
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Forecasting Development Trends of Polish Market Basing on the Data from the Pre-selective
Weigh in Motion Stations
Abstract

Network of trunk roads in Poland in past several years was equipped about 100 pre-selective
weigh-in-motion systems. Direct goal of these investments is to eliminate overloaded vehicles
from traffic. However, information gathered by the system include statistic data about, among
others, movement of heavy vehicles. Data gathered by traffic management from pre-selective
weighing points include information about number, category, weigh and length of vehicles.
This article will examine the correlation between data gathered from pre-selective stations
regarding heavy vehicles in last 2 years and the gross domestic product. Current growth of
the gross domestic product is mainly caused by the increase in domestic demand. Setting its
relations to the obtained data from pre-selective weighs will allow to draw conclusion based
on which specific actions can be taken in order to increase efficiency of land transport.
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pre-selective weigh in motion stations, gross domestic product
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Streszczenie

Instrumentami dynamicznie zwiększającymi swój udział w ostatnim dwudziestoleciu
na rynku projektów infrastrukturalnych są fundusze infrastrukturalne. Ich powstanie
wywołało ożywione zainteresowanie taką formą inwestowania i wyjątkowo dynamiczny przyrost nowych funduszy. W przekroju sektorowym fundusze infrastrukturalne,
mimo relatywnie krótkiego okresu aktywności, odgrywają znaczącą rolę w uzupełnianiu luki finansowej w strukturze finansowania projektów infrastruktury transportu.
Szczególnie dużą rolę pełnią w finansowaniu wysoce kapitałochłonnej infrastruktury drogowej. Celem opracowania, o charakterze przyczynkowym, jest ocena rozwoju
rynku funduszy infrastrukturalnych ze szczególnym naciskiem na inwestycje w infrastrukturę transportu.

Słowa kluczowe

fundusze inwestycyjne, private equity, fundusze infrastrukturalne, infrastruktura
transportu



Wprowadzenie
Transport jest wysoce kapitałochłonny, szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.
Podstawowym źródłem finansowania inwestycji infrastruktury transportu są kredyty, najczęściej
zorganizowane w formie konsorcjów udzielanych przez duże banki komercyjne lub multilateralne, jak – w Europie – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny.
W miarę rozwoju rynku kapitałowego rozwija się dynamicznie, szczególnie licząc od końca lat
90. ubiegłego stulecia, formuła prowadzenia i finansowania inwestycji z wykorzystaniem kapitału prywatnego w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy
jednak zaznaczyć, że rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego nie zlikwidował problemów luki
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finansowej, czyli niedoboru źródeł finansowania do uzyskania zamknięcia finansowego projektu
inwestycyjnego.
Wzrost zapotrzebowania na inwestycje infrastrukturalne w transporcie – nowe, odtworzeniowe, modernizacyjne – powoduje, że tendencja do powiększania luki finansowej (kapitałowej)
nie tylko utrzymuje się, ale wzrasta z uwagi na wysokie, zdaniem instytucji finansowych, ryzyko
inwestycyjne wynikające z dużej wartości planowanych czy realizowanych projektów oraz długiego okresu zwrotu, niekiedy kalkulowanego na 40–50 lat.
W ostatnim dziesięcioleciu rozwinęły się, zapoczątkowane w Australii, specjalne fundusze
inwestycyjne nastawione na długoterminowe finansowe angażowanie się w projekty infrastrukturalne, czyli fundusze infrastrukturalne.
Celem opracowania, o charakterze przyczynkowym, jest ocena rozwoju rynku funduszy
infrastrukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w zakresie infrastruktury transportu. Przy pisaniu korzystano z danych statystycznych publikowanych przez specjalistyczny
periodyk „Preqin”.

Fundusze infrastrukturalne
Instrumentami dynamicznie zwiększającymi swój udział w ostatnim dwudziestoleciu na rynku
projektów infrastrukturalnych są fundusze infrastrukturalne. Pierwszy fundusz został zorganizowany w 1994 roku.
Fundusze infrastrukturalne są funduszami inwestycyjnymi typu private equity. W literaturze spotyka się różne definicje funduszu inwestycyjnego, o węższym lub szerszym zakresie
(Dawidowicz, 2011, s. 9–11). Fundusze private equity gromadzą kapitały od inwestorów instytucjonalnych lub zamożnych osób indywidualnych (Gohil, Vijas, 2016, s. 77; Brzozowska, 2008,
s. 59–103) i inwestują je, jako średnio- i długoterminowe inwestycje o charakterze udziałowym,
w przedsięwzięcia, które mają szanse osiągnięcia ponadprzeciętnego wzrostu wartości w określonym przez inwestorów horyzoncie czasowym (Gabryelczyk, 2009, s. 197). Inaczej ujmując,
fundusze private equity są to pule kapitału prowadzone zwykle w formie funduszy zamkniętych
o ustalonym okresie trwania, a dokonujące głównie inwestycji udziałowych w przedsiębiorstwa
nienotowane na rynku papierów wartościowych dla osiągnięcia zysku kapitałowego poprzez
przyrost wartości tych przedsięwzięć i odsprzedaż udziałów po upływie z góry przewidzianego
okresu (Zimny, 2013, s. 17–19). Z przytoczonych cech wynika, że portfele funduszy private equity
są mocno zdywersyfikowane (Sajnóg, Sosnowski, 2015, s. 57).
Fundusze infrastrukturalne są specjalnym rodzajem funduszy private equity, ponieważ
zgromadzone w ramach funduszy środki finansowe są czasowo angażowane wyłącznie w różne
przedsięwzięcia infrastrukturalne (inwestycje portfelowe). Historia prywatnych funduszy
infrastrukturalnych jest relatywnie krótka i niezbyt bogata w porównaniu do funduszy nieruchomości czy innych private equity. Pierwsze fundusze powstały w roku 1994 (Emerging Markets
Partnership Global oraz Hastings Fund Management) i 1997 (Barclays Private Equity, Macquarie
oraz AMP Capital Investors) (Orr, 2007, s. 3).
Powstanie funduszy infrastrukturalnych wywołało ożywione zainteresowanie taką formą
inwestowania i wyjątkowo dynamiczny przyrost nowych funduszy. Dwa największe fundusze
zostały utworzone w Kanadzie i są to kanadyjskie fundusze emerytalne: Borealis oraz Canadian
Pension Plan (CPP) z udziałem odpowiednio 10 i 7 mld USD w inwestycjach infrastrukturalnych.
Pod względem ilości utworzonych funduszy infrastrukturalnych największa ich liczba powstała w Wielkiej Brytanii i USA – po 16 funduszy, oraz Australii – 10 funduszy. Natomiast pod
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względem wartości aktywów „czołówka” zmienia się na rzecz USA – (39 370 mln USD), Kanady
(25 500 mln USD), a następnie Australii (18 741 mln USD) oraz Wielkiej Brytanii (18 663 mln
USD) – według stanu na koniec 2006 roku (Investing…, 2007).
Utworzone nowe fundusze infrastrukturalne pozwoliły na zwiększenie zaangażowania kapitałowego skutkującego kilkukrotnym wzrostem w stosunku do możliwości wcześniej tworzonych
przez 8 lat funduszy. W latach późniejszych mniej korzystna sytuacja na globalnym rynku
finansowym wpłynęła także na także rozwój i wyniki funduszy infrastrukturalnych (por. rys. 1)
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Rysunek 1. Liczba funduszy infrastrukturalnych na świecie
Źródło: opracowanie własne na podstawie Preqin (2013; 2016, s. 15).

Liczba tworzonych funduszy infrastrukturalnych „przełożyła się” na wielkości pozyskiwanego kapitału przez fundusze infrastrukturalne. Na rysunku 2 przedstawiono przyrosty w każdym
roku wartości kapitału zgromadzonego na świecie w funduszach infrastrukturalnych, wyrażonego w mld USD.
W latach 2004–2007 wartości kapitału zgromadzonego w ciągu roku w funduszach infrastrukturalnych powiększały się co roku w skali dwukrotności, a poziom z 2005 roku został
utrzymany jeszcze w roku 2008. Na rynku australijskim w 2007 roku rynkowa kapitalizacja
22 funduszy notowanych na giełdzie australijskiej wzrosła o 17,8 %, natomiast w 2008 roku
obniżyła się o blisko połowę, tj. o 47,9 % (Davis, 2008). Już rok później sytuacja uległa korzystnej
zmianie. Jednak w 2009 roku nastąpiło ponad 4-krotne zmniejszenie dopływu nowego kapitału
do światowego wolumenu funduszy infrastrukturalnych jako następstwo kryzysu finansowego.
Część funduszy infrastrukturalnych odczuła skutki kryzysu – obniżenie cen certyfikatów funduszy giełdowych w stosunku do wycen dokonanych przez zarządzających funduszami. W 2010
roku nastąpiło odbicie na rynku funduszy infrastrukturalnych, jednak dopiero w roku 2013
udało się uzyskać poziom z 2007 roku.
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Rysunek 2. Roczny przyrost kapitału funduszy infrastrukturalnych na świecie (w mld USD)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Preqin (2013; 2016, s. 15).

Środki zgromadzone przez fundusze infrastrukturalne są inwestowane czasowo w formie
udziałów kapitałowych w projekty infrastruktury publicznej, głównie gospodarczej, aczkolwiek
coraz większy udział inwestycji funduszy występuje w projektach infrastruktury społecznej. Na
rysunku 3 przedstawiono skalę zawartych transakcji dotyczących współfinansowania inwestycji
infrastrukturalnych, natomiast na rysunku 4 – efekty inwestowania przez zarządzających funduszami.
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Rysunek 3. Liczba i wartość przeprowadzonych transakcji funduszy infrastrukturalnych na świecie
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin (2016, s. 15).

Sytuacja pokryzysowa widoczna jest także w efektach prowadzonej polityki inwestycyjnej
przez zarządzających funduszami infrastrukturalnymi. Od 2009 roku nastąpił systematyczny
wzrost liczby i wartości zawartych kontraktów, jednak po 5 latach, w roku 2015, zanotowano
ponad 20% spadek liczby zawartych transakcji oraz blisko 28% zmniejszenie wartości transakcji.
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Rysunek 4. Zgromadzony i zainwestowany kapitał funduszy infrastrukturalnych (mld USD)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin (2016, s. 15).

Należy zwrócić uwagę, że sytuacja, jaka zaistniała na rynku funduszy infrastrukturalnych
w 2009 roku, ma znaczący wpływ na prowadzenie bardziej ostrożnej polityki inwestowania, co
jest wyraźnie widoczne na rysunku 4. Do 2009 roku wielkości zaangażowania inwestycyjnego
funduszy infrastrukturalnych przekraczały kwoty zgromadzone, a nie zainwestowane, zaś później różnice między wielkością zaangażowania w projekty inwestycyjne a środkami funduszy
niezainwestowanymi powiększały się od blisko 30% w 2010 do 45% w 2015 roku.
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Rysunek 5. Kierunki inwestowania funduszy infrastrukturalnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Preqin (2013, 2016).

Największy udział w transakcjach inwestowania funduszy infrastrukturalnych w latach
2004–2015 miały inwestycje infrastrukturalne przeprowadzane w Ameryce Północnej (49%)
i Europie (34%). Inwestycje realizowane na terenie Azji mają tendencję systematycznie rosnącą,
niemniej ich udział stanowi ponad 8% (rys. 5).
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Większość największych funduszy jest skoncentrowana w krajach rozwiniętych w Europie
i Ameryce Północnej i jest sponsorowana przez duże instytucje finansowe. Działają one prawie
jak oddziały banków inwestycyjnych, a nie jak niezależni menedżerowie finansowi zarządzający
zgromadzonymi funduszami. Ponad 55% funduszy infrastrukturalnych, które powstały w ciągu
ostatnich lat, to fundusze sponsorowane przez banki. Obecnie większość dużych banków jest
w posiadaniu funduszu infrastrukturalnego jako instytucji finansowej umożliwiającej poszukiwanie możliwości zainwestowania na rynkach zagranicznych i zaistnienia na nowych rynkach.

Sposoby inwestowania przez fundusze infrastrukturalne
Fundusze infrastrukturalne wywołują zaangażowanie i tworzenie aktywów infrastrukturalnych,
które są nabywane przez fundusz z zasobów pozyskanych w drodze sprzedaży inwestorom jednostek uczestnictwa. Funduszami zarządzają menedżerowie za odpowiednią prowizją (Davis,
2008). Celem funduszy infrastrukturalnych jest zapewnienie średnio- i długoterminowych
kapitałów w drodze inwestowania w instrumenty kapitałowe lub instrumenty kapitałowe
strukturyzowane podmiotów zaangażowanych w rozwój infrastruktury gospodarczej, takiej jak
budowa i modernizacja dróg, autostrad, kolei, portów, lotnisk, telekomunikacji, przesyłu energii,
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci itp.
Fundusze infrastrukturalne inwestują terminowo, najczęściej na okres 5–8 lat. Głównymi
nabywcami jednostek uczestnictwa funduszy są inne fundusze (m.in. prywatne i publiczne
fundusze emerytalne), towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje rządowe oraz wyspecjalizowane
w zarządzaniu majątkiem instytucje.
Motywacją inwestorów jest alokowanie kapitału w celu dopasowania długoterminowych
zobowiązań do aktywów o długim okresie życia, zabezpieczonych przed skutkami inflacji.
Naturalnymi i najbardziej aktywnymi inwestorami w tej wzrastającej klasie aktywów są fundusze
emerytalne z uwagi na długoterminowy charakter ich zobowiązań (zob. rys. 6).
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Rysunek 6. Rodzaje inwestorów instytucjonalnych w fundusze infrastrukturalne w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin (2016, s. 15).
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Zaznaczyć należałoby, że w badanych latach proporcje udziału poszczególnych typów
inwestorów instytucjonalnych utrzymywały się na niezmiennym poziomie – różnice, jakie
zachodziły w kolejnych latach, dotyczyły jedynie jednocyfrowych zmian w procentach. Jest to
o tyle zrozumiałe, że takie kategorie ekonomiczne, jak fundusze emerytalne, ubezpieczenia na
życie, prywatne fundusze dla zamożnych ze swej natury są instrumentami długoterminowego
inwestowania.

Pozycja infrastruktury transportu w inwestycjach funduszy infrastrukturalnych
W przekroju sektorowym największe zaangażowanie funduszy infrastrukturalnych, wyrażone
liczbą zawartych transakcji, dotyczy energii odnawialnej (44%), na drugim miejscu znajduje się
infrastruktura transportu (22%), następnie pozostałe rodzaje energii i urządzeń energetycznych
(21%), infrastruktura społeczna (8%) i telekomunikacja (2%) (Preqin, 2016, s. 67). Przedstawione
wielkości zostały obliczone dla 2015 roku, jednakże ich proporcje utrzymywały się, z niewielkimi
odchyleniami, również w poprzednich latach. Szczegółowe statystyki dotyczące liczby inwestycji
w infrastrukturę transportu na tle ogólnej liczby zawartych kontraktów przez fundusze infrastrukturalne przedstawiono na rysunku 7.
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Rysunek 7. Liczba inwestycji funduszy infrastrukturalnych ogółem i w odniesieniu do infrastruktury transportu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin (2016, s. 17, 69).

Generalnie udział inwestycji funduszy infrastrukturalnych w projekty infrastruktury
transportu wynosił w kolejnych latach od 15 do 22 % z pewnymi odchyleniami. Pod względem
wartości inwestycji funduszy infrastrukturalnych udział inwestycji infrastruktury transportu
wynosił w 2008 roku ok. 28%, w najtrudniejszym dla inwestycji roku 2009 aż 76%, a w latach
następnych kształtował się na zbliżonym poziomie 21% (por. rys. 8).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin (2016, s. 69).

Najwięcej inwestycji funduszy infrastrukturalnych w projekty infrastruktury transportu
w latach 2008–2015 dotyczyło przedsięwzięć realizowanych na terenie Europy, następnie Ameryki
Północnej i w Azji (por. rys. 9).

13%

11%

30%

17%
52%
17%

Ameryka Pn

Europa

40%

Azja

Reszta świata

20%

Drogi

Lotniska

Porty morskie

Linie kolejowe

Rysunek 9. Liczba transakcji funduszy infrastrukturalnych w sektorze transportu w latach 2008–2015 w podziale
na rodzaje infrastruktury i kraje inwestycji
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Preqin, 2016, s. 69).

Głównym kierunkiem rodzajowym inwestycji funduszy infrastrukturalnych w ciągu ostatnich lat była infrastruktura drogowa (52%), lotniska (20%), porty morskie (17%) oraz infrastruktura kolejowa (11%).
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Podsumowanie
Fundusze infrastrukturalne, mimo relatywnie krótkiego okresu aktywności, odgrywają znaczącą rolę w uzupełnianiu luki finansowej w strukturze finansowania projektów infrastruktury
transportu. Szczególnie dużą rolę pełnią one w finansowaniu wysoce kapitałochłonnej infrastruktury drogowej. Inwestycje funduszy infrastrukturalnych rozwijają się głównie w krajach
o wysokim poziomie rozwoju rynków kapitałowych, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone,
Kanada, Australia. W krajach mniej rozwiniętych, w tym w Polsce, fundusze infrastrukturalne
inwestują bardzo rzadko na rynku wtórnym. Podstawową przyczyną niedorozwoju rynku
funduszy infrastrukturalnych w takim kraju, jak Polska, jest, oprócz słabości kapitałowej, niedostatek instytucji finansowych mających możliwości finansowania długoterminowego, a także
niekorzystne i częste zmiany prawa regulującego rynek kapitałowy.
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Infrastructure Funds on Transport Projects Market
Abstract

Infrastructure funds are instruments of dynamic progress and a share on infrastructure projects market in the last twenty years. Infrastructure funds creation has evolved lively interest
of such form of investing and extremely dynamic increase of new funds. In view of a sector
infrastructure funds, despite of relatively short term of activity, have played significant role
in fulfilling a financial gap in projects connected to transport infrastructure, particularly in
road infrastructure. An aim of an article, of contribution nature, is to assess a development of
infrastructure projects with emphasis to transport projects.
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych założeń koncepcji analizy energochłonności infrastruktury drogowej. Koncepcja zakłada wykorzystanie cyklu życia
drogi, dlatego rozważania podzielono według etapów cyklu. Wskazano, jak można mierzyć energochłonność drogi na etapie jej budowy, użytkowania i likwidacji.
Ze względu na to, że na etapie projektowania drogi zużycie energii jest marginalne,
w przedstawionej koncepcji etap ten został pominięty. Rozważania mają charakter teoretyczny i stanowią autorską koncepcję mierzenia energochłonności dróg.

Słowa kluczowe

infrastruktura, drogi, energochłonność, zrównoważony rozwój



Wprowadzenie
Warunkiem funkcjonowania każdej gospodarki jest infrastruktura transportowa. Inwestycje
transportowe są istotnym instrumentem rozwoju regionalnego. Infrastruktura transportowa
jest przedmiotem, ale też stymulantą europejskiego procesu integracji, który jest ściśle związany
z tworzeniem rynku wewnętrznego. Największe znaczenie w realizacji tych procesów odgrywa
infrastruktura drogowa, w tym zwłaszcza autostrady i drogi ekspresowe.
Determinowanie procesów gospodarczych i społecznych przez infrastrukturę drogową implikuje ciągłe potrzeby inwestycyjne, polegające na budowie nowych odcinków czy rozbudowie
lub modernizacji już istniejących. Rozwój sieci drogowej z punktu widzenia ekonomicznego jest
zjawiskiem pozytywnym i zasadnym. Nie można i nie należy postrzegać jedynie pozytywnego
aspektu wzrostu długości dróg. Trzeba również zauważyć oddziaływanie wzrostu długości
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dróg na środowisko naturalne, które ma charakter negatywny. Stosując podejście holistyczne
(systemowe) można go postrzegać w kontekście zasobochłonności, jak również w kontekście
negatywnych efektów zewnętrznych. Problem staje się tym poważniejszy i tym bardziej pilny, im
większy obserwuje się wzrost długości infrastruktury drogowej. Z punktu widzenia ekologicznych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju występuje więc pewien konflikt – z jednej strony
istnieje niekwestionowana potrzeba rozwoju infrastruktury drogowej, z drugiej strony rozwój
ten oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne.
Zasobochłonność infrastruktury drogowej oznacza wykorzystywanie przez nią różnych zasobów środowiska, jak energia, materiały, woda, teren. Przedmiotem rozważań jest problematyka
wykorzystania energii na potrzeby infrastruktury drogowej. Poszukując pewnej koncepcji analizy
energochłonności dróg, postawiono pytanie: w jaki sposób można mierzyć energochłonność dróg?
Uzasadnieniem dla pilności tak zdefiniowanego problemu jest fakt, że na świecie zużywa się
coraz więcej energii i tendencja ta jest trwała. Wątpliwe zdają się być realne perspektywy zrównoważenia popytu na energię, zarówno w skali naszego globu czy kontynentów, jak i poszczególnych
państw, bez intensyfikacji działań zmierzających do racjonalnego użytkowania energii oraz bez
sięgania w szerszej skali po źródła odnawialnej energii. Konsekwentnie do tego oczekuje się więc
racjonalnego podejścia do zużycia energii w całym cyklu życia obiektów infrastruktury drogowej.

Elementarne założenia na potrzeby koncepcji pomiaru
poziomu energochłonności obiektów infrastruktury drogowej
Poziom zużycia energii przez infrastrukturalny obiekt logistyczny można charakteryzować przez
energochłonność. Stąd też, stosując paralelne ujęcie, energochłonność może być traktowana jako
miara tego, w jakim stopniu dany obiekt logistyczny jest energooszczędny. Według powszechnie
stosowanego rozumienia energochłonność to ilość energii zużyta na wyprodukowanie danego wyrobu lub usługi (Gronowicz, 2006, s. 8). Innymi słowy, przez pojęcie energochłonności
produkcji należy rozumieć ilość energii zużywanej w procesie wytwarzania odniesioną do
wielkości produkcji. W oparciu o takie rozumienie energochłonności, zakładając dodatkowo, że
wykorzystanie energii przez obiekt infrastruktury drogowej winno być rozpatrywane w oparciu
o koncepcję cyklu życia, wyszczególniając następujące jego etapy: a) etap budowy, b) etap użytkowania (eksploatacji) oraz c) etap rozbiórki, energochłonność drogi będzie rozumiana jako ilość
energii zużywanej w tych poszczególnych etapach odniesiona do całkowitej liczby kilometrów
jej długości. Można również wyrazić jednostkową energochłonność drogi, mierzoną ilością
energii zużywanej w czasie budowy 1 kilometra drogi albo użytkowania 1 kilometra drogi, albo
likwidacji 1 kilometra drogi.
Pełen cykl życia obejmuje również etap projektowania, jednakże ze względu na relatywnie
marginalne zużycie energii na tym etapie, można przyjąć, że etap w analizie energochłonności
infrastruktury drogowej może być pominięty.
Ogólnie energię można charakteryzować pod kątem źródeł oraz form. Rozróżnia się następujące źródła energii:
ȤȤ energia paliw kopalnych,
ȤȤ energia słoneczna,
ȤȤ energia wiatru,
ȤȤ energia wody,
ȤȤ energia geotermiczna,
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ȤȤ energia pływów morskich,
ȤȤ energia ciepła oceanów.
Ponieważ źródła te pochodzą z natury, stanowią grupę pierwotnych nośników energii. Obok
energii pierwotnej, wyszczególnia się też energię wtórną (pochodną), która pozyskiwana jest
z pochodnych nośników energii, czyli takich, które uzyskuje się w procesie przemiany energetycznej. Wśród wtórnych nośników energii wymienia się najczęściej energię elektryczną, ciepło,
paliwa gazowe z procesów technologicznych. Z wymienionych przykładów wynika, że energia
przyjmuje różne formy, przy czym każda z nich może być zamieniona w inną. Do najważniejszych
form energii należą energia elektryczna, energia cieplna, energia chemiczna, energia jądrowa,
energia promienista. Dla infrastruktury drogowej największe znaczenie odgrywają trzy pierwsze
z wymienionych. Ponadto w analizie energochłonności drogi można wyszczególniać zużycie
energii nieodnawialnej i odnawialnej.
Z reguły w stosowanych metodach analizy energochłonności używa się dwojakiego podejścia do przedstawienia danych liczbowych. Dane dotyczące nakładów energetycznych wyrazić
można albo w postaci naturalnej (fizycznej), tj. w jednostkach energii, masy, objętości itp., albo
wartościowej (ekonomicznej), ujętej w kategoriach kosztów lub ceny z pomocą jednostek pieniężnych. Pierwsze podejście jest analizą procesu w kontekście technologicznym, natomiast drugie
ma charakter ekonomiczny (Sadowska, s. 60). W przedstawianej koncepcji zastosowane będzie
podejście pierwsze.

Energochłonność infrastruktury drogowej według etapów cyklu życia1
Etap budowy
Na etapie budowy drogi energia wykorzystywana jest w procesie pozyskiwania surowców,
produkcji materiałów i elementów budowlanych oraz podczas budowy. Zużywana jest wtedy
tak zwana początkowa energia skumulowana. Droga powstaje z wykorzystaniem energii nie
tylko w bezpośrednim finalnym procesie budowy, lecz we wszystkich, jak wiadomo – złożonych
i licznych, wcześniejszych procesach. Takie łączne zużycie energii warunkujące budowę drogi
określa się energochłonnością skumulowaną 2.
Zużycie energii służącej do wybudowania drogi, tak zwanej energii włożonej, może być
ujmowane w trzech strumieniach:
ȤȤ strumień nośników energii, czyli proces pozyskiwania nośników energii, przetworzenia
ich na nośniki wtórne i przesłania ich do procesu budowy drogi,
ȤȤ strumień materiałów, tj. proces pozyskiwania surowców naturalnych, przetworzenia ich
na materiały oraz proces transportu ich do miejsca budowy,
ȤȤ strumień środków trwałych, czyli proces budowy maszyn, urządzeń, budynków itp.,
składających się na obiekty ciągu technologicznego procesu budowy.
Najczęściej przyjmuje się zużytą energię w dwóch strumieniach – w strumieniu nośników
energii oraz strumieniu materiałów – i nazywa się ją skumulowaną energochłonnością eksploatacyjną, a zużytą w strumieniu środków trwałych – energochłonnością inwestycyjną. Zauważyć
1
Przedstawiane w tej części pracy wzory w większości są wyprowadzone na podstawie wzorów zawartych
w opracowaniach J. Górzyńskiego (2007, 2012).
2
W oparciu o definicje energochłonności skumulowanej, zawarte w opracowaniach: J. Gronowicza (2006) oraz
Z. Bibrowskiego (1988).
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można, że zużycie energii w trzecim strumieniu, rozłożone na ilość produktu wytworzonego, czyli
na długość wybudowanej drogi, stanowi nieznaczną część całej energochłonności skumulowanej.
Największą część stanowi strumień materiałów. Poza tym, w sytuacji nośników importowanych,
z reguły uwzględnia się jedynie energię skumulowaną, niezbędną do ich przeróbki, i energię obsługi
logistycznej wykonywanej na terenie danego kraju. Ważne jest także to, że analiza energochłonności
może obejmować surowce wtórne wykorzystywane do budowy czy do remontów drogi, np. masy
drogowe. Wówczas powinno się uwzględniać energię zużytą w procesie recyklingu oraz zużywaną
podczas realizacji procesów logistycznych, jakie występują do czasu rozpoczęcia i w miejscu budowy
drogi. Badanie energochłonności skumulowanej jest prowadzone najczęściej w aspekcie określonego
procesu technologicznego. W odniesieniu do drogi punktem wyjścia będzie zatem określenie, jakie
procesy składają się na proces budowy drogi z uwzględnieniem kolejności odpowiadającej przyjętej
technologii i organizacji robót. Pamiętać należy, że proces budowlany jest zespołem technologicznie
powiązanych ze sobą procesów produkcyjnych (robót) wykonywanych na placu budowy i zapleczu,
i że można podzielić je na zasadnicze i pomocnicze. Procesy zasadnicze realizowane są bezpośrednio
na budowanym obiekcie, zaś procesy pomocnicze – bezpośrednio na obiekcie lub poza nim.
Procedurę analizy energetycznej inwestycji w postaci drogi należy rozpocząć od rozłożenia
całego przedsięwzięcia budowlanego na procesy cząstkowe, które mogą być rozpatrywane odrębnie, określając w ten sposób tzw. siatkę technologiczną drogi. Istotne są tutaj dwie kwestie. Po
pierwsze, należy ustalić granice całego procesu budowlanego, określić, kiedy się on rozpoczyna,
a kiedy kończy – czy na przykład proces rozpoczyna się operacją przygotowania podłoża czy
może obejmuje jeszcze operacje wcześniejsze, polegające na zagospodarowaniu terenu. Po drugie,
trzeba zwrócić uwagę na stopień agregacji poszczególnych procesów (operacji), co wynika z założeń podejścia procesowego. Liczba wyodrębnionych procesów cząstkowych będzie zależeć od
złożoności konstrukcyjno-technologicznej drogi oraz od jej rozmiarów (długości i szerokości).
Oczywiście, stopień agregacji procesów też ma w tym względzie znaczenie.
Mając zdefiniowane procesy cząstkowe oraz odwzorowane sekwencje (łańcuch) kolejnych
operacji technologicznych prowadzących do wybudowania drogi, można przejść do określania
najpierw energochłonności wynikającej z nakładów bezpośrednich poniesionych na drogę, a następnie zbadać energochłonność poszczególnych strumieni, czyli strumienia nośników energii,
materiałów i środków trwałych na wcześniejszych poziomach, tzn. na poziomie przetwarzania
i pozyskiwania. Warunkiem przeprowadzenia analizy energochłonności procesów jest znajomość
liczby zużywanych strumieni oraz odpowiadających im wskaźników skumulowanego zużycia
energii. Nie można zapominać o procesach logistycznych, jakie występują między poziomami.
Energia zużyta w wyniku ich realizacji też powinna być uwzględniona. A zatem, skumulowane
zużycie energii w fazie budowy drogi, oprócz zużycia na potrzeby realizacji właściwego procesu
budowy, obejmuje również zużycie energii w całym łańcuchu dostaw, tzn. w ciągu sekwencji
procesów aż do pozyskania surowców, wytworzenia materiałów i urządzeń, uwzględniając w tym
obsługę logistyczną poszczególnych procesów, co można wyrazić wzorem:
(1)
gdzie:
E∑b – skumulowana energia procesu budowy drogi,
Ebt – energia zużyta na przygotowanie terenu na potrzeby drogi,
Ebm – energia zużyta na wytworzenie materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych w procesie
budowy drogi,
Ebl – energia zużyta w procesach logistycznej obsługi budowy drogi,
Eb – energia zużyta we właściwym procesie budowy drogi.
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Jednostkową skumulowaną energię procesu budowy drogi można natomiast wyrazić wzorem:
(2)
Rozpatrując z kolei elementy wzoru (1) i (2), skumulowane zużycie energii niezbędnej do
wytwarzania zasadniczych materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych wyraża iloczyn:
(3)
gdzie:
– wskaźniki skumulowanego zużycia energii niezbędnej na wytworzenie materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych,
– ilość materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych wykorzystanych w skumulowanym
procesie budowy,
T – operacja tworzenia macierzy transponowanej.
W celu określenia skumulowanego zużycia energii w procesach logistycznej obsługi budowy
drogi, przede wszystkim podczas transportu, ewentualnie jeszcze podczas magazynowania, jeśli
takie procesy występują, można posłużyć się następującym wzorem:
(4)
gdzie:
Eblt – energia zużyta w wyniku realizacji procesów transportowych wykonanych na potrzeby
budowy drogi,
Eblm – energia zużyta w wyniku realizacji procesów magazynowania wykonanych na potrzeby
budowy drogi.
Jednostkowe skumulowane zużycie energii na potrzeby procesów logistycznych obsługi
budowy drogi, czyli w odniesieniu do 1 kilometra budowanej drogi, można wyrazić wzorem:
(5)
Jeżeli procesy magazynowania nie występują, wówczas można przyjąć, że:
6)
Skumulowane zużycie energii w procesach transportu materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych można określić korzystając ze wzoru:
D
E blt = LTblt (Gblt
x blt )

(7)

gdzie:
LTblt – odległość przewozu materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych,

GbltD – ilość materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych przewiezionych na miejsce budowy,

xblt – wskaźniki skumulowanego zużycia energii niezbędnej do transportu materiałów, urządzeń
i maszyn budowlanych,
T – operacja tworzenia macierzy transponowanej,
D – operacja tworzenia macierzy diagonalnej z wektora kolumnowego.
Wzór (7) można stosować w przypadku, kiedy znane są wskaźniki skumulowanego zużycia
energii w procesach transportowych wyrażone w MJ/(Mg × km). Nie zawsze jednak tak musi
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być, bowiem procesy transportowe mogą być charakteryzowane wskaźnikiem MJ/km. Wtedy
do określenia energii Eblt powinien być zastosowany wzór:
D
E blt = LTblt ( N blt
x blt )

(8)

gdzie:

N bltD

– liczba cykli transportu materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych.
Rozpatrując z kolei skumulowane zużycie energii w procesach magazynowania materiałów,
urządzeń i maszyn budowlanych, można je określić za pomocą wzoru:
T
D
E blm = Pblm
(Gblm
x blm )

(9)

gdzie:
T
Pblm

– powierzchnia przeznaczona na magazynowanie materiałów, urządzeń i maszyn
budowlanych,
D
– ilość materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych poddanych magazynowaniu,
Gblm
xblm – wskaźniki skumulowanego zużycia energii niezbędnej do procesów magazynowania
materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych,
T – operacja tworzenia macierzy transponowanej,
D – operacja tworzenia macierzy diagonalnej z wektora kolumnowego.
Skumulowane zużycie energii w procesie budowy drogi jest sumą dwóch składników:
ȤȤ energii wykorzystanej w postaci pomocniczych materiałów i wyrobów zużytych bezpośrednio w procesie budowy oraz podczas wykonywania prac przygotowawczych,
ȤȤ energii wykorzystanej podczas wykonywania pojedynczych prac.
Można je wyrazić wzorem:

E b = x bT Gb + z bT Z b

(10)

gdzie:
x bT – wskaźniki skumulowanego zużycia energii niezbędnej do wytworzenia pomocniczych
materiałów stosowanych podczas budowy obiektu logistycznego,
Gb – zużycie materiałów pomocniczych podczas budowy,

z bT

– wskaźniki skumulowanego zużycia energii potrzebnej do wykonywania prac (zadań)
podczas budowy,
Z b – ilość robót wykonanych podczas budowy.
Aby określić skumulowane zużycie energii w procesie budowy 1 kilometra drogi, można
zastosować wzór:
(11)
Poziom zużycia energii na etapie budowy drogi jest warunkowany wieloma czynnikami. Do
najistotniejszych można zaliczyć:
ȤȤ klasę drogi,
ȤȤ długość i szerokość drogi,
ȤȤ konstrukcję drogi,
ȤȤ strukturę łańcucha dostaw,
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ȤȤ rodzaj zużywanych materiałów oraz wykorzystywanych urządzeń i maszyn na poszczególnych poziomach łańcucha dostaw,
ȤȤ gospodarkę energią w procesach produkcji materiałów, urządzeń, maszyn,
ȤȤ ilość i gałęziowe zróżnicowanie procesów transportowych, wynikające ze struktury
łańcucha dostaw,
ȤȤ organizację procesów transportowych,
ȤȤ występowanie i organizację procesów magazynowania.

Etap użytkowania
W przypadku dróg energia jest zużywana przede wszystkim na oświetlenie jej odcinków, oświetlenie i zasilanie urządzeń. Energia zużywana jest również przez urządzenia sterowania i zarządzania ruchem, np. urządzenia zbierania danych o ruchu drogowym, sygnalizację świetlną,
jak też przez urządzenia znajdujące się na koronie drogi, zwłaszcza znaki i sygnały drogowe
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizatory wiatru, mgły itp., urządzenia
do pomiaru ruchu, kolumny łączności alarmowej. Jeśli droga ma charakter międzynarodowy,
pod uwagę należy wziąć również zapotrzebowanie energii wynikające z funkcjonowania przejść
granicznych. W związku z tym wzór na zużycie energii podczas eksploatacji drogi można zapisać
następująco:
n

E u = Ou + ∑U k

(12)

k =1

gdzie:
Eu – energia zużyta podczas eksploatacji drogi w danej jednostce czasu,
Ou – energia zużyta na potrzeby oświetlenia podczas eksploatacji drogi w danej jednostce czasu,
Uk – energia zużyta przez k-te urządzenie podczas eksploatacji drogi w danej jednostce czasu,
n – liczba urządzeń zasilanych energią pracujących na drodze.
Wzór wyrażający zużycie energii na potrzeby eksploatacji drogi przypadające na 1 kilometr
drogi można zapisać w następujący sposób:

(13)
Poziomy zużywanej energii podczas eksploatacji dróg nie są oficjalnie rejestrowane. Jak
wiadomo, dostępne są dane dotyczące energochłonności transportu, aczkolwiek są to ujęcia
ukazujące zużycie energii przez poszczególne gałęzie transportu z pominięciem infrastruktury
transportowej. Nie funkcjonują ogólnodostępne, rejestrowane w sposób cykliczny i obowiązkowy
dane obrazujące wielkość zużycia energii konkretnych dróg. Takie informacje można ewentualnie zaczerpnąć z raportów, opracowań czy sprawozdań, jednakże trzeba zaznaczyć, że są one
przeważnie bardzo ogólne i fragmentaryczne, nieprzedstawiające np. wielkości zużytej energii
przez poszczególne urządzenia znajdujące się na drodze. Chcąc posłużyć się przykładem, można
wspomnieć, że poziom zużycia energii w skali roku wynikający z funkcjonowania autostrady A2
w Polsce, ze wskazaniem na jej rodzaj, publikuje spółka Autostrada Eksploatacja SA. Z raportu za
rok 2014 (Autostrada…, 2015, s. 31–32) wynika, że łączne zużycie energii wyniosło 5 424 900 kWh
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i – jak zaznacza spółka – głównymi źródłami jej konsumpcji były: oświetlenie odcinków autostrady, oświetlenie i zasilanie urządzeń w obwodach utrzymania, na Placach Poboru Opłat,
w Miejscach Obsługi Podróżnych i w warsztatach mechanicznych. Szczegółowe zestawienie
rodzajów zużytej energii na autostradzie A2 przedstawiono w tabeli 1, natomiast zużycie energii
odniesione do 1 kilometra autostrady w tabeli 2.
Tabela 1. Zużycie energii na autostradzie A2 w 2014 roku
Rodzaje energii
Energia elektryczna
Olej napędowy

Jednostka

Zużycie energii w GJ

MWh

39 731

tony

25 533

Benzyna

tony

483

Gaz ziemny wysokometanowy

dam3

2 282

Gaz propan-butan

tony

895

GJ

68 925

Łącznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Autostrada… (2015).

Tabela 2. Zużycie energii na autostradzie A2 w 2014 roku przypadające na 1 km

Łączne zużycie energii
Efektywność związana z całkowitym zużyciem energii na 1 km

Jednostka
miary

2014

GJ

68 925

GJ/km

271,36

Źródło: jak w tabeli 1.

Jak można sądzić, podczas eksploatacji drogi energia jest zużywana w największym stopniu na
potrzeby oświetlenia. Poziom zużycia energii jest więc zależny od ilości urządzeń technicznych
zasilanych energią. Wpływ ma też sposób organizacji Obwodów Utrzymania Autostrad, Placów
Poboru Opłat, Miejsc Obsługi Podróżnych.

Etap likwidacji
W ostatniej fazie cyklu życia drogi, w fazie likwidacji, skumulowane zużycie energii jest sumą:
(14)
gdzie:
Elr – skumulowane zużycie energii w procesie rozbiórki drogi,
Ell – skumulowane zużycie energii podczas obsługi logistycznej procesów rozbiórki drogi,
Elu – skumulowane zużycie energii podczas procesów utylizacji odpadów po rozbiórce drogi lub
procesów odzysku energii w trakcie utylizacji odpadów, lub jedno i drugie łącznie.
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Natomiast wielkość skumulowanego zużycia energii przypadającej na 1 kilometr likwidowanej drogi można wyrazić za pomocą wzoru:
(15)
Nie wchodząc w dokładną analizę prowadzoną w stosunku do tej fazy, dodać można, że
zużycie energii jest zależne głównie od sposobu rozbiórki drogi i wyboru technologii utylizacji
i odzysku energii, zaś w przypadku procesów obsługi logistycznej – od występowania, obok
transportu, procesów składowania odpadów. Na tej podstawie można stwierdzić, że wielkość
użytej energii jest determinowana ilością i stopniem złożoności prac wykonywanych w fazie
likwidacji obiektu logistycznego. Ważne znaczenie ma też odległość składowisk odpadów oraz
odległość od miejsca, gdzie następują procesy utylizacji i odzysku.

Podsumowanie
Badania energochłonności infrastruktury drogowej mogą dotyczyć:
ȤȤ pojedynczego obiektu budowlanego, czyli drogi,
ȤȤ grupy obiektów na danym obszarze, tj. sieci autostrad,
ȤȤ obiektów budowlanych na obszarze całego kraju,
ȤȤ całego cyklu życia obiektu logistycznego lub wybranego etapu.
Mogą służyć zarówno celom analitycznym, jak i stanowić podstawę analiz komparatystycznych. Dokładniej rzecz biorąc, mogą być podejmowane w celu:
ȤȤ analizy zapotrzebowania na energię,
ȤȤ analizy struktury zużycia energii,
ȤȤ oceny zapotrzebowania na energię w różnych warunkach budowy i użytkowania drogi,
ȤȤ porównania nakładów energii potrzebnych do procesu budowy drogi z zastosowaniem
różnych technologii.
W opracowaniu przedstawiono elementarne założenia koncepcji pomiaru energochłonności
infrastruktury drogowej. Koncepcję można dalej rozwijać, choćby uszczegóławiając analizę
zużycia poszczególnych nośników energii. Pomocne w tym względzie będą zapewne znane już
analizy energochłonności wyrobów, obiektów czy procesów, stosowane w różnych sektorach
gospodarki.
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Measurement of the Road Infrastructure’s Energy-Intensity – Conception and Methodology
Assumptions
Abstract

The aim of the article is to present the concept of measurement the energy-intensity of road
infrastructure. The concept involves the use of life cycle analysis of the road, therefore considerations are divided according to the stages of the cycle. It indicates how you can measure
the energy-intensity of road during construction, operation and liquidation of the road. Due
to the fact that at the stage of designing of the road the energy consumption is marginal, it was
omitted in the presented concept. Considerations are theoretical and are a unique concept of
measuring resources-intensity of roads.
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infrastructure, roads, energy-consumption, sustainable development
Translated by Izabela Dembińska
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Abstract

Nowadays (July 2016) we can distinguish four modes of transport – air, maritime, rail
and road. In each mode the continuous knowledge of the current user’s position is one
of the most important parameters of safety and economy of the transport. The information about position can be obtained from satellite navigation systems SNS (GPS,
GLONASS) and based augmentation systems SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN).
Two next global SNSs and one SBAS are under construction. This paper gives the reply
to some questions: in which mode these systems are the most frequently used and why,
which system is preferred in separate mode and individual region of the world, which
kind of the receiver, one or more systems, are most popular. The comparison of SNSs
applications, the capability of SNS receivers and supported constellations by theses receivers and additionally the detailed analysis of SNS receiver survey designed for each
mode of transport are presented in this paper also.
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Introduction
At the time of this writing (June 2016) more than 90 operational GPS, GLONASS, BeiDou,
and Galileo (Satellite Navigation System – SNS), and EGNOS, MSAS, WAAS, GAGAN
and SDCM (Satellite Based Augmentation System – SBAS), and QZSS and IRNSS (Regional
Satellite Navigation System – RSNS) satellites are in Earth orbit transmitting a variety of signals
on multiple frequencies. Two SNSs, GPS and GLONASS, and all SBASs except for SDCM are
fully operational. All these systems are known also as GNSS (Global Navigation Satellite System).
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Several hundred million receivers of all these systems are used in each mode of transportation
in the world – road, rail, maritime and air. Each user of transport can obtain its own position
by one or more receivers of one or more SNS with or without GPS in differential mode (DGPS)
and with or without one or more SBAS. Fix position by means of each mentioned above system
is possible only on condition that the user is in the range of these systems and his receiver is able
to utilize the signals from all these systems appropriately, (Betz, 2016; Januszewski, 2012, 2016;
BeiDou; IAC; Inside GNSS).
Currently (June 2016) more than 5 billion different GNSS devices are used around the globe.
By 2023, this is forecasted to increase to over 9 bln, it will be more than one device per person.
The primary region of global market is, and will be, Asia–Pacific with the number of devices
greater than EU and North America combined. In the case of EU28 and Non-EU28 Europe this
number is in 2016 about one billion (GNSS Market Report, 2015).

Segments in GNSS Market Report
In Europe one of the most comprehensive source of knowledge and information on the dynamic,
global GNSS market is report published on average 15 months by European Global Navigation
Satellite System Agency (GSA). In the first issue (October 2010) the number of GNSS market segments was equal 4 (Location Based Service − LBS, Agriculture and two connected with transport,
Road and Aviation), in the second issue two segments were added (Surveying and next connected
with transport, Maritime), in the third issue segment Rail, in the last issue (fourth) segment
Timing Synchronization. The changes of the cumulative core revenue in each segment during
last years are presented in the Table 1. We can remark that the part of the road segment decreases
incessantly, the part of six other segments (apart from Timing Synchronization) incessantly also
but the part of all four transport segments is greater than 41%.
The market size of core revenues refers to the value of only GNSS receivers and chipsets
in different devices whereas enabled revenues include the full retail price of device, the price
of smartphones in particular. The values of these two revenues, in euro, were in 2015 about
75 bln and 250 bln respectively. As both market sizes increase by few percentage annually we can
expect that in 2023 these values will be about 110 bln and 300 bln respectively (GNSS Market
Report, 2015).
The percentage of the GNSS integrated receivers (GPS system and/or SBAS or other SNS)
depending on the system in different market segments is presented in the Table 2. We can say that
detailed distribution of multi-constellation GNSS receivers consisting of GPS receiver and one,
two, three or four receivers of other systems showed that in the case both each four transport
segments and all eight segments the greatest percentage is then if one of these systems is SBAS.
In spite of two SNSs, Galileo and BeiDou, are still under construction GNSS receivers of these systems for the users of all modes of transport except for aviation are already available on the world
market. For these systems the percentage is less than in the case of GPS and GLONASS which
are fully operational.
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Table 1. GNSS Market Report, cumulative core revenue (in %) in different market segments in different periods
(GNSS Market Report, 2010, 2012, 2013, 2015)
Number of issue, month
and year, number of page
Segment

Period

1, October
2010, 34

2, May
2012, 48

3, October
2013, 72

4, March
2015, 81

2010−2020

2010−2020

2013−2022

2013−2022

Location Based Service

42.8

43.7

47.0

53.2

Road

56.4

54.0

46.2

38.0

Surveying

−

0.6

4.1

4.5

Aviation

0.2

0.5

1.0

1.1

Maritime

−

0.1

0.3

1.1

Agriculture

0.6

1.0

1.4

1.9

Rail

−

−

0.1

0.2

Timing Synchronization

−

−

−

0.1

Source: author’s own calculations based on GNSS Market Report (2010, 2012, 2013, 2015).

Table 2. Capability of GNSS multi-constellation receivers (in %) according to GNSS Market Report in four segments
connected with transport and in all eight market segments
GPS system
and

Segment

All eight
segments

aviation

maritime

rail

road

SBAS

26

77

74

88

62

GLONASS

2

68

69

61

55

Galileo

−

53

42

46

36

BeiDou

−

34

36

20

25

Source: author’s own calculations based on GNSS Market Report (2015).

In the case of Galileo system the percentage is the biggest for maritime segment because its
users count already on the benefits of two services, SAR (Search and Rescue) and SoL (Safety
of Life), in particular. In the case of GLONASS system the percentage is for aviation segment
lower considerably than for both all three other transport segments and all eight segments
because currently in area transport one SNS is practically used only ‒ GPS system.
Distribution of GNSS receivers (GPS only and multi-constellation) depending on the number
of global SNS for four transport segments and for all eight segments is presented in the Table 3.
We can find that:
ȤȤ in area transport GNSS receivers with Galileo and/or BeiDou system, both systems still
under construction, are not used,
ȤȤ GNSS receivers of all four SNSs, two fully operational and two under construction, are
already available for maritime, rail and road users,
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ȤȤ as since few years GLONASS system is the second system of choice after GPS system,
the GPS and GLONASS integrated receivers are very frequently used in all transport
segments except for aviation segment,
ȤȤ in the case of the GNSS receivers of two or three SNSs the lowest percentage is then if one
of these systems is BeiDou.
Table 3. Distribution of GNSS receivers (in %) depending on the number of the global satellite navigation systems
in GNSS Market Report for four segments connected with transport and in all eight market segments
Number
of the
systems
1
2

3

4
Total (%)

System

Per cent
aviation

maritime

rail

road

all

GPS only

97

24.5

24

30

41

GPS + GLONASS

3

22

32

24

22

GPS + Galileo

−

5

3

8

4

GPS + BeiDou

−

1.5

−

−

1

GPS + GLONASS
+ Galileo

−

12.5

6

12.5

8

GPS + GLONASS
+ BeiDou

−

−

−

1.5

2

GPS + Galileo
+ BeiDou

−

−

2

−

1

GPS + GLONASS
+ Galileo + BeiDou

−

34.5

33

24

21

100

100

100

100

100

Source: author’s own calculations based on GNSS Market Report (2015).

Distribution of the installed base of GNSS devices (in per cent) in eight different regions
of the world for aviation, maritime, rail and road market segment and for all eight market segments in 2013 and 2023 is presented in the Table 4. We can say that:
ȤȤ aviation and maritime segments; the part of North America is, and will be, the biggest,
ȤȤ rail segment; the biggest part in the world market will have Asia‒Pacific and EU28,
ȤȤ road segment; the biggest part in the market have currently EU28, North America
and Asia‒Pacific, in the future EU28 and Asia‒Pacific,
ȤȤ the part of Non-EU28, Middle East + Africa and South America + Caribbean is, and will
be, in the case of each transport segment less than 10%,
ȤȤ in each region the devices used in aviation, maritime and rail segments are counted
in thousands, in road segment in million and in all eight segments in billion.
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Table 4. Distribution of the installed base of GNSS devices (in %) in eight different regions of the world for four
segments connected with transport and all eight market segments in different years
Segment
Region

aviation

maritime

rail

2013

2023

2013

2023

2023

2013

2023

2013

2023

EU28

16.7

15.5

24.5

18.0

22.3

30.0

31.6

16.4

11.2

Non-EU28
Europe

1.9

1.5

2.6

2.4

16.7

4.6

5,7

5.7

6.2

North America

68.2

64.7

48.0

46.4

19.3

30.0

17.0

21.3

14.5

Asia–Pacific

8.1

11.6

18.8

25.3

37.0

27.7

34.0

41.8

45.6

Middle East +
Africa

1.6

2.0

5.2

5.5

2.7

2.3

3.4

8.2

15.5

South America
+ Caribbean

3.5

4.7

0.9

2.4

2.0

5.4

8.3

6.6

7.0

Per cent

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Number
of the units

946

1480

7330

14350

55

1126

239

641

2815

9157

Dimension

thousands

2013

all eight
segments

road

x1

thousands

thousands

mln

bln

x1 – detailed distribution unknown
Source: author’s own calculations based on GNSS Market Report (2013, 2015).

Table 5. Distribution of the installed base of GNSS devices (in %) by applications for four segments connected with
transport in different years
Segment and applications
Aviation
1
Commercial Aviation

Year
2013

Segment and applications

2023

2

3

2.2

2.8

Maritime
4
Search & Rescue (PLB)

Year
2013

2023

5

6

3.1

3.2

Regional Aviation

1.7

1.6

Search & Rescue (EPIRB)

2.6

2.5

General & Business Aviation

25.5

26.3

Traffic Management

1.0

0.7

1.6

0.6

−

1.4
0.7

Search & Rescue (ELT)

5.1

8.0

Homeland Security

Search & Rescue (PLB)

8.8

11.1

Inland Waterways Traffic Info

General Aviation VFR

56.7

50.2

Ports

−

Total (%)

100

100

Marine Engineering

−

−

Number of the units

946

1480

Fishing Vessels

1.0

1.1

Dimension

thousands

Inland Waterways Navigation

2.3

1.7

Merchant Navigation

3.0

2.3

12.0

Recreational Navigation

85.4

85.8

3.5

Total (%)

100

100

7330

14350

Road

2013

2023

Personal Navigation Device

47.4

Road User Charching

1.5
−

2.6

Number of the units

In-Vehicle System

Insurance telematics

45.8

54.8

Dimension

eCall

5.3

23.3

Rail

thousands
2013

2023
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1

2

3

4

5

6

Digital Tachograph

−

0.3

Assess Management

60.0

83.6

ADAS

−

3.5

Passenger Information

40.0

7.1

Total (%)

100

100

Signalising and train control

−

9.3

Number of the units

239

641

Total (%)

100

100

Number of the units

55

1126

Dimension

mln

Dimension

thousands

Source: author’s own calculations based on GNSS Market Report (2013, 2015).

Distribution of the installed base of GNSS devices (in per cent) by applications for four
segments connected with transport in 2013 and 2023 is presented in the Table 5. The number
of applications depends on the market segment; maritime – 11, road – 7, aviation – 6, rail – 3.
The percentage is, and will be, the biggest in the case of recreational navigation, in-vehicle system,
general aviation VFR (Visual Flight Rules) and assess management, respectively. Some applications, as insurance telematics, digital tachograph, ports in 2013 were unknown.

GPS World magazine, receiver survey
The most known and certainly most comprehensive receiver survey of database of GPS and GNSS
equipment is published in the magazine GPS World the number January each year. In this survey
we can find detailed information, i.e. 19 performance parameters, about several hundred receivers
provided by several dozen manufacturers. The receiver survey via performance parameter user
environment and applications distinguishes 15 different types of the users. Four types of them
– aviation (A), marine (M), navigation (N) and vehicle/vessel tracking (V) – were taken into
account in this paper.
In the number from January 2016 this information is provided by 45 manufactures on more
than 438 receivers. From among these 438 receivers 304 (83.1%) provided by 33 (73.3%) manufacturers available to be used by at least one from four mentioned above types of applications were
designed for GPS system and one other SNS, RSNS or/and SBAS at least (GPS World)).
Table 6. The number and the percentage of the integrated GNSS receivers designed for different types of the user
(A – aviation, M – marine, N – navigation, V – vehicle/vessel tracking), total number of the receivers – 304
Parameter

Type of the user
A

M

N

V

Number
of the receivers

185

268

280

187

Percentage

61

88

92

62

Source: author’s own calculations based on GPS World.

The number and the percentage of the integrated GNSS receivers designed for each type
of the users (A, M, N and V) are presented in the Table 6. The percentage of navigation (92) and marine (88) user are both greater than in the case of aviation (61) and vehicle/vessel tracking (62).
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There are 111 receivers (36.5%) designed for all four mentioned about types of the user, 28 among
these receivers are at the same time the integrated GNSS receivers of all global and regional SNS
and SBAS; e.g. 8 NovAtel models, 6 Septentrio models. The number of manufacturers without
offer concerning receiver designed for given type of the user is equal 11 and 12 in the case of aviation and vehicle/vessel tracking user respectively (www.gpsworld.com).

GNSS applications
SNSs, GPS in particular, has been available for civil and military use for more than two decades.
That period of time has witnessed the creation of numerous new SNS applications. In the case
of transport the kind of GNSS applications depends on its mode.
For air navigation a GNSS can be used in three basic roles: as a primary navigation system that
may include one or more integrated navigation sensors, as a supplement system that can be used alone
without comparison to another system, and as a multisensory navigation system that can be used
for navigation but only after it has been compared for integrity with a primary system on the aircraft
(Prasad, Ruggieri, 2005). Satellite navigation provides the means for aircraft navigation for all phases
of flight. Integrating local augmentation systems, GNSS will even provide the required level of performance for high-accuracy landing operations (Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger, Wasle, 2008).
The use of satellite navigation in railway systems will impact all its components: fixed assets,
mobile assets and human component. Satellite-based railway systems can be divided into four
groups: GPS-based geodesy procedures, GPS-based train influence systems, railway transport
systems and GPS-based passenger information systems (Prasad, Ruggieri, 2005).
The maritime industry was quick to adopt satellite navigation, and an estimated 87%
of merchant shipping already uses global SNSs and SBASs for navigation and positioning. About
90% of world trade is carried by sea, and shipping accounts for around 40% of trade between
EU-countries (Egnos). SBAS, EGNOS in particular, is providing the maritime sector with the accurate and reliable positioning it demands (Januszewski, 2014). The Federal Radionavigation
Plan have defined marine navigation in terms of four phases – ocean, coastal, harbour/harbour
approach and inland water. GNSS, currently GPS in particular, is able to satisfy many of the ocean
and coastal phase performance requirements (Federal Radionavigation Plan, 2014).
In the case of road application the role of SNS, currently first of all GPS, in this technology
is to continuously determine the vehicle’s location. In obstructed areas, such as urban canyons,
SNS is supplement by a terrestrial system such as the Dead Reckoning to overcome the GPS
signal blockage (El-Rabbany, 2002). The other use of SNS technology in vehicle navigation can
help reduce the number of accidental lane crossovers on the highways. The transit lines can
use SNS to better track their bus services and to improve on-time performance (Jackson State
University). Road navigation opportunities for GNSS are enormous. The incorporation of moving
maps and databases into private passenger vehicles generates more demand for GPS products
than all other vehicle markets combined (Kaplan, Hegarty, 2005).

Conclusions
The primary region of the use of satellite navigation systems in all four modes of transport
is in the world and will be Asia–Pacific. The greatest and the lowest use of satellite navigation
systems in transport in the world is in road and rail mode respectively.
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As GPS system is since more than 20 years incessantly fully operational the receivers of this
system are the most frequently used in all modes of transport, in area mode in particular.
The integrated receivers are already available on the market but the greatest percentage, in all
modes of transport, is then if one of the system besides GPS system is one or more satellite based
augmentation systems.
As the transportation is the engine of economic growth satellite navigation and based augmentations systems are a technology that is, and will remain, absolutely vital to the transportation
system across all modes. This technology can increase safety, reduce congestion, and improve
efficiency.
The advantages of GNSS in the aviation domain are numerous and different. Satellite navigation allows for more efficient and flexible route selection. Moreover satellite navigation will
increase the landing capacity at airports while enabling curved airport approaches.
The road applications encompass traditional areas like navigation, fleet management or guidance, but in future the GNSS will also be part of more sophisticated and intelligent systems, like
automatic driver assistance systems or speed limit enforcement.
Maritime use of GNSS goes for beyond navigation at sea to include applications for search
and rescue, inland waterways, environmental protection and sailing. In the case of maritime
transport next versions of SBASs, EGNOS in particular, will support navigation applications
for harbour entrances, harbour approaches and coastal waters.
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Wykorzystanie globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych
w różnych gałęziach transportu
Streszczenie

Obecnie (lipiec 2016) można wyróżnić cztery gałęzie transportu – drogowy, kolejowy,
morski i lotniczy. W każdej z nich nieprzerwana znajomość bieżącej pozycji użytkownika jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie i ekonomii transportu. Informację o pozycji mogą zapewnić satelitarne systemy nawigacyjne SSN (GPS, GLONASS) i systemy wspomagające SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS,
GAGAN). Dwa kolejne globalne SSN i jeden SBAS są w trakcie budowy. W artykule
udzielono odpowiedzi na kilka pytań: w jakiej gałęzi transportu w/w systemy są najczęściej stosowane i dlaczego oraz który system jest preferowany w poszczególnych
gałęziach i rejonach świata. Dla każdej z czterech gałęzi porównano także zastosowania
GNSS, możliwości odbiorników GNSS i wykorzystywanie przez nich satelitów różnych
systemów, a dodatkowo przedstawiono wyniki analizy porównawczej odbiorników
GNSS przeznaczonych dla poszczególnych gałęzi transportu.

Słowa kluczowe

globalne nawigacyjne systemy satelitarne (GNSS), gałęzie transportu, rynek i zastosowania GNSS
Tłumaczenie Jacek Januszewski
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Abstract

The Internet and digital technologies are transforming our world – in every walk of life
and in every line of business. Europe must embrace the digital revolution and open up
digital opportunities for people and businesses. That is why the European Commission
has set the creation of a Digital Single Market (DSM) as one of its key priorities (May
2015). The DSM Strategy sets out three main pillars, where one of these is maximizing
the growth potential of European digital economy. This requires investment in Information and Communications Technologies (ICT) such as Cloud Computing and Big
Data. Creating the DSM is a top priority for digitalization of transport. There are many
unseized opportunities resulting from the digitalization of the transport. This paper
aims to present the outline of support proposed by Big Data/Cloud platforms and new
opportunities which transport industry needs to achieve a digital transport market
in Europe.
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Introduction
The global economy is rapidly becoming digital. Information and Communications Technology
(ICT) is no longer a specific sector but the foundation of all modern innovative economic systems.
The Internet and digital technologies are transforming the lives we lead, the way we work – as
individuals, in business, and in our communities as they become more integrated across all
sectors of our economy and society.
These changes are happening at a scale and speed that bring immense opportunities for innovation, growth and jobs. They also raise challenging policy issues for public authorities which
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require coordinated European Union (EU) action. All Member States are wrestling with similar
problems but on a national basis which is too limited to allow them to seize all the opportunities
and deal with all the challenges of this transformational change. For many issues the European
level offers the right framework. That is why the European Commission (EC) has set the creation
of a Digital Single Market (DSM) as one of its key priorities (SWD 100 final, 2015).
The DSM Strategy will be built on three pillars presented in this paper. One of these pillars is maximizing the growth potential of the digital economy. This requires investment
in Information and Communications Technologies (ICT) such as Cloud Computing and Big
Data, and research and innovation to boost industrial competiveness as well as better public
services, inclusiveness and skills.
This Big Data phenomenon creates new possibilities to share knowledge, to carry out research
and to develop and implement public policies. It is also becoming easier to exploit this data
thanks to the Cloud (Assunçăo et al., 2015). The Cloud can be understood as the combination
of three interdependent elements: the data infrastructures which store and manage data, the highbandwidth networks which transport data, and the ever more powerful computers which can be
used to process the data.
Creating the DSM is a top priority for digitalization of transport. The EU has already initiated
actions towards this direction. For example in maritime transport (Joszczuk-Januszewska, 2012,
2013). Nevertheless, there are many unseized opportunities resulting from the digitalization
of the transport (Walker, 2015).
This paper aims to present the outline of support proposed by Big Data/cloud platforms
and new opportunities which transport industry needs to achieve a digital transport market
in Europe.

Industry needs to achieve a digital transport market in Europe
We can distinguish four main supports (Draft Report, 2015):
1. Standards. Today, stakeholders use many different IT languages to exchange on transport
and logistics processes. That compromises the quality and efficiency of the communication. There is therefore a need for technical systems to communicate in the same language
across modes of transport in real time. The main problem about standards is not that
there is a lack of standards, but that there are too many. Standards rely on the achievement of a harmonised implementation of procedures/rules. This involves the definition
of the information owner, the availability of the information and which details/data are
included in such information. All this aspects might diverge from a standard to another
and lead to a lack of interoperability across systems, modes and countries.
2. Data reliability. An essential element in shipping and in other modes of transport is related to safety. Digitalisation of transport processes has the potential to improve reliability
and certainty of information (i.e. about cargo transported), and thereby to positively
impact on safety.
3. eDocuments. Progress is first needed to enable the use of electronic transport documents:
in some countries, individual legislations at national level are a barrier to the use of electronic transport documents. Furthermore, the re-use of information already submitted
can enable efficiency gains and cost savings. For example in the case of maritime transport, thanks to an eManifest, a ship upon entering the EU would provide the required
information once, the same information being then re-used from port to port as needed.
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4. Big Data/Cloud platforms and new opportunities. A large quantity of data is generated
in existing systems (big data, structured and unstructured). There is a high potential and an
urgent need for exploiting those data more widely along the logistics chain, in combination
with trust-building tools (data protection, cybersecurity, etc.), adequate data governance,
business models (e.g. when sharing data or assets), transparency and integrity control. This
can enable the provision of detailed shipment information to end-consumers, improve
processes in real-time or enhance the predictability of transport operations.

Cloud Computing in DSM Strategy
Cloud Computing is developing fast (RightScale, 2016). Recent estimates indicate that these
developments could lead to the growth of the European cloud market (Cisco, 2015).
The development of the cloud computing market and the efficient delivery of cloud services
particularly depend on the ability to build economies of scale. The establishment of a DSM will
unlock the scale necessary for cloud computing to reach its full potential for digital transport
in Europe.
On 6 May the European Commission (EC) unveiled its detailed plans to create a DSM which
the Commission will deliver by the end of 2016 (COM 192 final, 2015). The DSM Strategy is built
on three pillars (EC, 2015a, 2015b):
1. Better access for consumers and businesses to online goods and services across Europe;
this requires the rapid removal of key differences between the online and offline worlds
to break down barriers to cross-border online activity.
2. Creating the right conditions for digital networks and services to flourish – this requires
high-speed, secure and trustworthy infrastructures and content services, supported by
the right regulatory conditions for innovation, investment, fair competition and a level
playing field.
3. Maximising the growth potential of digital economy – this requires investment in ICT
infrastructures and technologies such as Cloud computing and Big Data, and research
and innovation to boost industrial competiveness as well as better public services, inclusiveness and skills.
Creating the DSM is a top priority for transport and logistics in the EU (Draft Report,
2015). Within the DSM Strategy for Europe, cloud computing plays a key role. The European
Commission (COM 176 final, 2016):
ȤȤ launched on April 2016 European Cloud Initiative including cloud services certification,
contracts, switching of cloud services providers and a research open science cloud,
ȤȤ intends to support funding the development and use of the ICT standards needed to further improve the interoperability and portability of the cloud. This includes making more
use of open source elements by better integrating open source communities into standards
development organisations (SDOs’) standard setting processes, by the end of 2016,
ȤȤ will facilitate the adoption of cloud computing services by supporting the finalisation
of international standards on service level agreements, by mid-2017. This will ensure
transparency and quality for end users, especially SMEs,
ȤȤ will request European standardisation organisations (ESOs) to update the mapping
of cloud standards and guidelines for end users (especially SMEs and the public sector),
in collaboration with international SDOs, cloud providers and end users, by mid-2017.
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European Cloud Initiative – a bright outlook for cloud in Europe
European Cloud Initiative (ECI) helps create a DSM. On April 19, 2016 the Commission presented
its blueprint for cloud-based services and world-class data infrastructure to ensure science, business and public services reap benefits of big data revolution (COM 178 final, 2016).
Europe is the largest producer of scientific data in the world, but insufficient and fragmented
infrastructure means this ‘big data’ is not being exploited to its full potential. By bolstering
and interconnecting existing research infrastructure, the Commission plans to create a new
European Open Science Cloud that will offer Europe’s 1.7 million researchers and 70 million
science and technology professionals a virtual environment to store, share and re-use their data
across disciplines and borders. This will be underpinned by the European Data Infrastructure,
deploying the high bandwidth networks, large scale storage facilities and super-computer capacity necessary to effectively access and process large datasets stored in the cloud. This world-class
infrastructure will ensure Europe participates in the global race for high performance computing
in line with its economic and knowledge potential.
Focusing initially on the scientific community – in Europe and among its global partners –
the user base will over time be enlarged to the public sector and to industry. This initiative is part
of a package of measures to strengthen Europe’s position in data-driven innovation, to improve
competitiveness and cohesion and to help create a DSM in Europe.
The ECI will make it easier for researchers and innovators to access and re-use data, and will
reduce the cost of data storage and high-performance analysis. The Commission will progressively put in place the ECI through a series of actions, including (EC, 2016a):
a) as of 2016: creating a European Open Science Cloud for European researchers and their
global scientific collaborators by integrating and consolidating e-infrastructure platforms,
federating existing scientific clouds and research infrastructures, and supporting the development of cloud-based services;
b) 2017: opening up by default all scientific data produced by future projects under the €77
billion Horizon 2020 research and innovation programme, to ensure that the scientific
community can re-use the enormous amount of data they generate;
c) 2018: launching a flagship-type initiative to accelerate the nascent development of quantum technology, which is the basis for the next generation of supercomputers;
d) by 2020: developing and deploying a large scale European high performance computing,
data storage and network infrastructure, including by acquiring two prototype nextgeneration supercomputers of which one would rank among the top three in the world,
establishing a European big data centre, and upgrading the backbone network for research
and innovation.
In addition to the European research community, the European Open Science Cloud
and the European Data Infrastructure will be accessible and bring benefits for a host of other
users (EC, 2016a):
1. Businesses will have cost-effective and easy access to top level data and computing infrastructure, as well as a wealth of scientific data enabling data-driven innovation. This will
particularly benefit SMEs, which typically lack access to such resources.
2. Industry will benefit from the creation of a large-scale cloud eco-system, supporting
the development of new European technologies such as low-power chips for high performance computing.
3. Public services will benefit from reliable access to powerful computing resources
and the creation of a platform to open their data and services, which can lead to cheaper,
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better and faster interconnected public services. Researchers will also benefit from online
access to the wealth of data created by public services.

The cloud figure in Europe’s data legislation – EU–U.S. Privacy Shield
According to one from top 10 cloud trends for 2016 the cloud will figure in Europe’s data legislation (M.C. Today, 2016). The Court of Justice of the European Union (CJEU) recently invalidated
the Safe Harbour Principles. This essentially means that any US company wanting to move user
data across the Atlantic will need to declare their standards of data privacy. That’s why major
cloud providers are bound to get more interested in the subject 2016 year.
Most have already issued statements about their dedication to data privacy, but many still
haven’t developed a dedicated infrastructure in Europe. For them, 2016 will be an important year.
They’ll need to decide whether to continue their operation only in the US or commit to European
data standards by taking part in the privacy debate.
On July 12, 2016 the EC adopted the EU−U.S. Privacy Shield. This new framework protects
the fundamental rights of anyone in the EU whose personal data is transferred to the United
States as well as bringing legal clarity for businesses relying on transatlantic data transfers (EC,
2016b). The EU−U.S. Privacy Shield is based on the following principles:
1. Strong obligations on companies handling data: under the new arrangement, the U.S.
Department of Commerce will conduct regular updates and reviews of participating
companies, to ensure that companies follow the rules they submitted themselves to.
If companies do not comply in practice they face sanctions and removal from the list.
The tightening of conditions for the onward transfers of data to third parties will guarantee the same level of protection in case of a transfer from a Privacy Shield company.
2. Clear safeguards and transparency obligations on U.S. government access: The US
has given the EU assurance that the access of public authorities for law enforcement
and national security is subject to clear limitations, safeguards and oversight mechanisms.
Everyone in the EU will, also for the first time, benefit from redress mechanisms in this
area. The U.S. has ruled out indiscriminate mass surveillance on personal data transferred
to the US under the EU−U.S. Privacy Shield arrangement. The Office of the Director
of National Intelligence further clarified that bulk collection of data could only be used
under specific preconditions and needs to be as targeted and focused as possible. It details
the safeguards in place for the use of data under such exceptional circumstances. The U.S.
Secretary of State has established a redress possibility in the area of national intelligence
for Europeans through an Ombudsperson mechanism within the Department of State.
3. Effective protection of individual rights: Any citizen who considers that their data has been
misused under the Privacy Shield scheme will benefit from several accessible and affordable
dispute resolution mechanisms. Ideally, the complaint will be resolved by the company itself;
or free of charge Alternative Dispute Resolution (ADR) solutions will be offered. Individuals
can also go to their national Data Protection Authorities, who will work with the Federal
Trade Commission to ensure that complaints by EU citizens are investigated and resolved.
If a case is not resolved by any of the other means, as a last resort there will be an arbitration mechanism. Redress possibility in the area of national security for EU citizens’ will be
handled by an Ombudsperson independent from the US intelligence services.
4. Annual joint review mechanism: the mechanism will monitor the functioning
of the Privacy Shield, including the commitments and assurance as regards access to data
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for law enforcement and national security purposes. The EC and the U.S. Department
of Commerce will conduct the review and associate national intelligence experts from
the U.S. and European Data Protection Authorities. The Commission will draw on all
other sources of information available and will issue a public report to the European
Parliament and the Council.
Since presenting the draft Privacy Shield in February 2, 2016 the Commission has
drawn on the opinions of the European data protection authorities (Art. 29 working party)
and the European Data Protection Supervisor, and the resolution of the European Parliament
to include a number of additional clarifications and improvements. The EC and the U.S. notably
agreed on additional clarifications on bulk collection of data, strengthening the Ombudsperson
mechanism, and more explicit obligations on companies as regards limits on retention and onward transfers.
The “adequacy decision” notified on July 12, 2016 to the Member States and thereby enter into
force immediately. On the U.S. side, the Privacy Shield framework will be published in the Federal
Register. The U.S. Department of Commerce will start operating the Privacy Shield. Once
companies have had an opportunity to review the framework and update their compliance,
companies will be able to certify with the Commerce Department starting August 1. In parallel,
the Commission will publish a short guide for citizens explaining the available remedies in case
an individual considers that his personal data has been used without taking into account the data
protection rules.
On February 2, 2016 the EC and the U.S. Government reached a political agreement on a new
framework for transatlantic exchanges of personal data for commercial purposes: the EU–U.S.
Privacy Shield. The EU–U.S. Privacy Shield reflects the requirements set out by the European Court
of Justice in its ruling on 6 October 2015, which declared the old Safe Harbour framework invalid.

Conclusions
Within less than a decade, most economic activity will depend on digital systems, integrating
digital infrastructure, hardware and software, applications and data. Digitisation of all sectors will
be needed if the EU is to maintain its competitiveness, keep a strong industrial base and manage
the transition to a smart industrial and services economy. 75% of the value added by the digital
economy comes from traditional industries, rather than ICT producers, but the integration
of digital technology by businesses is the weakest element. Digitisation also offers unprecedented
opportunities to other economic sector, such as transport (e.g. intelligent transport systems).
The EU needs a range of measures to ensure European industries are at the forefront of developing and exploiting ICT, automation, sustainable manufacturing and processing technologies
to serve the markets of the future. A digital economy can also make society more inclusive.
Citizens and businesses are not currently getting the full benefits from digital services (from
e-government, e-health, e-energy to e-transport) that should be available seamlessly across
the EU.
Cloud computing supports new digital services by providing the massive data storage
and computational power needed for the digitisation of European industry and science. This
is recognised in the Communication on the European Cloud Initiative which highlights the value
of widening the user base of research and education networks. These networks are ideal for designing, specifying, testing and deploying standards.
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Proprietary solutions, purely national approaches and standards that limit interoperability
can severely hamper the potential of the Digital Single Market. The take-up of cloud computing services by businesses, consumers, public administrations and the scientific sector requires
seamless user-friendly access, but also trust and confidence, in particular regarding cloud
providers’ compliance with appropriate levels of data protection, security, and service levels.
The Communication on the European Cloud Initiative highlights the need for the use of existing
relevant certification and standards as well as – where appropriate – the creation of Europeanlevel certification and labelling.
Common open standards will help users access new innovative services, especially for SMEs,
the public sector and the scientific community. In particular, the portability of applications
and data between different providers is essential to avoid lock-in. This will require a mapping
of cloud standards and guidelines for end users (especially SMEs and the public sector).
Establishing a sustained flow of information across modes of transport and countries thanks
to interoperable systems and standards, with re-use of data and trustworthiness is deemed as
essential in strengthening even further Europe’s global competitive position.
On the subject of future digital transport in Europe the current strategy of Europe Commission
is arrangements of Europe to reap the benefits of digital future, the online freedoms to profit fully
from Europe’s huge internal market, in particular. At present this strategy is a starting point only.
The detailed scientific analysis of this problem will be presented later.
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Technologia chmury obliczeniowej dla przyszłego cyfrowego transportu w Europie
Streszczenie

Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat – w każdej dziedzinie i w każdym
rodzaju działalności. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić wykorzystywanie możliwości świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Dlatego Komisja Europejska (maj 2015) przedstawiła swoje szczegółowe plany dotyczące
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego (JRC), realizując tym samym jeden ze swoich
najważniejszych celów. Strategia JRC będzie opierać się na trzech filarach, a jednym
z nich jest maksymalizacja wzrostu gospodarczego generowanego przez europejską gospodarkę cyfrową. Wymaga to inwestycji w takie technologie, jak chmura obliczeniowa
i duże zbiory danych. Tworzenie JRC jest najważniejszym priorytetem dla cyfryzacji
transportu. Artykuł ma na celu przedstawienie zarysu wsparcia zaproponowanego
przez dwie technologie – dużych zbiorów danych oraz chmury, a także nowych możliwości, jakie sektor transportu musi osiągnąć na rynku cyfrowego transportu w Europie.

Słowa kluczowe

transport cyfrowy, chmura obliczeniowa i „big data”, jednolity rynek cyfrowy
Tłumaczenie Jolanta Joszczuk-Januszewska

134

PTiL 2/2016 (34) | ISSN: 1644-275X | www.wnus.edu.pl/ptil | DOI: 10.18276/ptl.2016.34-13 | 135–144

The Impact of Diversification of Regional
Economic Conditions on the Economic Efficiency
of Intermodal Transport in Europe


Data przesłania: 30.06.2016 | Data akceptacji: 5.07.2016 | Kody JEL: R3, O3

Dariusz Milewski
University of Szczecin
Faculty of Management and Economics of Services
e-mail: dariusz.milewski@wzieu.pl

Bogusz Wiśnicki
Maritime University of Szczecin
Transport Engineering and Economics Faculty
e-mail: b.wisnicki@am.szczecin.pl

Abstract

The aim of the article is to present a problem of an intermodal connection, linking
two different European regions, i.e. economically developed and developing countries.
The authors identified determinants of technological and economic nature, which
aim to achieve a desired economic efficiency of the intermodal transport. The economic imbalance of different regions in Europe refers to the following issues: the imbalance of the flows of cargo, lack of the uniform technological standards and differences in the economic environment. During the conducted research, authors analysed
the cost of intermodal connections based on the use of three rail-road technologies
dedicated to transport of semi-trailers. The analysed parameters included: distance
of transport, mass of cargo, investment and operating costs. The calculations allowed
would formulate conclusions and recommendations necessary for supporting conditions, which should be met, in order that the intermodal transport can effectively compete with the pure road transport.
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Introduction
A large share of road transport in the European transport system in Europe has a serious problem
from the point of view of the social costs. An alternative could be an intermodal transport, which
combines the advantages of the different modes of transport and thus limits the harmful effects.
Despite the different forms of public support, the intermodal transport failed to shift the expected
amount of cargoes from roads to alternative transport modes. Particularly difficult is replacing
pure road connections by intermodal door-to-door ones, i.e. rail-road services outside the most
common seaport-hinterland scheme. The further analysis carried out by the authors concerns
precisely this type of intermodal technology.
In order to measure the efficiency of the intermodal transport the right tools are needed. There
are currently no effective research methods corresponding to the requirements of the complex
and diverse economic intermodal transport system. There is also the problem of the application
of the relevant criteria for evaluation of economic effectiveness. In addition to the traditional
economic efficiency criteria of an investment, the macro-economic criteria should be also taken
into account. This is justified by the fact that the intermodal transport market is supported with
the help of transport policy tools. In the European Union the public support for the intermodal
transport has the nature of the financial and non-financial contributions and is headed directly
to the transport and logistics operators or to the owners of the transport infrastructure.
Central and Eastern Europe has its specific socio-economic conditions, deviating from
the standards of Western Europe. The differences arise from the different structure of the market
demand, the quality of infrastructure and transport policy tools. What differentiates transport
markets in Europe greatly are the road transport freight rates, which are much lower in Eastern
Europe. These rates may change as a result of pressure from the Western European countries to
offset operating costs of road carriers in different European regions. This is a long-term strategy
of the homogeneous conditions of transport operations in Europe, which is a part of the wider
economic balance policy of the European Union.
The authors aim to examine the problem of inefficiency of intermodal connections that
connect two economically different European regions, such as Western Europe on the one side
and Central-Eastern Europe from the other side. Economic imbalances of these regions refer to
the following issues:
ȤȤ the imbalance of the cargo flows to be serviced by shuttle connections,
ȤȤ the lack of uniform technological standards (different level of development of transport
and transhipment technologies),
ȤȤ differences in the economic environment, (average salary, freight rates, environmental
awareness and industrialization).
Table 1 shows the most important factors determining the development of the intermodal
transport in Central-Eastern Europe. Characteristic is a dominant role of seaports-hinterland
connections, dedicated to global logistic chains realized in sea containers. Very few continental
door-to-door connections are implemented in East-West relations, i.e. to and from large inland
terminals and hubs in Western Europe. Therefore, intermodal units other than sea containers,
i.e. swap bodies and semitrailers, are very rarely used.
In the following chapter, the cost analysis will be carried out of the West-East intermodal
connections, on the basis of three alternative rail-road technologies with the use of semi-trailers.
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Table 1. Characteristics of intermodal transport in the Central-Eastern Europe
Key social and macroeconomic
factors

Characteristics of the transport
system

ȤȤ the low level of support from
state institutions for intermodal
transport
ȤȤ disparities in regional
development
ȤȤ a large share of industries
generating freight suitable
for rail transport
ȤȤ the lowest cost of labour
in europe
ȤȤ low environmental awareness

ȤȤ the expansion of road transport
ȤȤ lack of transport of intermodal
door-to-door
ȤȤ lack of swap bodies
ȤȤ few public intermodal terminals
ȤȤ a large number of small
and private container terminals
ȤȤ little involvement
of state institutions and local
government

Source: own elaborations.

Literature review
In the scientific literature a variety of identified reasons for the low share of intermodal transport
in cargo transport can be found. It is believed that intermodal transport, in order to be competitive with road transport, requires a sufficiently large mass of cargo to carry and sufficiently long
transport distances; in other words an appropriate scale. However, views on this subject are not
consistent (Dărăbanț, Ștefănescu, Crișan, 2012; Zamkowska, 2013; Macharis, 2000; Vrenken,
Macharis, Wolters, 2005; Arendt, Seidelmann, 2010), and what’s more, they are not always
confirmed by practice. According to the UIRR, the average distance of intermodal carriage was
932 km in 2014, and the most commonly used is piggy-back technology (UIRR Report, 2012).
Distance seems to be a very important factor in the efficiency of intermodal transport
in Europe, the confirmation of which can be found in the work of Henttu and Multaharju (2011)
and Arnold et al. (2004). The minimal distances of the cost-effectiveness of intermodal transport
(500–600 km) given in the literature do not seem to be verified in practice. According to the UIRR
in 2014, the average transport distance was 932 km, but there were also shorter connections.
The influence of factors affecting economic efficiency depends largely on the cost structure.
If we assume, however, that in fact the largest share of the total costs are the costs of the carriage,
the question arises, which factors have a major influence on these costs? One explanation which
arises at the current stage of research is that the boundaries of profitability depend on many
factors among which the most important are: technology, policy fees for the use of transport
infrastructure, and transport distance.
The results of the studies to date were often surprising. For example, studies conducted
in Poland showed that the use of intermodal transport did not significantly allow a reduction
in costs related to the choice of transport (Starzyńska, Walasek, 2013). These studies were conducted by questionnaire, however, and therefore it is difficult to assess by how much the statements of respondents are biased by subjective feelings, or whether they are based on actual cost
data. Since the costs associated with the choice of modes of transport are significant in the cost
of logistics enterprises, then why are there companies that opt for intermodal transport?
Very important factors of the economical effectiveness are the technical solutions (Nowakowski,
Kwaśniowski, Zając, 2010; Krasoń, Niezgoda, 2013). The innovative technical solutions, the goal
of which is to overcome the mentioned barriers of the intermodal transport development,

137

Dariusz Milewski, Bogusz Wiśnicki
(too small deliveries, over too short a distance for the intermodal technology) and to increase
the time efficiency of the transport processes, help to a small extent in improving the attractiveness of this form of transport for its users. Perhaps the development of a method of the assessment
of the economical effectiveness could help in searching for the effective solutions.
Among the research studies one can distinguish Study on unaccompanied combined transport
of semitrailers through Switzerland, performer by the KombiConsult in the year 2012. The study
contained the detailed comparative analysis of the three transport technologies of semitrailers by
the rail transport. The research has been made for the transalpine relation and is based on the calculation of the costs of alternative technologies, which is “Piggyback”, Modalohr and Cargobeamer.
The first one is classified as the classic technologies, the two others as innovative and they have
been invented to overcome barriers like relatively shorter distances of transport in Europe
and high investment terminal costs. What’s important, the authors of the KombiConsult’s study
conducted for each technology a cost structure and the method of cost calculation for the concrete
case study of a transport connection between Cologne in Germany and Milan in Italy. It is a very
valuable economic analysis, which shows the actual relationship between the key cost parameters
characterizing intermodal transport technology.
Based on the research, carried out by the KombiConsult, it is possible to carry out further
analysis adjusting the data and the calculation method to the specificity of the researched transportation connection and its market environment. Coming from this assumption, the authors
of this paper undertook further analysis of intermodal connections between two differing
economic regions in Europe. The analysis takes into account the traditional and innovative
technologies, i.e. Modalohr and CargoBeamer, and its subject is the actual effectiveness of these
technologies.
The elaborated model has rather hypothetical character. The existed intermodal links in Europe
in many cases cover North–South routes. The analysis therefore concern situation of the higher
than presently cooperation of Western and Eastern markets. In such a case the important role
is played by the differences in the conditions of conducting businesses in different regions. This
particularly applies to costs.

Model of efficiency of the intermodal connection
To examine the efficiency of the intermodal transport has been developed by the authors
the model of the rail-road connection in the door-to-door European relationship, which consists
of the following stages in the transport process:
ȤȤ delivery of semitrailers from point of origin O to terminal A,
ȤȤ transhipment in a terminal A,
ȤȤ main transport (terminal A–terminal B) by intermodal train,
ȤȤ transhipment in terminal B;
ȤȤ delivery of semitrailers from terminal B to point of destination D;
The model is built from the perspective of an intermodal operator, who serves transport
services for transport users. The operator establishes intermodal connection based on own assets
and external services. The key own assets comprise transhipment terminals, intermodal wagons.
Semitrailers are owned by the users of the intermodal connection. The basic cost and performance
assumption of the model have been based on the study of KombiConsult (2012). This model has
been adapted to the situation of diversity in economic development between the region where
Terminal A is located and region of Terminal B. The model has the form of a mathematical
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formula to calculate unit costs of intermodal transport of semitrailer in the door-to-door (O–D)
relationship, taking into account the following connection parameters:
ȤȤ 3 intermodal technologies: “Piggyback”, Modalohr and Cargobeamer,
ȤȤ 3 distances between terminals: 600 km, 800 km and 1000 km,
ȤȤ 3 different levels of cargo flows between terminals, assuming that in a shuttle connection
train has minimum 80% utilisation in one direction and there are 4 different utilisation
variants of return train: 80%, 60%, 30% and 0%,
ȤȤ differences in transhipment and road hauling costs between terminal A and B, measured
in 3 cost proportions: 1,0; 1,5; 2,0,
ȤȤ 25% margin on which prices are calculated.
This model stands for the modification of the KombiConsult’s model, in which the assumptions complied with the transalpine freight market. An important difference is the expected
number of pairs of trains servicing the intermodal connections. In the KombiKonsult study from
7 up to 16 pairs of trains was supposed to be running, depending on the technology in which
the connection was made. In the author’s opinion, for Eastern European countries it should be
assumed 2 pairs of trains per each technology scenario. Of course, that should considerably
impact the effectiveness of the whole transport connection.
The model of the total yearly costs of an intermodal connection by a given combination
of technologies has following general mathematical form:
,
where:
– total yearly costs of an intermodal link between terminal x and y,
– total yearly costs of an intermodal link between terminal y and x.
Total yearly costs of an intermodal link between terminal x and y are calculated as follow:
,
where:

– yearly fixed costs of terminal x (depreciation costs),
– yearly variable costs of handling in both terminals taking into account load factor,
– yearly fixed costs of rail wagons (depreciation costs),
– yearly variable costs of the carriage of rail wagons (traction costs) and maintenance costs,
– yearly costs of the services of road transport service providers (pre-haulage from
terminal x and final delivery of consignments from terminal y).
The cost components are calculated with the use of formulas below:
,
where:
– operational costs (costs of one transshipment operation) in terminal x,
– number of semitrailers reloaded at terminal x and sent to terminal y.
Variable costs of rail transport from x to y
,
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where:
– traction costs,
DX −Y – distance between terminals,
CSTr X – cost of the service of a train (service per journey),
– number of trains in a given technology in terminal per one day sent terminal x to
terminal y,
– number of operational days.
Costs of road transport services are the sum of pre-haulage to x and final delivery from y

,
where:

– freight rate of transporting one semitrailer to terminal x.

Summary of key input data for the calculations describing the analysed transport connection
are shown in tables 2–4. Costs, which are used in calculations are fixed and variable and this
classification generally corresponds with the classification on indirect and direct costs. The fixed
and indirect costs are first of all costs linked with investments in terminals and rail wagons.
The depreciation costs in table 3 are calculated on the base of investments expenditures and life
time of equipment – 13 years for terminals and 20 for rail wagons.
Table 2. Technological data for calculations
Max. No
of semitrailers
[units]

load. factor [%]

load. factor [units]

Pairs of trains
per terminal
[trains/day]

“Piggy back”

40

80

32,0

2

Modalohr
Horizontal

37

80

29,6

2

CargoBeamer

30

80

24,0

2

Technologies

Capacity of trains

Source: own elaborations of the base of UIRR Report (2012).

Table 3. Economical data for calculations
Transhipment costs
Technology

yearly depreciation
of a terminal

operational
costs

depreciation
costs

maintenance
costs

“Piggy back”

2 461 538

16

70 000

3 150

Modalohr
Horizontal

1 461 538

16

175 000

14 000

CargoBeamer

1 884 615

16

140 000

11 200

Source: own elaborations of the base of UIRR Report (2012).
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Table 4. Operational data for calculations
Distances between terminals [km]

600, 800, 1000

Traction costs [€/train/km]

14,5

Service of a train [€/journey]

500

Number of operational days in a year

300

Distance to and from a terminal [km]

150

Freight rate of a road carrier [EUR/km]

1,5

Source: own elaborations of the base of UIRR Report (2012).

Results of the studies
The results of the model calculations are presented in tables 5-8. Taking into consideration, that
presently the average freight rate of road transport in the Eastern Europe is 1,00 €/semitrailer/km,
the unit freight rate for an intermodal service should be minimum 15% lower, i.e. it should be not
above 0,85 €/semitrailer/km (Wiśnicki, Milewski, 2014). This price could be achieved only in case
of the “Piggy back” system, assuming minimum 60% train’s utilization level for return trains (Table 5).
Other technologies are not competitive in any case. Below 60% level of utilisation of return trains, all
technologies are not profitable or would require state support. That means that utilization plays a very
important role for economical effectiveness. The main factor of the high effectiveness of “Piggy back”,
despite the highest terminal investment costs, is probably higher productivity, because in this technology the biggest number of semitrailers can be carried. On the other hand, however, the investment
costs of wagons are the lowest here, but wagon costs don’t stand for the biggest share of the total costs.
Table 5. The influence of the degree of the balance of flows of cargoes on prices of an intermodal operator
[€/semitrailer/km]
The degree
of a balance of flows

80%

60%

30%

0%

0,77

0,85

1,02

1,34

Modalohr Horizontal

1,02

1,13

1,39

1,84

CargoBeamer

1,04

1,16

1,42

1,88

“Piggy back”

Source: own elaborations of the base of UIRR Report (2012).

Table 6. The influence of the differences of costs of regions on prices of an intermodal operator [€/semitrailer/km]
The costs relations

1,0

1,5

2,0

1,0

“Piggy back”

0,77

0,70

0,67

0,77

Modalohr Horizontal

1,02

0,95

0,92

1,02

CargoBeamer

1,04

0,96

0,92

1,04

Source: own elaborations of the base of UIRR Report (2012).

The prices could be considerably lower if terminal, transhipment and road costs were lower
in the Eastern part of an intermodal chain (rail costs are not changeable). But still “Piggy back”
remains the cheapest option (Table 6).
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There can be a situation, when, on both sides of an intermodal connection, different
technologies are used. The reasons can be, for example: investments in different periods, level
of available funds for investments in different countries and a policy of a country which prefers
a certain technology. The cheapest combination, when different systems are used it is “Modalohr
Horizontal – Piggy back” (Table 7).
In the general opinion the scale of operation is the important factor of the economical effectiveness of intermodal transport. Scale can be referred in this case to the distance of transport,
the length of trains, number of trains in a given period and the utilization of trains.
Table 7. The influence of a technology used on prices of an intermodal operator [EUR/semitrailer/km]
Technology
in a Western terminal

Prices
of an intermodal operator
[EUR/semitrailer/km]

Technology
in a Eastern terminal

Modalohr Horizontal

Modalohr Horizontal

0,95

Modalohr Horizontal

“Piggy back”

0,84

CargoBeamer

CargoBeamer

0,96

CargoBeamer

“Piggy back”

0,91

“Piggy back”

“Piggy back”

0,70

Source: own elaborations of the base of UIRR Report (2012).

The distance of transport doesn’t seem to have great impact on the effectiveness in comparison
to the previous factors (Table 8). Explanation to that and quite a surprise is that the level of fixed
costs was not so high in the calculations as it may seem. Even on shorter distances the share
of fixed costs is from 48 to 60%. On the distance of 1000 km fixed costs are even lower than
variable ones in case of “Piggy back” and CargoBeamer.
Table 8. The influence of a length of an intermodal connection on prices of an intermodal operator [€/semitrailer/km]
Distance [km]

600

800

1 000

“Piggy back”

0,92

0,79

0,71

Modalohr Horizontal

1,25

1,06

0,93

CargoBeamer

1,26

1,08

0,96

Source: own elaborations of the base of UIRR Report (2012).

Table 9. The costs structure at different technologies and distances [%]
Distance [km]
Type of costs
“Piggy back”

600
Fixed
costs
48

800

Variable
costs
52

44

Variable
costs
56

Fixed
costs
41

Variable
costs
59

Modalohr Horizontal

60

40

56

44

53

47

CargoBeamer

55

45

52

48

48

52

Source: own elaborations of the base of UIRR Report (2012).
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Conclusions
The intermodal transport can be competitive, even without state support, as long as certain
conditions are met. From the calculations carried out by authors for the analysed connection,
the fixed costs share in the total costs not much change depending on the distance. Hence, it may
be suggested that scale is not important and that intermodal connections can be competitive
even on shorter distances or in the case of lower volumes of goods. Yet according to calculations
conducted by authors scale has an important impact on competitiveness of this form of transport,
but the scale measured in volumes. According to the KombiConsult’s study, when more than
2 pairs of trains are operated and their utilization level is 80%, all three technologies offer rates
below 1 €/km. So the volume of the transported cargo has important impacts on the competitiveness of intermodal connections. At the moment, such big volumes are unrealistic in the Eastern
European markets.
Linking however, different regions, allows achieving lower costs, so differences of the costs
in Western and Eastern regions of the European Union are relevant. But even when big differences
(2 times lower costs in Eastern Europe) are taken into consideration, the Modalohr and Cargo
Beamer are still more expensive than assumed 0,85 €/km. The reason being, that in the Authors’
model, that costs of wagons are relatively high and the same as in the KombiConsult’s study. This
assumption seems reasonable as these technologies are innovative and require advanced technical
solutions, which presently are not accessible in the countries of Eastern Europe, what means, that
they would have to be bought from richer countries like Switzerland or Germany.
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Wpływ zróżnicowania regionalnych uwarunkowań gospodarczych
na efektywność ekonomiczną transportu intermodalnego w Europie
Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie problemu uruchamiania połączeń intermodalnych łączących dwa różne regiony europejskie, tj. rozwinięte gospodarczo i rozwijające
się. Zidentyfikowano czynniki o charakterze technologicznym i ekonomicznym, które
sprzyjają osiągnięciu pożądanej efektywności ekonomicznej transportu intermodalnego. Nierównowaga gospodarcza punktów nadania i odbioru przejawia się brakiem
zbilansowania masy ładunkowej, brakiem jednolitych standardów technologicznych
oraz różnicami w otoczeniu gospodarczym. W ramach badań przeprowadzono analizę kosztów trzech technologii szynowo-drogowych do przewozu naczep siodłowych.
Analizowane parametry dotyczyły odległości przewozu, kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, przewożonej masy ładunkowej. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących warunków koniecznych
i wspomagających, które powinny zostać spełnione, aby transport intermodalny mógł
skutecznie konkurować z transportem drogowym.

Słowa kluczowe

transport intermodalny, efektywność ekonomiczna, koszty transportu
Translated by Dariusz Milewski and Bogusz Wiśnicki
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Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących roli portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami przepływu
w Europie ładunków transportowanych w systemie intermodalnym, w tym kombinowanym. W ramach badań dokonano syntezy zagadnień związanych z transportem
intermodalnym i kombinowanym w Europie, co pozwoliło na wskazanie cech wyróżniających ten system transportu ładunków. Przeprowadzono również analizę dotyczącą wachlarza usług dotyczących obsługi ładunków, środków transportu i intermodalnych jednostek transportowych (ITU) realizowanych zarówno w portach morskich,
jak i w zintegrowanych centrach logistycznych. Wykorzystując zebrane w czasie badań
informacje dotyczące portów morskich i centrów logistycznych, dokonano analizy ich
zadań w obszarze budowania efektywności przepływu ładunków w procesach dostaw.
Wyniki badań wykazały, że rozkład europejskiej sieci portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych, wpływając na kształtowanie jednolitego europejskiego obszaru transportu, oddziałuje na efektywność przepływów ładunków w Europie. Z kolei
wachlarz usług dotyczący obsługi ładunków, środków transportu i ITU realizowanych
w przestrzeni portów i centrów logistycznych jest składową procesów optymalizacji
przepływu ładunków w sieciowym układzie łańcuchów dostaw przyczyniając się do
powstawania logistycznej wartości dodanej w procesach zaopatrzenia i dystrybucji.

Słowa kluczowe

transport intermodalny, porty morskie, centra logistyczne, łańcuchy dostaw
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Wprowadzenie
Jednym z obszarów badań przeprowadzonych w ostatnich latach przez zespoły badawcze Akademii
Morskiej w Szczecinie, także przez autora niniejszej publikacji, były zagadnienia związane z transportem intermodalnym, w tym transportem kombinowanym, wpisujące się w unijną politykę
tworzenia jednolitego, zasobooszczędnego systemu transportu (White Paper, 2011). W ramach
tych badań autor analizował znaczenie portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych
w zarządzaniu procesami przepływu ładunków transportowanych w intermodalnych jednostkach
transportowych (ITU – Intermodal Transport Unit), w których procesy transportowe są elementem łańcucha wartości, kreowanego w łańcuchach dostaw i w ich poszczególnych podsystemach.
W tym przypadku podsystemami tymi są przepływy ładunków pomiędzy poszczególnymi
etapami produkcji złożonej, realizowanej w ramach danego łańcucha dostaw.
Powstanie w globalnej gospodarce sieciowych łańcuchów dostaw wpisało systemy transportu intermodalnego w procesy zarządzania tymi łańcuchami, gdzie operatorzy transportu
intermodalnego odpowiedzialni są za efektywność i skuteczność intermodalnych procesów
transportu będących podsystemami dostaw materiałowych do produkcji kolejnego szczebla czy
też dystrybucji produktu finalnego na rynek. Szeroko rozumiana optymalizacja tychże procesów
wpisuje się w problematykę zarządzania łańcuchem wartości zarówno całego łańcucha dostaw,
jak i podsystemów związanych z procesami przepływu materiałów w systemie.
Od kilkudziesięciu lat kluczową rolę w tych procesach odgrywają porty morskie i zintegrowane centra logistyczne będące przestrzenią zarówno realizacji wielu technicznych elementów
procesów (np. obsługa środków transportu i ITU, przeładunek, składowanie, rozformowywanie
czy też formowanie ITU, usługi na rzecz ładunków), jak i elementów związanych z zarządzaniem
przepływami towarów/ładunków (usługi spedycyjno-logistyczne, centra informacji i przetwarzania danych, zarządzanie przepływami przez operatorów transportu intermodalnego wchodzącymi w funkcję operatorów logistycznych) (Montwiłł, 2013).

Metodologia prowadzonych badań
Prowadzone przez autora badania miały na celu wskazanie, jakie procesy w ramach zarządzania
przepływami ładunków i ITU realizowane są w przestrzeni portów morskich i zintegrowanych
centrów logistycznych i jaki mają one wpływ na efektywność przepływów ładunków transportowanych w systemach zintegrowanych, przy wykorzystaniu intermodalnych jednostek
transportowych.
Metodologię prowadzonych badań oparto o:
ȤȤ analizę systemową pozwalającą uporządkować procesy związane z transportem intermodalnym i przepływami materiałowymi przebiegające w przestrzeni portów morskich
i w zintegrowanych centrach logistycznych,
ȤȤ analizę przyczynowo-skutkową celem opisania wpływu realizowanych w portach morskich i centrach logistycznych usług i procesów na efektywność zarządzania przepływami
w transporcie intermodalnym i kombinowanym,
ȤȤ metody opisową i statystyczną umożliwiające przedstawienie w sposób uporządkowany
szeregu niezbędnych informacji teoretycznych i empirycznych mieszczących się w obszarze badawczym,
ȤȤ analizę porównawczą pozwalającą na zestawianie szeregu informacji empirycznych i dorobku naukowego celem sformułowania wniosków wskazujących na znaczenie portów
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morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie
intermodalnym/kombinowanym.
W przyjętej metodologii badawczej dużo uwagi poświęcono analizie zjawisk empirycznych,
a dla ich usystematyzowania wykorzystano dorobek naukowy i rozważania teoretyczne związane
z zagadnieniami łańcucha wartości przedsiębiorstw i łańcucha wartości łańcuchów dostaw.
Odniesienie do ww. łańcuchów wartości jest konieczne ze względu na to, że organizacja systemów transportu intermodalnego i kombinowanego wpisuje się w filozofię łańcuchów dostaw,
w których – jak stwierdza M. Sołtysik (2009, s. 33–34) – „dominuje filozofia ścisłej integracji
producenta z dostawcami i odbiorcami w celu osiągnięcia sukcesów rynkowych. […] W łańcuchu
dostaw przyjmuje się założenie, że to klienci zapoczątkowują decyzje podejmowane w łańcuchu
dostaw. Stąd łańcuch dostaw rozpoczyna się u klienta, a decyzje przepływają w kierunku przeciwnym niż podaż produktów”.

Efektywność i skuteczność jako element zarządzania wartością dodaną
w łańcuchu dostaw
Skoro współczesne łańcuchy dostaw to sieciowy układ przedsiębiorstw produkcyjnych i sektora TSL
nastawiony na sukces rynkowy, to zarządzanie łańcuchem jako całością, konkretnym przedsiębiorstwem czy też procesami, nakierowane jest na każdym poziomie na kreowanie efektywności
i skuteczności działania, co w analizowanym obszarze dotyczy przepływów ładunków w transporcie intermodalnym.
Pojęcia efektywności i skuteczności definiowała miedzy innymi Norma PN-EN ISO 9000:2006
(obecnie zastąpiona Normą PN-EN ISO 9000:2015-10 – wersja angielska), gdzie efektywność określano jako relację między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami, zaś skuteczność
jako „stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte”
(PN-EN ISO 9000:2006). Oczywiście jest to tylko jedna z definicji, bo – jak stwierdza A. Ludwiczak
(2014) – „wymieniona wyżej norma prezentuje uproszczony sposób określenia efektywności,
nieuwzględniający problematyki na przykład procesów złożonych. Bardziej precyzyjne określenie efektywności jest trudne ze względu na jej zróżnicowaną typologię”. Dlatego też pojęcie
efektywności doprecyzowuje się, analogicznie jak pojęcie infrastruktury, odnosząc je do danego
obszaru praktycznego czy też naukowego. Stąd takie pojęcia, jak: efektywność kierowania, efektywność organizacji, efektywność procesów czy też efektywność ekonomiczna. Według J. Stonera,
R.E. Freemana i D.R. Gilberta jr. (1998), efektywność organizacji to miara jej sprawności i skuteczności, miara tego, w jakim stopniu osiąga ona określone przez siebie cele. Z kolei efektywność
ekonomiczna w ujęciu węższym określa stosunek nakładów do wartości efektów uzyskanych dzięki
tym nakładom, a w ujęciu szerszym – najlepsze rezultaty w produkcji czy też dystrybucji dóbr i usług
po najniższych kosztach popartych skutecznością realizowania założonych celów (Bankowość…).
Przyjmując, że sukces rynkowy przedsiębiorstw zgrupowanych w danym łańcuchu dostaw
zależy od efektywności i skuteczności każdego z jego uczestników, musimy przyjąć, że na każdym etapie przepływy dóbr, informacji i pieniędzy są tak realizowane, aby tworzona w ramach
poszczególnych procesów wartość dodana czy też logistyczna wartość dodana kreowała dodatni
łańcuch wartości sieciowego łańcucha dostaw. Tym samym, jak wskazuje w swoich rozważaniach
A. Łupicka (2014), wraz z rozwojem współczesnych łańcuchów dostaw pojawiło się pytanie o nowy
paradygmat w naukach o zarządzaniu związany z nowym obszarem, jakim jest zarządzanie
łańcuchami dostaw.
147

Andrzej Montwiłł
Wiele opracowań naukowych, i analiz związanych z zarządzaniem łańcuchami dostaw
wskazuje, że zarządzanie nimi wymaga innego podejścia niż zarządzanie pojedynczym przedsiębiorstwem czy też grupą kapitałową. Przykładem takiego właśnie podejścia powinno być
przyjęcia założenia, że zarzadzanie przepływami w transporcie intermodalnym jest elementem
procesów zarządzania łańcuchem, bo dotyczy wybranych etapów przepływu dóbr i informacji
w nim, konkretnie w procesach dostaw na poszczególnych etapach tych przepływów. Oznacza to
tym samym podporządkowanie zarządzania procesami w transporcie intermodalnym dogmatowi zarządzania łańcuchem dostaw. Świadomość tego doprowadziła w latach 80. XX wieku do
wykształcenia przez porty morskie, zintegrowane centra logistyczne, przewoźników i operatorów
transportu intermodalnego systemów transportu wpisujących się w łańcuch wartości łańcuchów
dostaw i zarządzania nimi.
W dalszej części artykułu zaprezentowano w sposób syntetyczny przykład dostosowania
działania portów morskich i centrów logistycznych do oczekiwań rynku kreowanego przez
załadowców i operatorów logistycznych będących niejednokrotnie liderami łańcuchów dostaw
lub działających w ich imieniu i na ich rzecz.

Znaczenie platformy logistycznej Hamburg–Wilhelmshaven–Bremerhaven–
Bremer (H–W–B–B) w zarządzaniu transportem intermodalnym
w Europie Środkowej – studium przypadku
Uzyskanie przez porty morskie pozycji kluczowych elementów systemu logistycznego
w łańcuchach dostaw wiąże się na pewno z rozwojem transportu intermodalnego, szczególnie
z konteneryzacją przewozu ładunków w lądowo-morskich łańcuchach transportu. Na takie przeobrażenia technik przewozu ładunków w transporcie wielogałęziowym, jakie nastąpiło w latach
70. i 80. XX wieku, porty morskie odpowiedziały rozwojem funkcji logistyczno-dystrybucyjnej,
która umożliwia skupienie w ich przestrzeni szeregu łańcuchów dostaw przybierających postać
sieciową. Obszarami styku tychże są porty morskie w układzie węzłowym i żegluga morska
w układzie liniowym (rys. 1).
Zaprezentowany na rysunku 1 schemat łączenia ładunków wielu załadowców czy też gestorów
ładunku, przemieszczanych w ramach różnych łańcuchów dostaw, obrazuje kluczowe znaczenie
portów morskich w procesach zarządzania przepływami ładunków w transporcie intermodalnym.
Jednoczesne działanie przedsiębiorstw sfery eksploatacyjno-usługowej portów morskich, którą
tworzą m.in. przeładowcy, spedytorzy, operatorzy logistyczni, przewoźnicy, na rzecz wielu załadowców, dzięki outsourcingowi, prowadzi do efektu skali, pozwalając obniżać koszty przemieszczania ładunków, co jest realizacją postulatu efektywności ekonomicznej łańcucha dostaw. Taka
organizacja obsługi ładunków pozwala jednocześnie na skuteczne działanie operatorów logistycznych 3PL czy też 4PL, gwarantując dostawy towarów zgodnie z logistyczną regułą 7 W (ang. 7 R)
i minimalizacją kosztów zewnętrznych generowanych w procesach przemieszczania ładunków.
Konteneryzacja, która pozwala łączyć ładunki wielu załadowców w skanalizowane potoki
transportowe, stała się naturalnym czynnikiem rozwoju wachlarza usług portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych związanych z logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
dóbr w łańcuchach dostaw. Wiodącym w Europie przykładem takiego rozwoju są porty morskie
w Hamburgu, Bremerhaven i Wilhelmshaven oraz zintegrowane centrum logistyczne GVZ
Bremen. Wymienione porty morskie charakteryzują się bardzo wysokim udziałem kontenerów
wielkich (morskich ISO) w obrotach portowych ogółem, skupiając w swoim obszarze największe
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niemieckie morskie terminale kontenerowe. Dynamikę wzrostu obrotów kontenerowych w portach morskich Niemiec znakomicie obrazują następujące dane:
ȤȤ 2000 r. – 7 695 688 TEU,
ȤȤ 2014 r. – 19 685 381 TEU,
gdzie większość obrotów realizowana jest przez porty w Hamburgu i Bremerhaven. Port
w Wilhelmshaven jest nowym elementem omawianej platformy logistycznej z głębokowodnym
terminalem kontenerowym umożliwiającym obsługę największych kontenerowców oceanicznych, które weszły do eksploatacji w ostatnich dwóch latach (tab. 1).

Rysunek 1. Schemat łączenia różnych łańcuchów dostaw poprzez komasowanie ładunków w transporcie morskim
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Obroty kontenerowe portów w Hamburgu, Bremerhaven i Wilhelmshaven w latach 2014 i 2015 w mln TEU
Rok

Hamburg

Bremerhaven

Wilhelmshaven

Razem

2014

9,72

6,77

0,06

16,55

2015

8,82

6,46

0,42

15,70

Źródło: Port of Hamburg.

Na rysunku 2 zaprezentowano schemat obsługi ładunków i ITU w porcie morskim generacji
III i IV, a do takich należą omawiane porty, których charakterystycznymi cechami są miedzy
innymi: jedność działania w ramach stworzonych struktur organizacyjnych, integracja organizacyjna lub kapitałowa portu z jego użytkownikami, jak również organizacja przemieszczania dóbr
(procesy transportu, gospodarka magazynowa i materiałowa) w łańcuchach dostaw w ramach
rozwiniętych funkcji przedmiotowych, w tym funkcji transportowej i logistyczno-dystrybucyjnej
(Montwiłł, 2011). Istotnym elementem działania portu jako struktury zintegrowanej jest generowanie wysokiej logistycznej wartości dodanej (VAL) poprzez świadczenie szerokiego wachlarza
usług portowych i spedycyjno-logistycznych.
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Rysunek 2. Schemat obsługi ładunków w portach Hamburg–Wilhelmshaven–Bremerhaven–Bremer wraz z obszarami generowania logistycznej wartości dodanej
Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym kluczowym przestrzennym elementem analizowanej platformy logistycznej
Hamburg–Wilhelmshaven–Bremerhaven–Bremer jest zintegrowane centrum logistyczne (ZCL)
w Bremen. GVZ Bremen położone jest na terenach bezpośrednio przylegających do portu
w Bremen. Częścią centrum jest terminal kontenerowy feederowy zlokalizowany w tym porcie.
Podstawowe dane charakteryzujące GVZ Bremen to:
ȤȤ łączna powierzchnia centrum – 475 ha, w tym powierzchnie kryte wielofunkcyjne około
1,3 mln m2,
ȤȤ ponad 150 przedsiębiorstw funkcjonujących bezpośrednio w samym ZCL zatrudniających
około 8 tysięcy pracowników (Wirtschaftsförderung…).
Analiza działania GVZ Bremen przeprowadzona przez autora w ramach wcześniejszych
badań (Montwiłł, 2012), według metodologii zaprezentowanej przez I. Fechnera (2009,
s. 291–292, 297), pozwala stwierdzić, że realizowane są w nim główne funkcje logistyczne
związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją, będące elementami sieciowego charakteru
łańcuchów dostaw. Obszary usług podstawowych to: transport, spedycja, gospodarka magazynowa, zarządzanie dostawami, w tym zarządzanie dystrybucją. Do tego dochodzi cały wachlarz
usług związanych z obsługą środków transportu, ITU i innych jednostek ładunkowych, logistyką
na rzecz ładunków, obsługą przedsiębiorstw działających w ZCL i ich pracowników. Działania
obejmują również produkcję realizowaną na etapie montażu produktów gotowych (np. zestawy
montażowe) do dalszej produkcji czy też produkcję finalną. Zadania i rolę operatorów logistycznych 3PL i 4PL w łańcuchach dostaw analizował m.in. W. Rydzkowski (2009) wskazując,
że szczególnie operatorzy typu 4PL określani są jako integratorzy procesów, gdyż istotą ich
działania jest zarządzanie procesami, a nie poszczególnymi ich fragmentami (BPO – Business
Process Outsourcing). Niemniej jednak również operatorzy 3PL zajmują się kompleksowo organizacją przewozów w transporcie intermodalnym, co ma miejsce w analizowanym przypadku.
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W przestrzeni platformy logistycznej H–W–B–B działają najwięksi europejscy i światowi operatorzy logistyczni. Wywodzą się z różnych branż sektora TSL, np.:
ȤȤ transportu morskiego: Mearsk&Meller, MSC, CGM,
ȤȤ spedycji: Schenker, Kuehne+Nagel,
ȤȤ przeładunków portowych: Eurogate, BLG,
ȤȤ pocztowego i kurierskiego: TNT, DHL.
Realizując w dalszym ciągu swoje pierwotne działania (transport, spedycja czy też przeładunki
i składowanie), operatorzy ci rozszerzyli je o inne związane z kompleksową organizacją procesów
transportu, magazynowania i dostaw w łańcuchach dostaw, stając się integratorami procesów logistycznych (Logistics Integrator). Na rysunku 3 w sposób schematyczny zaprezentowano połączenia
omawianej platformy logistycznej z przedpolem i zapleczem wraz ze wskazaniem roli integratorów
w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym via platforma logistyczna H–W–B–B.

Rysunek 3. Schemat połączeń platformy logistycznej Hamburg–Wilhelmshaven–Bremerhaven–Bremer z przedpolem i zapleczem oraz rola integratorów
Źródło: opracowanie własne.

Znaczenie portów morskich i centrów logistycznych w zarządzaniu procesami transportu
intermodalnego w Europie obrazuje znakomicie przykład organizacji przewozów intermodalnych
jednostek transportowych pomiędzy platformą logistyczną H–W–B–B a zintegrowanym centrum
logistycznym GVZ Nurnberg, gdzie połączenie w transporcie kombinowanym zapewnia 78 regularnych pociągów blokowych tygodniowo o potencjale przewozowym około 3 tys. TUE/7 dni.
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Analizując działanie platformy logistycznej H–W–B–B i jej znaczenie w środkowoeuropejskim
sieciowym systemie łańcuchów dostaw, należy zwrócić uwagę na ciągłe dostosowywanie jej
działania do zmieniających się warunków otoczenia. Zakres usług/produkcji i ich organizacja
ciągle podlegają modyfikacjom tak, aby zgodnie z dzisiejszą filozofią działania łańcuchów dostaw,
realizowały one oczekiwania klientów. Również w zakresie infrastruktury platforma dostosowuje
swój potencjał do oczekiwań rynkowych.
Przykładem takiego strategicznego podejścia było wybudowanie głębokowodnego terminalu
kontenerowego (Jade-Waser-Port) w porcie w Wilhelmshaven. Była to odpowiedź na wprowadzanie przez armatorów do eksploatacji coraz większych kontenerowców, z obsługą których,
ze względu na ich maksymalne zanurzenie, ma problemy port w Hamburgu. W konsekwencji
prognozy z początku XXI wieku przewidujące znaczący wzrost obrotów kontenerowych w tym
porcie nie sprawdziły się. Oczywiście istotną przyczyną był również ogólnoświatowy kryzys gospodarczy roku 2009, jak i decyzja globalnego operatora kontenerowego Maersk&Meller podjęta
w 2010 roku o przedłużeniu oceanicznego serwisu z Azji do portu w Gdańsku, co spowodowało
spadek obrotów via Hamburg w destynacjach bałtyckich. Jednak budowa terminalu Jade-WaserPort rekompensuje ograniczone możliwości portu w Hamburgu w zakresie obsługi największych
kontenerowców, które obecnie korzystają z nowego terminalu w Wilhelmshaven, a eksploatacja
tegoż przez operatora Eurogate gwarantuje kompleksowość usług w intermodalnym systemie
transportu ładunków skonteneryzowanych. Tym samym platforma logistyczna H–W–B–B po raz
kolejny dostosowała swój potencjał do oczekiwań rynku zachowując kluczową rolę w zarządzaniu
procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym w Europie Środkowej.

Podsumowanie
1. Wprowadzenie w transporcie morskim kontenerów wielkich klasy ISO zrewolucjonizowało systemy transportu ładunków w lądowo-morskich łańcuchach transportowych
determinując jednocześnie zmiany w funkcjonowaniu portów morskich i powstanie
zintegrowanych centrów logistycznych w Europie.
2. Porty morskie, szczególnie oceaniczne, proces przekształceń rozpoczęły w latach 70. i 80.
XX wieku, zwiększając wachlarz usług, czemu towarzyszył rozwój funkcji logistyczno-dystrybucyjnej i zmiana formuły działania w kierunku podobnej do zasad działania
zintegrowanych włoskich i niemieckich centrów logistycznych.
3. Zmiana organizacji funkcjonowania portów morskich doprowadziła do powstania portów morskich III i IV generacji, w przestrzeni których, podobnie jak w zintegrowanych
centrach logistycznych, działają operatorzy logistyczni typu 3PL i integratorzy procesów
4PL kreujący efektywność ekonomiczną i skuteczność w procesach dostaw będących
integralną częścią łańcuchów dostaw.
4. Ukształtowane przez rynek załadowców, poprzez procesy outsourcingu, zasady działania operatorów 3PL i 4PL doprowadziły do koncentracji w portach morskich i centrach
logistycznych szerokiego wachlarza usług na rzecz ładunków, ITU i środków transportu,
czyniąc z nich miejsca zbiegania się szeregu łańcuchów dostaw.
5. Koncentracja, o której mowa w poprzednim wniosku, doprowadziła do sytuacji, że europejskie porty morskie III i IV generacji i zintegrowane centra logistyczne stały się centrami
zarządzania przepływami w globalnych i regionalnych łańcuchach dostaw.
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Analysis of the Role of Seaport and Logistic Centers in Manage Processes
in the Intermodal/Combined Transport in Europe on Selected Example
Abstract

The aim of the article is to present the results of research on the role of seaports and integrated
logistics centers in the management processes the flow of cargo in Europe are transported
in intermodal system, including combined. For this study was made the synthesis of issues
related to intermodal transport and combined in Europe, which allowed to indicate the distinguishing features of this system of freight transport. Was also conducted an analysis regarding range of services for cargo, means of transport and intermodal transport units (ITU)
in seaports and integrated logistics centers. Using collected during the research information
on for seaports and logistics centers were analyzed their tasks in the area of the creation of the
efficiency of cargo flows in the processes of supply. The results of the study showed that the
system of European network for seaports and integrated logistics centers affecting the deve-
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lopment of a single European transport area affects both on the development of efficiency of
cargo flows in Europe. In turn their range of services for cargo, means of transport and ITU
is a component of processes flow optimization goods in the supply chain network system by
contributing to the creation of value-added logistics the processes in supply and distribution.
Keywords

intermodal transport, seaports, logistics centres, supply chains
Translated by Andrzej Montwiłł
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Streszczenie

W strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego zakłada się, że Unia Europejska ma stać się inteligentną i zrównoważoną gospodarką sprzyjającą włączeniu
społecznemu. Te trzy wzajemnie uzupełniające się priorytety powinny pomóc UE
i państwom członkowskim w osiągnięciu wysokiego poziomu zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. Dla ich osiągnięcia niezwykle istotne jest innowacyjne
podejście. W Polsce, pomimo wydatkowania w ostatnich latach znaczących środków
na wsparcie innowacyjności, poszczególne jej regiony znajdują się daleko w tyle w stosunku do gospodarek europejskich. Najnowszym pomysłem na znalezienie drogi do
innowacyjnej gospodarki jest koncepcja inteligentnych specjalizacji (IS). Stąd w aktualnej perspektywie finansowej 2014–2020 przyznawanie dotacji opiera się o zgodność
z IS. Oznacza to, że jeśli projekt inwestycyjny jest zgodny z celami regionalnych inteligentnych specjalizacji, ma on większe szanse na pozyskanie dofinansowania. Celem
artykułu jest określenie roli transportu i gospodarki morskiej jako IS oraz ukazanie ich
wpływu na podnoszenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu.

Słowa kluczowe

inteligentne specjalizacje, konkurencyjność regionu, transport, gospodarka morska,
innowacyjność



Wprowadzenie
Europa stoi obecnie w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych.
W strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego Unia Europejska przedstawiła swoją
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wizję europejskiej gospodarki rynkowej. Ma ona na celu konfrontację słabości strukturalnych
w drodze wykorzystania trzech uzupełniających się wzajemnie priorytetów:
ȤȤ wzrostu inteligentnego, opartego na wiedzy i innowacjach,
ȤȤ wzrostu zrównoważonego, promującego gospodarkę bardziej efektywną w wykorzystaniu
zasobów, niskoemisyjną i konkurencyjną,
ȤȤ wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, z gospodarką charakteryzującą się
wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającą spójność w wymiarze gospodarczym,
społecznym i terytorialnym.
Dla ich osiągnięcia niezwykle istotne jest innowacyjne podejście. Nowym podejściem na
znalezienie drogi do innowacyjnej gospodarki jest koncepcja inteligentnych specjalizacji (IS).
Inteligentna specjalizacja oznacza, po pierwsze, proces przedsiębiorczego odkrywania nisz,
w których region może osiągnąć przewagę w zakresie badań i innowacji, po drugie zaś jest to
koncentracja wsparcia publicznego na wybranych istniejących lub nowych branżach w celu
wzmocnienia przewag konkurencyjnych. Celem artykułu jest określenie roli transportu i gospodarki morskiej w inteligentnych specjalizacjach zidentyfikowanych przez polskie regiony oraz
ukazanie ich wpływu na podnoszenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu.

Koncepcja inteligentnych specjalizacji w polityce regionalnej
Unii Europejskiej
Koncepcja inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) została opracowana przez Grupę
Ekspercką „Wiedza dla wzrostu”, powołaną w 2005 roku przez unijnego Komisarza ds. Nauki
i Badań. Jej szczegóły zostały przedstawione po raz pierwszy w 2007 roku w raporcie Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe, którego
autorami byli D. Foray i B. Van Ark. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że żadne państwo ani
region nie są w stanie osiągnąć dobrych wyników we wszystkich dziedzinach nauki, technologii
i innowacyjności, ale każdy z nich dysponuje określonym potencjałem, umożliwiającym wyróżnienie się w wybranych dziedzinach. Chodzi więc o to, aby wybrać niewielką ilość kluczowych
dziedzin, w których istnieją przesłanki do specjalizacji, gdyż właśnie to może być skutecznym
narzędziem pomagającym w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej opartej na unikalnych zasobach. Poszczególne regiony są w stanie osiągnąć większe korzyści, gdy skoncentrują swoje wysiłki
wyłącznie na kluczowych obszarach, w których dysponują odpowiednimi zasobami, niż gdyby
rozproszyły środki publiczne między realizację projektów z różnych dziedzin zaawansowanych
technologicznie. Bez odpowiedniej masy krytycznej nie byłyby w stanie osiągnąć zamierzonego efektu, gdyż oddziaływanie na każdy z tych technologicznych obszarów byłoby zbyt małe
(Pilarska, 2014).
Koncepcja inteligentnych specjalizacji przywoływana jest w licznych dokumentach UE.
P. McCann i R. Ortega-Argilés (2011) twierdzą, że stała się ona głównym filarem strategii Europa
2020. Polityka regionalna UE jest podstawowym środkiem przełożenia priorytetów strategii
Europa 2020 na działania praktyczne w regionach. Problematyka regionalnych specjalizacji wiąże się z inicjatywą przewodnią Unii Innowacji, zakładającą wspieranie rozwoju innowacyjności,
w tym poprawy warunków prowadzenia działalności badawczej i przekształcania nowatorskich
pomysłów w innowacyjne produkty i usługi.
Rolę polityki regionalnej we wdrażaniu inteligentnego rozwoju przedstawiono w Komunikacie
Komisji Europejskiej (2010) Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego
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rozwoju w ramach strategii Europa 2020. Zachęcano w nim kraje członkowskie UE do tworzenia
narodowych i regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, aby
lepiej ukierunkować środki z funduszy strukturalnych. Stwierdzono, iż strategie inteligentnej
specjalizacji mogą zapewnić nie tylko skuteczniejsze wykorzystanie funduszy publicznych, ale
także stymulować inwestycje prywatne.
W Przewodniku strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (Komisja
Europejska, 2012) określono, iż narodowe/regionalne strategie innowacji to zintegrowane, lokalnie definiowane programy transformacji gospodarczej (nazywane też strategiami innowacyjnymi
trzeciej generacji), które spełniają pięć kryteriów:
ȤȤ kierują wsparcie na kluczowe priorytety, wyzwania i potrzeby w zakresie rozwoju opartego
na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi z ICT,
ȤȤ wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego
potencjał,
ȤȤ sprzyjają innowacjom, stymulują inwestycje sektora prywatnego,
ȤȤ prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności
i eksperymentowania,
ȤȤ są oparte na obiektywnych danych i zawierają solidne systemy monitorowania i oceny.
Wybór inteligentnych specjalizacji powinien następować w drodze współpracy przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych, które określiłyby najbardziej obiecujące obszary
specjalizacji w danym regionie, jak również słabości utrudniające wprowadzanie innowacji.
Strategia inteligentnych specjalizacji musi uwzględniać różnice w możliwościach gospodarczych
poszczególnych regionów w odniesieniu do innowacji. O ile wysoko rozwinięte regiony mogą
inwestować w udoskonalanie ogólnych technologii lub innowacji w dziedzinie usług, o tyle
w przypadku pozostałych regionów więcej korzyści może przynieść inwestowanie w innowacje
w konkretnym sektorze lub kilku pokrewnych sektorach (Komisja Europejska, 2010).
Legislacyjnego uściślenia propozycji przedstawionych w strategii Europa 2020 i inicjatywie
Unia Innowacji dokonano w trakcie programowania polityki regionalnej na lata 2014–2020
w rozporządzeniach Komisji Europejskiej w sprawie funduszy strukturalnych. Na mocy obowiązującego prawa inteligentna specjalizacja została uznana jako warunek wstępny (uwarunkowanie
ex-ante) uzyskania dostępu do funduszy unijnych. Oznacza to, że każde państwo członkowskie
i każdy region, aby móc otrzymać wsparcie finansowe na zaplanowane działania w dziedzinie
innowacji. musi posiadać nową strategię innowacji opartą na inteligentnych specjalizacjach.

Transport i gospodarka morska jako inteligentne specjalizacje w Polsce
Jak już wspomniano, inteligentne specjalizacje stały się motywem przewodnim planowania
strategicznego w obszarze innowacyjności w perspektywie finansowej 2014–2020. Stanowią one
instrument rozwoju regionu skoncentrowany na dziedzinach, w których ma on największy potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki dla rozwoju nowoczesnej
i innowacyjnej gospodarki. Zidentyfikowane obszary mają stanowić podstawę do budowania wokół nich i rozwoju specjalizacji mających wymierne korzyści dla rozwoju województw. Powinny
w nich funkcjonować przedsiębiorstwa stabilne, przyszłościowe, z potencjałem innowacyjnym.
Istotnym zadaniem jest zdiagnozowanie ich potrzeb, barier oraz określenie ich przydatności i roli
w procesie inteligentnych specjalizacji.
Zgodnie z wytycznymi Komisji, Polska zidentyfikowała krajowe inteligentne specjalizacje.
Punktem wyjścia do określania krajowych inteligentnych specjalizacji w Polsce były dwa kluczo157
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we dokumenty w obszarze prac naukowo-badawczych i innowacyjności, tj. Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 oraz Krajowy Program Badań (Czyżewska, Golejewska, 2014).
Po konsultacjach społecznych i spotkaniach z przedstawicielami branż wytypowano ostatecznie
20 krajowych inteligentnych specjalizacji w pięciu działach tematycznych: zdrowe społeczeństwo,
biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka,
surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe
(Krajowe Inteligentne Specjalizacje [KIS]). Transport i gospodarka morska zawarte są w sposób
bezpośredni w dwóch IS: 9 (rozwiązania transportowe przyjazne środowisku) i 20 (innowacyjne
technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich
i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy). Pierwsza z nich obejmuje takie obszary, jak: (1) innowacyjne środki transportu, (2) proekologiczne rozwiązania
konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu, (3) systemy zarządzania transportem,
(4) innowacyjne materiały w środkach transportu, (5) innowacyjne technologie produkcji
środków transportu i ich części, natomiast druga skupia się na: (1) projektowaniu, budowie
i konwersji specjalistycznych jednostek pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia, (2)
projektowaniu, budowie i przebudowie konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz (3) procesach
i urządzeniach wykorzystywanych na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.
Jednym z priorytetów EU obszarów inteligentnych specjalizacji jest niebieski wzrost (blue
growth). W 2011 roku koncepcja niebieskiego wzrostu pojawiła się w związku z promocją
zintegrowanej polityki morskiej UE (Komisja Europejska, 2006, 2007). W 2012 roku powstał
dokument na temat koncepcji niebieskiego wzrostu (Komisja Europejska, 2012a). Przedstawiono
w nim potencjał europejskich wybrzeży, mórz i oceanów, dzięki któremu mogą stać się one
znaczącym źródłem nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, przyczyniających się do
realizacji strategii Europa 2020. Innowacyjność we wszystkich sektorach niebieskiej gospodarki
ma zasadnicze znaczenie dla wykorzystania jej potencjału wzrostu i tworzenia miejsc pracy.
Innowacje mogą również przynieść znaczące korzyści dla środowiska naturalnego. Zrozumienie
roli inteligentnych specjalizacji w zwiększaniu europejskiego sektora niebieskiego wzrostu jest
warunkiem koniecznym, aby z powodzeniem korzystać z możliwości oferowanych interesariuszom. Na rysunku 1 przedstawiono regiony, które w swoich specjalizacjach jako jeden z celów
deklarowały niebieski wzrost.
Z mapy wynika, że na poziomie krajowym cel ten zadeklarowały trzy kraje: Dania, Portugalia
i Irlandia, natomiast na poziomie regionalnym został on włączony do inteligentnych specjalizacji w 50 regionach, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Polsce, Włoszech, Grecji,
Niemczech, Szwecji i Finlandii (de Vet, Edwards, Bocci, 2016). Najczęściej w specyfikacjach tych
IS wymienia się takie dziedziny, jak: urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu
zasobów morza, przemysł okrętowy, transport morski i porty morskie, działalność logistyczna,
morska akwakultura, surowce energetyczne off-shore i wydobycie minerałów morskich, odnawialna energia czy turystyka. Aby rozwinąć potencjał niebieskiej gospodarki w Europie, państwa
członkowskie muszą wprowadzić strategie i lokalne rozwiązania, które skutecznie usuną istniejące przeszkody i przyspieszą rozwój w tym zakresie. Innowacje w tej dziedzinie gospodarki są
hamowane przez brak informacji na temat morza, dna morskiego oraz istniejącego w nich życia.
Większa wiedza na temat mórz będzie sprzyjać wzrostowi w niebieskiej gospodarce, zarówno za
sprawą lepszej znajomości zasobów oraz lepszego zrozumienia sposobów ich wykorzystania, jak
też osiągnięciu założonych celów w zakresie ochrony środowiska.
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Rysunek 1. Regiony EU uwzględniające w IS cel niebieskiego wzrostu
Źródło: The Smart Specialisation Platform.

Wzrost w niebieskiej gospodarce będzie ponadto wymagał odpowiednio wykwalifikowanej
siły roboczej, zdolnej do stosowania najnowocześniejszych technologii w dziedzinie inżynierii
oraz wielu innych dziedzinach. Innowacje mogą pomóc w rozwoju niebieskiej gospodarki
w sposób, który nie tylko pobudzi wzrost i tworzenie miejsc pracy w UE, ale również podtrzyma
wsparcie publiczne dla handlowego wykorzystania zasobów morskich przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska morskiego.
W Polsce trzy województwa zadeklarowały specjalizacje w tym zakresie: pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. W tabeli 1 przedstawiono listę inteligentnych specjalizacji
w powyższych województwach.
Tabela 1. Wykaz inteligentnych specjalizacji w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim
Województwo

Nazwa specjalizacji

Cel specjalizacji

1

2

3

ȤȤ ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne
ȤȤ ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym
informacyjnie
ȤȤ ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle,
dystrybucji i zużyciu energii i paliw
ȤȤ ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób
cywilizacyjnych i okresu starzenia się

niebieski wzrost;
zrównoważona,
odnawialna energia;
zrównoważone innowacje;
agenda cyfrowa; zdrowie
i bezpieczeństwo publiczne

Pomorskie
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1

2

3

Zachodniopomorskie

ȤȤ biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego
potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy)
ȤȤ działalność morska i logistyka (w tym technika morska,
branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która
musi odpowiadać na współczesne wyzwania)
ȤȤ przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm
z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych,
dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane
z przemysłem okrętowym)
ȤȤ usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT,
IT, KPO czy przemysły kreatywne)
ȤȤ turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów
przyrodniczych i dorobku kulturowego)

kluczowe technologie
wspomagające (KETs);
zaawansowane systemy
produkcji; niebieski
wzrost;
transport i logistyka
(autostrady morskie);
innowacje usług;
zdrowie publiczne
i bezpieczeństwo;
biotechnologia
przemysłowa

Warmińsko-mazurskie

ȤȤ gospodarka wodna – np. produkcja jachtów i łodzi,
produkcja maszyn służących do wykorzystywania
wody bądź jej oczyszczania, przemysł rolno-spożywczy,
zakwaterowanie i odnowa biologiczna, sporty wodne,
transport wodny, budowa urządzeń ochrony środowiska,
projektowanie i budowa infrastruktury wodnej (kanałów,
wałów przeciwpowodziowych)
ȤȤ przemysł drzewny i meblarski
ȤȤ żywność wysokiej jakości

niebieski wzrost

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Smart Specialisation Platform.

Priorytet niebieskiego wzrostu jest przede wszystkim mocno akcentowany w województwie
pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Polska jest krajem, gdzie gospodarka morska odgrywa znaczącą rolę. Długość linii brzegowej wynosi 698 km, co stanowi 0,51%
linii brzegowej 22 krajów UE z dostępem do morza, a obszar przybrzeżny według szacunków
Instytutu Morskiego w Gdańsku (2015) zamieszkiwało 2,2 mln osób. Trudno jest jednoznacznie
określić rozmiar i znaczenie szeroko pojmowanej gospodarki morskiej w Polsce z uwagi na brak
porównywalnych danych statystycznych (istnieje konieczność dezagregacji sektorowej do poziomu 4-cyfrowej grupy PKD oraz poziomu województwa i podregionu). W tabeli 2 przedstawiono
listę morskich działalności gospodarczych według wytworzonej wartości dodanej (gross value
added), wielkości zatrudnienia i liczby przedsiębiorstw działających w branży.
Tabela 2. Przegląd morskich działalności gospodarczych w Polsce (na poziomie NUTS 0)
Morska działalność gospodarcza

Zatrudnienie
w tys. osób

Liczba
przedsiębiorstw

Transport morski, w tym porty morskie

0,43

7,04

753

Połów ryb przeznaczonych do spożycia

0,71

32,41

3 306

Produkcja statków oraz naprawa statków

0,47

18,60

3 236

Turystyka morska i nadmorska

0,24

18,05

3 541

Projekty wodne

0,21

9,59

476

Energia i surowce

0,085

2,08

73

Jachting i przystanie

0,08

4,05

381

Identyfikacja oraz bezpieczeństwo towarów
w łańcuchu dostaw

0,09

1,95

4

Źródło: Brodzicki, Zaucha (2016).
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Sektory niebieskiej gospodarki można podzielić na sektory tradycyjne, które osiągnęły pełną
dojrzałość (transport morski, turystyka morska i nadmorska), sektory rozwijające się (akwakultura i nadzór morski) oraz sektory wschodzące (odnawialna energia oceaniczna i niebieska
biotechnologia). Największymi sektorami w tej branży pozostają sektory tradycyjne. Mają one
mniejszy stopień innowacyjności, ale wykazują tendencje rosnące, np. turystyka. Zdecydowanie
pozytywnie trzeba ocenić umieszczenie na tej liście nowych i perspektywicznych sektorów,
takich jak jachting i mariny. Najszybciej rozwijające się działalności mają bardzo niejednorodny
charakter. Niektóre z nich, takie jak morska akwakultura, są bardzo obiecujące, np. hodowla
omułków prowadząca do redukcji w wodzie poziomu związków azotu i fosforu. Inne zaś mają
ograniczone perspektywy rozwoju, tak jak sektor połowu ryb przeznaczonych do spożycia, który
napotyka bariery w postaci regulacji wielkości połowów. W innych przypadkach sektory pozostają w niejasnych sytuacjach jeśli chodzi o przyszły rozwój, np. eksploatacja złóż gazu łupkowego.

Możliwości poprawy konkurencyjności regionów poprzez wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań w transporcie i gospodarce morskiej
Nadmorskie położenie regionu decyduje o dużej roli podmiotów związanych z gospodarką morską. Z tego względu również polskie regiony nadmorskie, czyli województwa pomorskie i zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie, widzą swój potencjał rozwoju w przemyśle i usługach
związanych z gospodarką morską. Chociaż pojęcie gospodarki morskiej obejmuje wiele różnych
obszarów, to najbardziej wymierne korzyści w ujęciu ekonomicznym przynosi regionom i całemu
krajowi funkcjonowanie portów morskich. Określenie związków występujących między portem
morskim a rozwojem regionu, w którym jest on zlokalizowany, oraz możliwość oceny skutków
wynikających z tych relacji umożliwia planowanie optymalnej polityki rozwojowej rejonu oraz
tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego.
Porty morskie są podstawowym ogniwem w lądowo-morskim łańcuchu transportowym,
stanowiąc bazę przeładunkową towarów oraz punkt obsługi pasażerów. Według Nottebooma
(1998) port morski jest logistycznym i gospodarczym węzłem w systemie transportu globalnego
o silnym morskim charakterze, w którym koncentruje się funkcjonalnie i przestrzennie różnorodna działalność bezpośrednio lub pośrednio związana z łańcuchami logistycznymi, których
częścią pozostają lądowo-morskie łańcuchy transportowe. Porty morskie stanowią swoiste
organizmy ekonomiczne, w skład których wchodzą różnego typu działalności gospodarcze.
Wiodące są profile działalności o charakterze transportowo-logistycznym. Przyczyniają się one
do rozwoju produkcji przemysłowej i usługowej. Port morski jest zbiorem wielu podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją portową, a także ją wspierającą, instytucji kontrolujących
i nadzorujących oraz urzędów (Grzelakowski, Matczak, 2012). Z badań przeprowadzonych przez
Actia Forum (2011) wynika, iż jedno przedsiębiorstwo na poziomie portu morskiego wpływa
na powstanie 4,5 przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu bezpośrednim oraz 77 firm na
poziomie pośrednim1.
1
Poziom portu morskiego obejmuje przedsiębiorstwa wykonujące przeładunek, magazynowanie, przechowywanie towarów oraz inną działalność wspomagającą transport morski. W skład poziomu otoczenia bezpośredniego
wchodzi: działalność morskich agencji transportowych, urzędów morskich, morskiego i przybrzeżnego transportu
wodnego, prac badawczo-rozwojowych i edukacji morskiej. Otoczenie pośrednie obejmuje podmioty zajmujące się
produkcją, naprawą i konserwacją statków oraz łodzi, przemysłem okołoportowym, turystyką morską oraz transportem
zapleczowym portów morskich.
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Zakres aktywności portów morskich wykracza poza typowo transportowy charakter i dzięki
temu urastają one do roli dynamicznych centrów wytwórczych o licznych funkcjach gospodarczych i społecznych oraz powiązaniach przestrzennych. Porty morskie, niezależnie od wielkości
i znaczenia, są istotnym składnikiem potencjału rozwojowego regionu. Generują zazwyczaj
wysoką wartość dodaną, stanowiąc w wymiarze regionalnym bieguny wzrostu gospodarczego
(Grzelakowski, 2009).
Z powyższych rozważań można wysnuć wniosek, iż poprawa konkurencyjności polskich
portów morskich i ich rozwój są istotnym warunkiem rozwoju regionów, w których są zlokalizowane. Konkurencyjność portów morskich uwarunkowana jest podstawowymi parametrami
infrastruktury portowej, jak długość nabrzeży, powierzchnia portu oraz dopuszczalne parametry
zawijających do nich statków. Oferta przeładunkowa i podstawowe parametry portów polskich
i zagranicznych nie są aż tak bardzo zróżnicowane, a największym problemem polskich portów
jest potrzeba poprawy stanu infrastruktury i jej przepustowości od strony zaplecza.
Mimo znaczących już inwestycji przeprowadzonych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
infrastruktura portów morskich jest w znacznym stopniu przestarzała i zdekapitalizowana,
stąd niezbędna jest jej modernizacja i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
czyniących ofertę tych portów bardziej atrakcyjną dla klientów oraz wpływających na poprawę
efektywności przedsiębiorstw portowych. Aby sprostać wymogom otoczenia, polskie porty
morskie muszą stopniowo przekształcać się w porty tzw. czwartej generacji, czyli intermodalne
węzły transportowe i centra dystrybucyjno-logistyczne (Grzelakowski, 2009). Poprawa konkurencyjności portów wiąże się zatem z koniecznością przeprowadzania inwestycji infrastrukturalnych, suprastrukturalnych oraz z wdrażaniem innowacji zarówno technologicznych, jak
i organizacyjnych czy marketingowych.
Za najważniejsze inwestycje portowe w Polsce, mające innowacyjny charakter, należy uznać
wybudowanie kontenerowego terminala głębokowodnego DCT w Gdańsku oraz Pomorskiego
Centrum Logistycznego na jego zapleczu, co pozwala na przekształcenie gdańskiego portu w port
czwartej generacji, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości stanie się on być może hubem dla innych portów bałtyckich. Dynamiczny rozwój przeładunków kontenerowych w nowym terminalu
już przyczynił się zauważalnie do wzrostu tworzonej wartości dodanej brutto i zatrudnienia
w regionie.
Bardzo ważną rolę w poprawie efektywności portów morskich i innych uczestników danego
łańcucha transportowego odgrywa sprawny system telekomunikacyjno-informatyczny, którym
byłyby połączone poszczególne podmioty. Możliwość śledzenia ruchu ładunków skonteneryzowanych czy niebezpiecznych często jest warunkiem przyciągnięcia ich przez poszczególne porty.
Poza tym, współczesny rynek wymaga szybkich dostaw towarów dostosowanych precyzyjnie do
oczekiwań klientów, w związku z czym niezbędne staje się szybkie komunikowanie się między
uczestnikami poszczególnych procesów i szybkie zautomatyzowane przetwarzanie informacji
(Klimek, 2011).
Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, terminale muszą inwestować w nowoczesne
technologie, aby usprawnić obsługę ładunków. Najczęściej inwestują w zakup systemu wspomagającego zarządzanie obsługą i planowanie pracy terminalu kontenerowego. Systemy te
wykorzystywane są m.in. do planowania rozstawienia kontenerów na placach składowych. Tego
typu systemy składają się z różnych modułów, których konfigurację dobiera się indywidualnie
do potrzeb klienta. Innym rozwiązaniem usprawniającym pracę terminali w portach morskich
jest specjalistyczne oprogramowanie pomagające zaplanować załadunek kontenerów na pokład
statku. Przygotowanie takich planów z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala na wcześniej162
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sze ustalenie, w jakiej kolejności będą ładowane kontenery, co skraca czas za- lub wyładunku.
Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego zapewnia też bezpośrednią komunikację
pomiędzy terminalem a odbiorcą ładunku, co wpływa w znaczący sposób na podniesienie jakości
usług i wydajności pracy takiego terminalu (Fajczak-Kowalska, 2012).
Działalność portowa generuje, oprócz wielu niekwestionowanych pozytywnych efektów ekonomicznych, także te negatywne oddziałujące na środowisko naturalne. Należy do nich zaliczyć:
wpływ na jakość wody, powietrza, zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz pylenia, wytwarzanie hałasu i wibracji, generowanie odpadów podczas działalności portowej i obsługi statków,
zaś udział pojazdów transportu drogowego obsługujących porty pogłębia zjawisko kongestii.
Działania innowacyjne w portach mogą w znacznym stopniu wpłynąć na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa statków i prac przeładunkowych,
zmniejszając w ten sposób koszty zewnętrzne obciążające region, państwo i społeczeństwo.
Zazwyczaj jedną z głównych barier we wdrażaniu innowacji są niewystarczające środki finansowe. Umieszczenie problematyki transportu i gospodarki morskiej w krajowych i regionalnych
inteligentnych specjalizacjach może przyczynić się do zwiększenia środków finansowych na
wdrażanie innowacji w tych sektorach.

Podsumowanie
Koncepcja inteligentnych specjalizacji pojawia się w polityce europejskiej jako odpowiedź na
poszukiwanie nowych, bardziej zrównoważonych koncepcji wzrostu, jako alternatywa dla polityki promującej inwestycje w kilku sektorach, niezależnie od struktury przemysłowej danego
regionu i potencjału wiedzy. Została ona zaproponowana także ze względu na konieczność
bardziej efektywnego inwestowania ograniczonych środków publicznych na rozwój gospodarczy
regionów. Jest to podejście oddolne, w którym rynek stymuluje rozwój gospodarczy. Dzięki temu
ma wzrosnąć synergia między różnymi politykami unijnymi, krajowymi i regionalnymi, a także
ma to zapewnić lepsze wykorzystanie funduszy unijnych. Co to oznacza w praktyce? Chodzi
o wykorzystanie potencjału regionów i państw poprzez optymalne dopasowanie kierunków
rozwoju nauki i kształcenia do specyficznych uwarunkowań gospodarczych. Specjalizacje są takimi obszarami gospodarki, w których może dochodzić do sprawnego wprowadzania innowacji
dzięki odpowiedniemu wsparciu sektora nauki, a zwłaszcza dzięki skutecznemu wykorzystaniu
wyników prac B+R.
Strategię inteligentnych specjalizacji odróżnia od typowych strategii innowacji oparcie na
realiach, tj. uwzględnienie nie tylko problemów badawczych i kwestii kwalifikacji, ale także
wszystkich dostępnych zasobów – lokalizacji geograficznej, struktury populacji, klimatu, zasobów naturalnych oraz kwestii popytowych, np. potrzeb społecznych. Warto również podkreślić,
że IS nie jest postrzegana jako trwały (niezmienny) element charakterystyki kraju/regionu,
przeciwnie – zakłada się ewolucję specjalizacji.
Analizowane w artykule trzy województwa w pakiecie specjalizacji deklarowały niebieski
wzrost. W opinii Komisji niebieski wzrost prowadzi do inteligentnego, sprzyjającego włączeniu
społecznemu i trwałego wzrostu gospodarczego, ukierunkowanego na innowacje i podnoszenie
rangi niebieskiej gospodarki dzięki upowszechnianiu zainteresowania nią wśród państw członkowskich, regionów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego.
Jak wspomniano, w Polsce w zakresie niebieskiego wzrostu dominują sektory tradycyjne, do
których należy zaliczyć transport i działalność portów morskich. Poprawa konkurencyjności
polskich portów morskich i ich rozwój są niezbędne dla dalszego rozwoju regionów, w których
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są zlokalizowane. Polskie porty morskie wymagają przeprowadzenia jeszcze wielu inwestycji
infrastrukturalnych, modernizacji suprastruktury oraz wdrażania innowacji.
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Transport and Maritime Economy in the Intelligent Specializations as a Factor
for Improving Regional Competitiveness
Abstract

In the Europe 2020 strategy, it is assumed that the European Union will become a smart,
sustainable and inclusive economy. These three priorities should help the EU and its Member
States in achieving a high level of employment, productivity and social cohesion. The innovative approach is extremely important to achieve this goals. In Poland, despite spending in
recent years significant resources to support innovation, its individual regions are far behind
on the background of European economies.
The latest idea to find a way to innovative economy is the concept of smart specialisation (IS).
Thus, in the current 2014–2020 financial perspective the granting of subsidies is based on
compliance with IS. This means that if the investment project is in line with the objectives of
the regional smart specialisation, it has a better chance of obtaining funding. The aim of this
article is to define the role of transport and maritime economy as IS, and to show their impact
on raising the level of innovation and competitiveness of the region.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania lekkich, samobieżnych zestawów
kolejowych do wspomagania procesów związanych z obsługą ruchu towarowego na obszarach aglomeracyjnych. Ze względu na specyfikę wskazanych obszarów, w tym przede
wszystkim wzmożone zapotrzebowanie otoczenia w zakresie realizacji dostaw, strefy
takie narażone są na dynamiczny i często niekontrolowany wzrost udziału transportu
samochodowego w przewozach ogółem. Łącząc opisane zjawisko ze zwiększającymi się
potrzebami transportowymi mieszkańców, na wskazanych obszarach dochodzi zazwyczaj do powstawania niekorzystnych zjawisk związanych z kongestią transportową.
Prezentowana koncepcja mogłaby przyczynić się do zwiększenia udziału kolei w obsłudze ruchu towarowego (w tym również w zakresie ładunków występujących w ilościach uniemożliwiających sformowanie zestawów całopociągowych), co docelowo
mogłoby przynieść wymierny efekt w postaci odciążenia infrastruktury transportu
samochodowego i zmniejszeniu występującej na niej kongestii.
Za pilotażowy obszar rozważań przyjęto region aglomeracji szczecińskiej. Rozważania
wynikają bezpośrednio z udziału autora w przygotowaniu „Koncepcji Szczecińskiej
Kolei Metropolitalnej” (SKM), a następnie w realizacji studium wykonalności SKM.
Zakładana we wskazanym studium poprawa stanu infrastruktury „szczecińskiego
węzła kolejowego”, w ujęciu zarówno jakościowym, jak też ilościowym, może stanowić
istotny potencjał dla rozwoju towarowego transportu kolejowego w regionie – w postaci
np. analizowanego systemu „Lekkiej Kolei Towarowej”.

Słowa kluczowe

transport, transport kolejowy, transport towarowy, lekka kolej towarowa, obsługa
transportowa aglomeracji



1
Badania przeprowadzono w ramach realizacji pracy badawczej „Problemy transportu pasażerskiego w regionach nr
4/S/IZT/16”, finansowanej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie działalności statutowej.
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Wprowadzenie
Transport kolejowy na obszarze Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat poddany
został istotnym zmianom w zakresie uregulowań prawnych i ram funkcjonowania. Wiele aktów
prawnych, przyjętych na poziomie UE, przyczyniło się do reorganizacji kolei w poszczególnych
państwach członkowskich, czego efektem miało być zwiększenie efektywności i konkurencyjności tej gałęzi na rynku usług transportowych (Nikitinas, Dailydka, 2016, s. 80–81).
Znaczny wzrost udziału transportu samochodowego w towarowym rynku usług transportowych wpłynął negatywnie m.in. na poziom bezpieczeństwa, zanieczyszczenie powietrza, powiększającą się kongestię na sieci transportowej. Działania nakierowane na reformę rynku kolejowego
zmierzały początkowo do wyhamowania niekorzystnych dla tej gałęzi tendencji spadkowych,
a w następstwie – do poprawy efektywności tej gałęzi i zwiększenia jej konkurencyjności względem pozostałych gałęzi uczestniczących w wymianie gospodarczej. Zapoczątkowane na obszarze
UE procesy liberalizacyjne w pierwszej fazie zakładały więc likwidację monopolu wewnątrz
gałęzi, mającą pobudzić istniejące na rynku podmioty wraz z możliwością aktywizacji nowych,
często niezależnych od kapitału państwowego; celem docelowym było zwiększenie aktywności
kolei względem pozostałych gałęzi transportu (Pietrzak, 2012, s. 229).

Rola transportu kolejowego w przewozach towarowych
Analizując rynek usług transportowych wraz z zachodzącymi na tym rynku procesami związanymi z przemieszczaniem ładunków, wskazać można na występowanie wielu odmiennych
relacji przewozowych. W zależności od rozmieszczenia miejsc nadania i odbioru ładunków, masy
i stopnia ich zróżnicowania, a także liczby nadawców i odbiorców, wyróżnić można podstawowe
relacje przewozowe (Pietrzak, 2015, s. 70):
ȤȤ od nadawców dużych partii ładunków do odbiorców dużych partii ładunków,
ȤȤ od nadawców dużych partii do odbiorców małych partii (i odwrotnie),
ȤȤ od nadawców małych partii do odbiorców małych partii.
Pierwsza ze wskazanych relacji charakteryzuje się najmniej skomplikowanym procesem
organizacyjnym. Przewóz dużych partii ładunku (najczęściej jednorodnego) od jednego nadawcy
do jednego odbiorcy tożsamy jest z procesem transportowym bezpośrednim. Realizacja usługi
odbywa się w nim za pomocą jednego środka transportu bez konieczności wykonywania czasochłonnych i kosztochłonnych procesów przeładunkowych pomiędzy środkami/gałęziami
transportu. Taka forma przewozów pozwala na wykorzystanie cech towarowego transportu
kolejowego, które przez wiele lat wpływały na wysoką konkurencyjność tej gałęzi względem
innych, mianowicie na zdolność do jednorazowego przewozu znacznej masy ładunku, przy
jednoczesnym zapewnieniu korzystnej stawki frachtowej.
Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce, nowe wymagania uczestników rynku usług
transportowych oraz zauważalna tendencja w zakresie zmian struktury przewożonych ładunków
z wcześniej dominującej grupy masowych w kierunku drobnicowych, zjednostkowanych i wartościowych, wyparły tradycyjne, uproszczone formy przewozu. Zmiany te w istotny sposób zweryfikowały
rolę poszczególnych gałęzi na rynku usług transportowych. Obsługa ładunków zjednostkowanych
uprościła co prawda sam proces przeładunku, jednak ich niejednorodność pod względem ilości,
właściwości, a także miejsca nadania i przeznaczenia, wpłynęła na konieczność organizacji znacznie
bardziej zaawansowanych procesów transportowych niż ten bezpośredni – preferowany dotychczas
przez transport kolejowy. Współczesna obsługa ładunków wymaga od operatorów wprowadzania
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bardziej zaawansowanego zakresu czynności związanych np. z monitorowaniem ładunku i środka
transportu, a także organizacją procesów transportowych składających się z więcej niż jednego
procesu przewozowego, często korzystając z wielu środków i gałęzi transportu.
Realizacja innych procesów transportowych niż proces bezpośredni przy udziale transportu
kolejowego jest znacznie utrudniona. W przeciwieństwie do przewozów całopociągowych, obsługa pojedynczych wagonów lub ich niewielkich grup wpływa na zwiększenie złożoności procesu
transportowego, a co za tym idzie, może mieć wpływ na zwiększenie kosztu oraz czasu potrzebnego na przemieszczenie ładunku od odbiorcy do nadawcy. Z uwagi na to, iż koszt przewozu
pojedynczych wagonów czy też ich niewielkich grup na całej trasie wpłynąłby w istotny sposób
na cenę końcową przewożonego ładunku, dąży się do stosowania na sieci hubów kosnolidacyjno-dekonsolidacyjnych – punktów węzłowych, których zadaniami są:
ȤȤ koncentracja niewielkich strumieni ładunków pochodzących od wielu nadawców i utworzenie składów całopociągowych w relacjach pomiędzy głównymi hubami,
ȤȤ rozformowanie składów całopociągowych i rozproszenie strumieni ładunków pomiędzy
wielu odbiorców.
Schemat obsługi wskazanych relacji przy wykorzystaniu wyłącznie transportu kolejowego
zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat wykorzystania transportu kolejowego do obsługi wybranych relacji przewozowych
Źródło: Pietrzak (2015), s. 71.
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Innowacyjne formy wykorzystania transportu kolejowego w przewozach
towarowych
Jak zostało wskazane, europejski rynek usług transportowych w ciągu ostatnich lat uległ diametralnym przemianom, co wpłynęło jednocześnie na funkcjonowanie i rolę poszczególnych gałęzi
transportu uczestniczących w wymianie handlowej. Zmieniające się wymagania uczestników
rynku usług transportowych wpłynęły na pojawiające się nowoczesne formy przeładunku
i przewozu, mające na celu minimalizację kosztów i czasu potrzebnego do realizacji pełnego
procesu transportowego – z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia ładunku. Coraz częściej
determinanta czasu ewoluuje jednak z pojęcia jak najkrótszego procesu transportowego w kierunku gwarancji terminowości dostaw, wraz z możliwością monitorowania przesyłki w podróży,
co umożliwia operatorom obiektów magazynowych przyjmowanie przesyłek w zaplanowanych
wcześniej „oknach czasowych”.
W aspekcie wskazanych zmian, warta uwagi jest koncepcja realizacji przewozów towarowych
za pomocą samobieżnych zestawów kolejowych przystosowanych do obsługi ładunków skonteneryzowanych. Zasadą działania takich środków transportu jest połączenie ze sobą wagonów
kolejowych w taki sposób, że wagony skrajne wyposażone są w kabiny sterownicze i silniki
spalinowe, elektryczne bądź hybrydowe (Bozicnik, Schliephake, 2005, s. 37). Kabina maszynisty
umieszczona z dwóch stron zestawu umożliwia obsługę punktów przeładunkowych w trybie
wahadłowym, bez konieczności czasochłonnych manewrów, w tym przełączania lokomotywy
z jednego końca składu na drugi. Uproszczony schemat takiego zestawu przedstawiono na
rysunku 2.

Rysunek 2. Schemat samobieżnego zestawu kolejowego do przewozu kontenerów
Źródło: Stokłosa (2011), s. 146.

Ze względu na cechy szczególne wyróżniające ten środek transportu, w literaturze przedmiotu określany jest on jako skład zmiennokierunkowy lub pociąg towarowy typu push-pull
(Stokłosa, Cisowski, 2012, s. 25), nazywany jest też „ciężarówką na torach” (Kuhla, 2001, s. 41)
lub „transportem towarowym po kosztach transportu samochodowego” (Muller, 2001, s. 14).
Ideą budowy i eksploatacji wskazanego zestawu samobieżnego było zastosowanie go do
realizacji dwóch odmiennych zadań przewozowych (Duin, 2002, s. 111). Wykorzystanie wyłącznie jednego zestawu pozwalało na zapewnienie szybkiego i elastycznego przewozu niewielkiej
ilości ładunku na krótkich dystansach (Bozicnik, Schliephake, 2005, s. 38) pomiędzy dwoma
uczestnikami rynku usług transportowych posiadających dostęp do sieci kolejowej; techniczna
możliwość połączenia kilku zestawów w jeden pozwalała z kolei na obsługę relacji przewozowych
od wielu nadawców do wielu odbiorców przy założeniu, iż pojedyncze jednostki wspólną dla nich
drogę pokonują połączone w jeden skład.
Opisywany system przewozów kolejowych użytkowany był testowo przez koleje niemieckie
pod nazwą Cargo Sprinter. W 1997 roku wprowadziły one we współpracy z niemieckim opera170
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torem Fraport innowacyjne składy, które mogły jednorazowo przewieźć 5 kontenerów 40-stopowych (Caldwell i in., 2002, s. 12) lub zamiennie 10 kontenerów 20-stopowych. Samobieżny zestaw
kolejowy typu Cargo Sprinter, przy jednoosobowej załodze, posiadał więc identyczną zdolność
przewozową jak 5 ciągników siodłowych z naczepą (Duin, 2002, s. 115). Działanie takiego systemu polegało na organizacji procesu łączenia na stacjach węzłowych kilku autonomicznych
jednostek samobieżnych pochodzących od różnych nadawców i łączenia ich w zestaw pełniący
rolę quasi składu całopociągowego. Zestaw ten po dotarciu do kolejnej stacji węzłowej był rozformowywany, a każdy z pojazdów samobieżnych, korzystając z własnego napędu, przemieszczał
się już indywidualnie do właściwego punktu nadania. Koleje niemieckie, po okresie testowym,
zaprzestały jednak wykorzystywania zestawów Cargo Sprinter do przemieszczania ładunków
zjednostkowanych.
Idea funkcjonowania zestawów oparta była na ich wykorzystywaniu jako alternatywy dla
przewozów samochodowych – stąd też ich lekka konstrukcja, która miała wpłynąć na minimalizację zużycia paliwa. Konstrukcja ta utrudniała jednak pracę na trasach, w których poszczególne
zespoły formowane były w zestawy całopociągowe. Kolejnym utrudnieniem dla zakładanego
sposobu wykorzystania zestawów Cargo Sprinter była odmienna, od przyjętej dla klasycznych
wagonów towarowych, organizacja obiegu takich pojazdów na sieci kolejowej – również z uwagi
na połączenie wagonu (jako miejsca dla ładunku) z miejscem pracy maszynisty. Wykorzystanie
jednostki samobieżnej na całej trasie od nadawcy do odbiorcy (również jako części składu całopociągowego na wspólnym dla wielu zestawów odcinku drogi) pociągało za sobą konieczność
poszukiwania kolejnych zleceń transportowych na trasie powrotnej. W przeciwnym wypadku
jednostka taka zmuszona byłaby do powrotu do miejsca rozpoczęcia podróży bez ładunku
powrotnego.
Dokonując oceny funkcjonowania systemu Cargo Sprinter w Niemczech, należy zwrócić
szczególną uwagę na okres, w jakim dokonywano prób wdrożenia tego rozwiązania w praktyce
gospodarczej. Lata 90. XX wieku to czas, w którym na obszarze Unii Europejskiej tworzono
dopiero pierwsze ramy reform europejskiego rynku usług transportu kolejowego, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście udziału transportu samochodowego w obsłudze towarowego
rynku usług transportowych.
W opinii autora, w aspekcie poszukiwania nowoczesnych form przewozu ładunków i prób
wprowadzania na obszarze UE szerokich działań w zakresie pobudzania kolei do aktywności
na rynku usług transportowych, warta rozważenia jest ponowna analiza możliwości wdrożenia
systemu opartego na rozwiązaniach idei Cargo Sprinter. Być może nie należy jednak stosować
go jako alternatywy dla tradycyjnego pociągu towarowego, zdolnego do realizacji całej podróży,
lecz przede wszystkim – systemu będącego substytutem transportu samochodowego w zakresie
funkcji dowozowo/odwozowej do/z hubów transportowych.
Nowoczesne rozwiązania, powiązane z ideą funkcjonowania systemu Cargo Sprinter, mogłyby współcześnie przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności towarowego transportu kolejowego względem innych gałęzi transportu, a tym samym uczynić go bardziej atrakcyjną formą
przewozu dla uczestników rynku usług transportowych (Bozicnik, 2006, s. 397). Tradycyjny
zestaw całopociągowy zastosowany do realizacji podróży pomiędzy głównymi hubami wraz
z uzupełnieniem go o system Cargo Sprinter na krótkich trasach dowozowo/odwozowych
mógłby stanowić innowacyjne rozwiązanie ułatwiające realizację przewozów rozproszonych.
Schematyczne porównanie tradycyjnie funkcjonującego pociągu realizującego bezpośredni
proces transportowy wraz z alternatywnymi formami przewozów wykorzystujących również
rozwiązanie Cargo Sprinter przedstawiono na rysunku 3.
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Źródło: Pietrzak (2015), s. 221.
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„Lekka Kolej Towarowa” w obsłudze ruchu aglomeracyjnego
Idea wykorzystania alternatywnych technologii transportu kolejowego w przewozach towarowych na obszarach aglomeracyjnych wynika z udziału autora w opracowaniu w 2012 roku
„Koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” (Pietrzak, 2014) oraz – w roku 2015 – „Studium
wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” (Pietrzak, Pietrzak, 2015). Wskazany projekt
zakłada modernizację kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej, wraz z budową drugiego
toru na odcinkach jednotorowych, a także wyposażenie sieci w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie dopuszczalnej prędkości składów i docelowo przepustowości sieci. Poza klasycznymi generatorami ruchu, zlokalizowanymi
w obrębie głównych miast aglomeracji, tj. Szczecinem, Stargardem, Goleniowem, Gryfinem czy
Policami, projektowana sieć SKM obejmuje również liczne obiekty o charakterze przemysłowym,
które, poza zapewnieniem potoków dla kolei pasażerskiej, mogą stanowić również znaczny potencjał dla przewozów towarowych. Obecnie znaczna część parków przemysłowych, specjalnych
stref ekonomicznych oraz obecnie aktywizowanych dawnych obszarów przemysłu stoczniowego
posiada bocznice kolejowe, które zapewniają połączenie z krajową siecią kolejową. Problemem
jest jednak znaczne rozdrobnienie podmiotów operujących na wskazanych obszarach, co skutecznie eliminuje możliwość generowania jednorazowej masy ładunku uzasadniającą konieczność
obsługi przez zestaw całopociągowy. Znacznym utrudnieniem kolejowej obsługi tych punktów
handlowych jest stan techniczny infrastruktury, powodujący również całkowite wyłączenie części
lub wszystkich torów – co utrudnia lub uniemożliwia obsługę pociągów konwencjonalnych wraz
z koniecznością przetaczania wagonów i przełączania lokomotywy pomiędzy końcami składu.
Zestawy typu Cargo Sprinter, ze względu na charakterystyczne parametry techniczne
– mniejszą wagę i długość całkowitą – mogą obsługiwać linie lokalne o zaniżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. „Zmiennokierunkowość” pojazdów nie wymaga również
obecności na bocznicy torów niezbędnych do prowadzenia manewrów przez konwencjonalne
składy, pozwalając jednocześnie na redukcję do minimum długości torów rozładunkowych na
obszarze zakładu (Ballis, Golias, 2002, s. 600).
Zestawy te pozwoliłyby na kolejową obsługę punktów handlowych, które ze względu na stan
posiadanej infrastruktury oraz potencjał w zakresie potrzeb transportowych, nie są w stanie
obsługiwać konwencjonalnych pociągów towarowych – a tym samym zmuszone są prowadzić
wymianę handlową w oparciu o transport samochodowy. Według zakładanej koncepcji, zestawy
samobieżne mogłyby być wykorzystywane na obszarze aglomeracji do obsługi funkcji dowozowej/
odwozowej pomiędzy poszczególnymi punktami handlowymi a regionalnymi, głównymi kolejowymi hubami konsolidacyjno-dekonsolidacyjnymi. Tam ładunki zjednostkowane mogłyby być
przeładowywane na liniowe zestawy całopociągowe, realizujące cykliczne przejazdy w relacjach
krajowych i międzynarodowych. Po dotarciu pociągu do kolejnego lokalnego hubu, ładunki
zjednostkowane, po dokonaniu przeładunku, dalszą podróż do miejsc nadania odbywałyby
przy udziale transportu samochodowego, lub – jeśli aglomeracja dysponowałaby wewnętrznym
systemem Cargo Sprinter – kolejowym zestawem samobieżnym.
W przypadku pojawienia się zapotrzebowania na ekspresowe przewozy krótkodystansowe,
zestawy samobieżne mogłyby również realizować zlecenia w ramach połączeń regionalnych,
pomiędzy poszczególnymi punktami handlowymi zlokalizowanymi na obszarze jednej aglomeracji. Opisywaną koncepcję przedstawiono schematycznie na rysunku 4.
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ruchu kolejowego w relacjach międzyaglomeracyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Obsługa wewnętrznego obszaru aglomeracji za pomocą innowacyjnego rozwiązania – zestawu samobieżnego typu Cargo Sprinter – pozwoliłaby na realizację za pomocą transportu kolejowego potrzeb transportowych tych podmiotów handlowych, których obsługa transportowa, ze
względu na stan infrastruktury lub ograniczony potencjał w zakresie wielkości masy ładunkowej,
realizowana jest wyłącznie za pomocą transportu samochodowego.
W skali całej aglomeracji, stopniowe zmniejszanie uzależnienia obsługi punktów handlowych
od transportu samochodowego mogłoby przynieść istotne, korzystne zmiany w zakresie ruchu
pojazdów w głównych miastach regionu i ich bezpośrednim otoczeniu. Docelowo mogłoby to
wpłynąć na zmniejszenie kongestii transportowej i poprawę bezpieczeństwa.
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Podsumowanie
Zmiany gospodarcze wpływające na niekorzystną dla transportu kolejowego strukturę ładunkową
i zmieniające się preferencje klientów rynku usług transportowych wpłynęły na ograniczone możliwości wykorzystania przez kolej dotychczasowej przewagi konkurencyjnej, wynikającej z masowości
przewozów i oferowania niskiej stawki frachtowej. Ładunki zjednostkowane wypierają tradycyjne,
uproszczone formy przewozu o ograniczonej liczbie czynności przeładunkowych. Niejednorodność
pod względem ilości, właściwości oraz miejsc nadania i przeznaczenia, wymuszają na operatorach
stosowanie bardziej zaawansowanych, elastycznych i najczęściej znacznie droższych form przewozu.
W celu pobudzenia europejskiego transportu kolejowego, poza przeprowadzonymi reformami
rynku usług transportowych wraz z jego liberalizacją, zasadne wydają się również procesy zmierzające do opracowania i wdrażania nowych form przewozu i przeładunku. Mogą się one przyczynić
do zwiększenia efektywności tej gałęzi transportu, a docelowo do ponownej jej aktywizacji i zwiększenia konkurencyjności względem innych gałęzi obecnych na rynku usług transportowych.
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“Light Freight Railway” as an Innovative System to Support Handling Freight
in Agglomeration Areas
Abstract

The article presents the concept of using lightweight, self-propelled railway sets to support
freight processes in agglomeration areas. Due to the nature of selected areas, including in particular the increased demand for deliveries, such zones are exposed to dynamic and often uncontrolled increase in the share of car transport in total transportation. Combining indicated
phenomenon also with increasing transport needs of residents and users on designated areas
usually results in the formation of adverse events associated with the transport congestion.
The concept presented in the article could help to increase the share of rail transport in handling freight (including due to technical and organizational capabilities, also in terms of cargo
handling in quantities preventing the formation of block train compositions), which ultimately could bring measurable effects by relieving transport infrastructure and reducing congestion.
The pilot area became the region of Szczecin agglomeration. Adopted considerations arise
directly from the author’s participation in the preparation of the “Concept of the Szczecin
Metropolitan Railway” (SKM), then the implementation of the SKM feasibility study. Improvement of infrastructure of “Szczecin railway junction”, both in terms of quality and quantity,
assumed in the study may be an important potential for the development of freight rail transport in the region – in the form of e.g. the analyzed “Light Freight Railway” system.

Keywords

transport, rail transport, freight transport, Light Freight Railway, agglomeration transportation
services
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Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rozbudowy infrastruktury portów morskich jako warunku determinującego rozwój przewozów intermodalnych w ramach
korytarzy sieci bazowej TEN-T. Na przykładzie portu morskiego w Gdańsku dokonano oceny zdolności przeładunkowej, która jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o rozwoju portu i kształtowania jego pozycji konkurencyjnej.
Zagwarantowanie odpowiedniej przepustowości infrastruktury dostępowej do portu
zarówno wodnej, jak i lądowej, w przypadku planowania rozwoju portów jako inkubatorów korytarzy transportowych, wymaga koordynacji rozbudowy infrastruktury
portowej przez zarządy portów oraz operatorów portowych z zarządcami infrastruktury drogowej i kolejowej na zapleczu portów.

Słowa kluczowe

port morski, infrastruktura portowa, przewozy intermodalne, sieć TEN-T



Wprowadzenie
Druga połowa XX wieku była czasem intensywnego wzrostu międzynarodowej wymiany
towarów, co wywołało potrzebę wykorzystywania różnych gałęzi transportu wraz z ich
możliwościami techniczno-technologicznymi. W celu osiągnięcia maksymalnej efektywności
działań w łańcuchach dostaw powstały nowe koncepcje organizacji przewozów pozwalające na
optymalizację procesów transportowo-logistycznych. Przykładem są przewozy intermodalne.
Ważną rolę w tym procesie odgrywa infrastruktura punktowa, a szczególnie portowe terminale
kontenerowe oraz terminale lądowe, wraz z infrastrukturą liniową na ich zapleczu, zapewniającą
sprawny dostęp do miejsc konsolidacji i dekonsolidacji ładunków.
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Rozwojowi transportu intermodalnego ma sprzyjać realizacja polityki transportowej Unii
Europejskiej w zakresie rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), której nowe priorytety zostały określone na przełomie 2013 i 2014 roku. Za główny cel do 2030 roku postawiono utworzenie tzw. sieci bazowej, w tym rozwój dziewięciu korytarzy transportowych oraz najważniejszych
węzłów (m.in. portów morskich, portów wodnych śródlądowych, terminali kolejowo-drogowych).
Podkreśla się, że sieć ta powinna być multimodalna, tj. powinna obejmować wszystkie gałęzie transportu i ich połączenia, a także odpowiednie systemy zarządzania ruchem i informacjami. Przez Polskę
przebiegają dwa korytarze sieci bazowej TEN-T: Bałtyk–Adriatyk oraz Morze Północne–Bałtyk, a ich
strategicznymi węzłami są cztery porty morskie: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście.
Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rozbudowy infrastruktury portów morskich jako warunku determinującego rozwój przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T.
Na przykładzie portu morskiego w Gdańsku zaprezentowano ocenę zdolności przeładunkowej.

Istota transportu intermodalnego
Transport intermodalny jest formą przewozu towarów z założenia nastawioną na kompleksowe
ujęcie całego łańcucha dostaw oraz na optymalne łączenie czynników, decydujących o konkurencyjności przewozów, takich jak czas czy koszt przewozu. W literaturze przedmiotu brak jest
jednolitej definicji transportu intermodalnego, co więcej, jest on często błędnie utożsamiany
z transportem multimodalnym lub kombinowanym. Najczęściej przyjmuje się, że (Wronka, 2013,
s. 24–29; zob. też Semenov, 2008, s. 43):
ȤȤ transport multimodalny to przewóz ładunków przez co najmniej dwie różne gałęzie
transportu (za jednym dokumentem przewozowym),
ȤȤ transport intermodalny to przewóz ładunków w jednej i tej samej jednostce ładunkowej,
przy użyciu sukcesywnie różnych gałęzi transportu i bez przeładunku samych towarów
w zmieniających się gałęziach transportu (za jednym dokumentem przewozowym),
ȤȤ transport kombinowany jest odmianą transportu intermodalnego, w którym główna część
przewozu jest wykonywana przez kolej, żeglugę śródlądową, żeglugę morską, zaś część
dowozowa i odwozowa wykonywana jest przez transport drogowy1; przewóz musi odbyć
się przez dwa różne środki transportowe, a każdy przewoźnik odpowiada za transport na
odcinku przez siebie wykonanym.
Transport morski, śródlądowy, lotniczy czy kolejowy należą do gałęzi transportu, które
pozwalają na optymalizację łańcucha transportowego poprzez wykorzystanie transportu intermodalnego, gdyż zarówno statek, pociąg czy samolot jako środki transportu nie mają możliwości
oferowania dostawy typu door-to-door, co powoduje, że w celu dostawy ostatecznej zostanie
użyty przynajmniej drugi środek transportu 2. Można powiedzieć, że transport intermodalny
jest technologią przewozu, w której dokonuje się decyzji, wyboru pomiędzy różnymi gałęziami
transportu, uwzględniając m.in.:
ȤȤ optymalizację łańcucha logistycznego poprzez użycie funkcji minimum algorytmu mającego za zadanie osiągnięcie oszczędności czasu i redukcji kosztów w całym łańcuchu dostaw,
1
Według definicji wprowadzonej przez Komisję Europejską, aby mówić o transporcie kombinowanym, musi być
spełniony warunek, że punkt załadunku i najbliższa stacja kolejowa (terminal) są usytuowane w odległości do 100 km
(w linii prostej), a port morski lub śródlądowy usytuowany jest w odległości nie większej niż 150 km (w linii prostej).
2
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy początek i koniec przebiegu transportu ładunku zaczyna się lub kończy się
w terminalu morskim, śródlądowym, kolejowym czy lotniczym.
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ȤȤ synergię społeczno-gospodarczą,
ȤȤ dostępność i stan infrastruktury transportowej,
ȤȤ warunki bezpieczeństwa dostawy.
Opracowana w drugiej połowie XX wieku koncepcja zintegrowanych systemów transportowych zakłada, że w systemie intermodalnym (Semenov, 2004, s. 56) wykorzystywany będzie
transport morski dający możliwość przewozu ładunków z zastosowaniem co najmniej dwóch
gałęzi transportu. Kontenery stanowią podstawową jednostkę transportu intermodalnego
i istnieje oddziaływanie zwrotne pomiędzy wielkością portowych obrotów kontenerami a ofertą
transportu intermodalnego (Neider, 2008, s. 109). Bogata oferta intermodalna sprzyja wzrostowi
obrotów portowych. Z tego względu rozwój potencjału do obsługi transportu intermodalnego
jest jednym ze strategicznych celów rozwoju infrastruktury portowej.

Rola infrastruktury portowej w organizacji intermodalnych łańcuchów
dostaw
W celu zapewnienia pełnych możliwości wykorzystania transportu intermodalnego w organizacji łańcucha dostaw ważnym aspektem jest występowanie infrastruktury punktowej, do której
należą (Stokłosa, Cisowski, Erd, 2014, s. 3–4):
a) terminale kontenerowe wraz z elementami bazy kontenerowej w porcie morskim, w tym
nabrzeża, place przeładunkowo-składowe, brama dla pojazdów samochodowych, kolejowe stanowisko przeładunkowe, magazyn zbiorczo-rozdzielczy, magazyn tranzytowy,
centrum dyspozycyjno-kontrolne, punkt mycia i czyszczenia kontenerów, warsztat oraz
urządzenia przeładunkowo-manipulacyjne;
b) terminale lądowe (szynowo-drogowe) znajdujące się w pobliżu węzłowych stacji
kolejowych, między którymi regularnie kursują pociągi towarowe (np. terminal PKP
Cargo w Małaszewiczach, który ma stałe połączenia m.in. z Bałtyckim Terminalem
Kontenerowym w Gdyni, portami w Antwerpii i Rotterdamie);
c) terminale promowe, gdzie samochody ciężarowe oraz ciągniki siodłowe z naczepami
wjeżdżają same na promy przez furtę rufową i wyjeżdżają przez furtę dziobową (lub
odwrotnie);
d) centra logistyczne, które służą do obsługi obrotu towarowego i są zlokalizowane przede
wszystkim na zapleczu wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych, w pobliżu portów
morskich lub dużych węzłów kolejowych, wykorzystywane przede wszystkim do kształtowania optymalnych łańcuchów zaopatrzenia i zbytu.
Według definicji przyjętej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów
Zjednoczonych (UNECE), Europejską Konferencję Ministrów Transportu (ECMT) oraz
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) terminal intermodalny to miejsce
przeznaczone do składowania intermodalnych jednostek ładunkowych, wyposażone w urządzenia przeładunkowe. W szerszym znaczeniu terminal intermodalny jest miejscem przeładunku
jednostek ładunkowych pomiędzy środkami różnych gałęzi transportu, zajmujący duży obszar
terenu, o niskich kosztach dostępu dla wszystkich użytkowników.
W opinii Komisji Europejskiej ważnym elementem użytkowania transportu intermodalnego
jest rozwój strategicznych, bazowych portów morskich państw członkowskich Unii Europejskiej,
tak aby możliwy był szybki, sprawny i tani przewóz towarowy pomiędzy nimi, a dopiero na
ostatnim etapie dostawa towarów do odbiorców następowałaby poprzez nowe rozbudowane
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połączenia drogowe i kolejowe z morskimi portami lokalnymi (Biała Księga, 2011, s. 8). Do
sieci bazowej TEN-T zaliczono 100 portów morskich, a kolejne 225 do sieci kompleksowej
(Rozporządzenie, 2013).
Współczesny handlowy port morski zajmuje się działalnością usługową w zakresie obsługi statków
i ładunków funkcjonujących w lądowo-morskich łańcuchach logistycznych. Kompleksowe podejście
logistyczne stało się standardem działalności usługowej portów morskich, a jego zasadniczymi wyznacznikami są statyczne systemy i obiekty infrastrukturalne (wraz z urządzeniami suprastruktury
portowej) oraz dynamiczne procesy przepływów fizycznych dóbr materialnych (Ficoń, 2010, s. 149).
W aspekcie logistycznym, w porcie morskim następuje przeładunek towarów z morskiego
środka transportu na lądowy czy śródlądowy, lub odwrotnie, natomiast w aspekcie funkcjonalnym porty morskie są węzłowymi punktami sieci intermodalnej, których celem jest powiązanie
transportu morskiego z lądowym czy śródlądowym.

Rozwój infrastruktury portowej i zaplecza portu morskiego
jako element strategii konkurencji
Operatorzy portowi mają dostęp do infrastruktury kolejowej i drogowej, lecz nie we wszystkich
portach zdolność przepustowa jest odpowiedna w stosunku do bieżących potrzeb w zakresie
transportu intermodalnego. Infrastruktura nienadążająca za popytem generuje niebezpieczne
dla gospodarki kraju zjawisko kongestii, która jest jednym z najpoważniejszym problemów
współczesnej logistyki. Amerykańska organizacja National Bureau of Economic Research szacuje, że każdy dzień transportu towarów generuje koszty na poziomie od 0,6% do 2% wartości
przewożonych towarów.
Przemiany zachodzące na międzynarodowych rynkach, rosnąca wymiana handlowa, globalny postęp technologiczny, zmieniające strukturę popytu na surowce i wyroby gotowe, wydłużanie się globalnych łańcuchów dostaw, wzrost popytu na transport morski i w konsekwencji na
usługi portowe wymuszają dostosowanie infrastruktury i suprastruktury do nowych wyzwań
rynkowych, pogłębiania roli i funkcji gospodarczych tych ogniw oraz konieczność dostosowania
zdolności przeładunkowych portów.
Punkty gospodarcze, jakimi są porty morskie niemogące sprostać wyzwaniom potrzeb infrastrukturalnych, szybko poddawane są weryfikacji rynkowej, co doprowadza do kwalifikacji ich
do grupy słabych ogniw łańcucha, które w naturalny sposób z czasem ulegają osłabieniu, ich rola
maleje i w konsekwencji eliminowane są z najważniejszych rankingów europejskich.
Przedsiębiorstwo strategiczne, jakim jest port morski, budujące wieloletnią strategię rozwoju,
musi rozwijać się przed tzw. pikiem wzrostu przepływu towarowego, a nie w trakcie3. Nadrzędną
zasadą rozwoju łańcucha dostaw, w tym portów morskich, które stanowią kluczową, logistyczną
rolę każdego kraju, jest planowanie strategiczne z założeniem, że infrastruktura ma wyprzedzać
popyt, bowiem rynek usług transportowych jest podstawą rozwoju tego łańcucha z jednoczesnym
zrównoważeniem wszystkich gałęzi transportu, do czego dąży idea korytarzy transportowych
TEN-T (Opinia, 2008, s. 25).
3
Długoterminowe strategie portów azjatyckich, które można zobaczyć na przykładzie portu Kaohsiung na
Tajwanie, zabezpieczają rozwój infrastruktury na kilka dekad do przodu. Nieistniejące jeszcze pirsy, zaplanowane
poprzez zalądowienie morza, mają już ustalone funkcje terminali, które za 30 lat będą tam funkcjonowały W „2040
Master Plan Executive Summary” zawarta została informacja, jak będzie wyglądała struktura portu za 40 lat wraz
z pełną suprastrukturą (zaplanowano funkcje poszczególnych terenów).
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Rozwój polskich portów jest ważnym elementem rozwoju gospodarki narodowej, gdyż
wpływy do budżetu Skarbu Państwa z tytułu cła, akcyzy i podatku VAT od towarów przeładowywanych w portach stanowią coraz większą część dochodu budżetu państwa (zob. tab. 1).
Według szacunków Banku Światowego, łączne PKB w krajach naturalnego zaplecza polskich
portów (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina i Białoruś) do roku 2030 wzrośnie o ok. 85%.
Tabela 1. Udział Portu Gdańsk w dochodach budżetu państwa
Wpływy z cła, podatku VAT
i akcyzy – Port Gdańsk (mln PLN)

Dochody budżetu
państwa
(mln PLN)

Udział Portu Gdańsk
w dochodach budżetu państwa
(%)

2008

2 223

253 547

0,9

2009

3 035

274 184

1,1

2010

3 758

250 303

1,5

2011

6 479

277 568

2,3

2012

6 264

287 595

2,2

2013

13 970

279 151

5,0

2014

16 001

283 543

6,0

Rok

Źródło: opracowanie ZMPG SA na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie oraz Kompendium Statystycznego Służby
Celnej.

W wyniku rozbudowy wyłącznie infrastruktury portowej, bez rozwoju infrastruktury na
zapleczu portu, nasila się kongestia na terenie portu, generująca koszty przestoju towaru w porcie,
co z kolei wpływa na cały łańcuch logistyczny. Zapas w łańcuchu logistycznym jest najbardziej
kosztotwórczym elementem (Bozarth, Handfield, rozdz. 13), wpływającym na utratę wolumenu
i w konsekwencji utratę znacznych przychodów do budżetu państwa z tytułu cła, akcyzy i podatku VAT od towarów transportowanych z/do kraju drogą morską.
Polskie porty morskie działają w warunkach silnej konkurencji, w szczególności ze strony
portów niemieckich, holenderskich i bałtyckich, a także północnego Adriatyku, gdyż zaplecze
portów polskich ma charakter zaplecza spornego. Rola Portu Gdańsk w korytarzu Bałtyk–
Adriatyk wpływa na możliwość poszerzenia zaplecza tranzytowego i dalszego rozwoju funkcji
dystrybucyjnych poprzez łączenie ogniw gałęzi transportu w zintegrowane łańcuchy przewozowe, co generuje cel strategiczny, jakim jest dążenie do wypracowania pozycji portu jako portu
piątej generacji, co oznacza ewolucję funkcji z centrum logistycznego służącego do przewozów
multi- i intermodalnych do fazy łączącej funkcje:
ȤȤ centrów logistycznych jako punktów stycznych dla przewozów multimodalnych,
ȤȤ centrów przemysłowych do obsługi transportu intermodalnego,
ȤȤ centrów handlu hurtowego.
Rozbudowa infrastruktury portu morskiego decyduje o ich konkurencyjności, a także umacnia pozycję Polski i portów morskich na międzynarodowej mapie transportowej i gospodarczej
(Program, 2013).
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Ocena zdolności przeładunkowej na przykładzie portu morskiego
w Gdańsku
Dekadę temu polskie porty morskie obsługiwały o 30% mniej wolumenu towarowego niż dziś.
Gdyby nie były przystosowane infrastrukturalnie do tak wysokiej dynamiki wzrostu przewozów,
nie miałyby szansy odzyskać utraconego w przeszłości wolumenu, obsługiwanego w portach konkurencyjnych. W 2015 roku dynamika wzrostu wolumenu przeładunkowego dla największych
dziesięciu portów basenu Morza Bałtyckiego wyniosła niespełna 2%, podczas gdy w Gdańsku
– ponad 11%. W latach 2005–2015 wielkość przeładunków w Porcie Gdańsk zwiększyła się o 60%
(z 22,5 mld ton do 35,9 mld ton), co pozwoliło przesunąć się mu na siódme miejsce wśród portów
tego akwenu.
Port morski w Gdańsku jako port strategiczny w sieci bazowej TEN-T (Decyzja, 2001) ma dostęp do wszystkich gałęzi transportu: morskiego, drogowego, kolejowego, rurociągowego i wodnego śródlądowego. Trasa Słowackiego i tunel pod Martwą Wisłą łączą port morski w Gdańsku
z autostradą A1. Port morski w Gdańsku należy do bałtyckiej czołówki w zakresie rozbudowy
infrastruktury portowej do obsługi ładunków wszelkiego typu w ciągu ostatniej dekady.
W celu odpowiedniej oceny zdolności przeładunkowych portów, która generuje potrzebę
ich rozwoju, dokonuje się charakterystyki każdej grupy towarowej z osobna wraz z jej właściwościami i rodzajem technologii oraz sprzętu przystosowanym do obsługi tejże grupy (Semenov,
2008, s. 128).
W 2015 roku zdolność przeładunkowa Portu Gdańsk określana była na poziomie 84 mln
ton, co przy przeładunkach w danym roku na poziomie 36 mln ton oznacza 43% wykorzystania
zdolności tegoż portu.
Baza Paliw Płynnych znajdująca się w Porcie Gdańsk, stanowiąca podstawowe zabezpieczenie
energetyczne kraju, ma blisko 50% ogólnej zdolności przeładunkowej. Rola strategiczna Bazy
Paliw wymaga pozostawienia niemałych, wolnych mocy przerobowych terminalu w pełnej
gotowości przez cały rok, na wypadek niespodziewanej konieczności zapewnienia Polsce dostaw
ropy wyłącznie przez ten kanał dystrybucji, a pozostałe 44 mln ton są wykorzystywane do przeładunku pozostałych grup towarowych. Po wyłączeniu wielkości przeładowanego w 2015 roku
paliwa (15 mln ton) pozostaje 21 mln ton dla pozostałych grup towarowych, co w ostatecznym
rozrachunku daje 48% wykorzystania potencjału portowego.
W 2015 roku w Porcie Gdańsk przeładowano blisko 1,5 mln ton zboża przy rocznej zdolności
2 mln ton, co daje ponad 73% wykorzystanie potencjału portu do obsługi tego ładunku w danym
roku.
Zdolność przeładunkowa w zakresie obsługi ładunków skonteneryzowanych Portu Gdańsk
w tym samym roku wyniosła 1,6 mln TEU, podczas gdy całkowita liczba kontenerów obsłużonych w danym roku wyniosła 1 091 202 TEU, co oznacza 70% wykorzystanie pełnej zdolności
przeładunkowej portu dla tej grupy towarowej i aż 77% wykorzystanie w roku 2014. Stanowiło
to podstawę do podjęcia w 2015 roku decyzji o rozbudowie i podwojeniu rocznej zdolności
przeładunkowej.
Jednocześnie, uwzględniając politykę zrównoważonego rozwoju portu oraz element eliminowania zjawiska monopolizacji, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zrealizował rozbudowę
intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego oraz we wrześniu
2015 roku podpisał ze spółką OT Logistics SA 30-letnią umowę dzierżawy pod budowę głębokowodnego terminalu przeładunkowego do obsługi towarów rolnych (m.in. zbóż i pasz).
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Należy pamiętać, że przedsięwzięcia inwestycyjne zaczynają się od projektu, którego średni
czas realizacji, przy uwzględnieniu koniecznych procedur związanych z zamówieniami publicznymi, wykonawstwem projektów budowlanych, badań środowiskowych i innych procedur,
szacowany jest na okres 2–3 lat.

Podsumowanie
Publiczna infrastruktura portowa stanowi integralną część całej infrastruktury transportowej.
Konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniej przepustowości infrastruktury dostępowej do
portu zarówno wodnej, jak i lądowej, co w przypadku planowania rozwoju portów jako inkubatorów korytarzy transportowych wymaga koordynacji rozbudowy infrastruktury portowej przez
zarządy portów i operatorów portowych z zarządcami infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej śródlądowej na zapleczu portów, co leży w kompetencjach strony samorządowej i państwowej.
Brak wiedzy określającej poziom wykorzystania zdolności przeładunkowej portu może negatywnie wpłynąć na podejmowanie decyzji o jego rozwoju i spowodować nieodwracalne straty
w budowaniu jego pozycji konkurencyjnej. Przy wykorzystaniu potencjału na poziomie 75%
należy rozbudowywać infrastrukturę portową i terminale przeładunkowe4. Jest to podstawowa
zasada w planowaniu strategicznym przedsiębiorstwa, wynikająca z wieloletniego procesu planowania, projektowania oraz rozbudowy potencjału przedsiębiorstwa. Z logistycznego punktu
widzenia tylko takie strategiczne postrzeganie infrastruktury transportowej w porcie zapewnia
jego pełną operacyjność nawet w warunkach szczytów sezonowych lub niespodziewanych
wzrostów popytu na obsługę transportową w porcie, które wpłyną na zwiększenie wszelkiego
rodzaju operacji. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jest również warunkiem
determinującym przyszłościowy rozwój przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci
bazowej TEN-T.
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Development of Polish Seaports Infrastructure as a Precondition for Development
of Intermodal Transport within the Core TEN-T Corridors
Abstract

The purpose of this article is to identify the importance of the development of seaports infrastructure. This is a precondition for determination of future development of intermodal
transport within core TEN-T corridors. Based on the example of the seaport Gdańsk, the
article presents assumptions to estimate the handling capacity which is an important factor
for the decision making process in planning further development of the port in order to allow
for sustainable growth of its competitive position.
Adequate capacity of access infrastructure to the seaport, both by water and land has to be
ensured, when planning development of seaports as transport corridor incubators. This requires a coordination of infrastructure investment plans by the seaport authorities and seaport
operators together with the authorities of road and railway infrastructure.
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Streszczenie

Problem niewystarczającej, przestarzałej, o odpowiedniej jakości infrastruktury
transportowej, a niekiedy jej braku dotyczy wielu polskich miast i wpływa negatywnie zarówno na konkurencyjność polskich obszarów miejskich wobec miast Europy
Zachodniej, jak i na brak motywacji ludności do zmiany stylu życia na zdrowszy i bardziej ekologiczny w kontekście wykorzystywanych środków transportu. Jednym z warunków poprawy sytuacji transportowej jest budowa dróg, które poprawią dostępność
komunikacyjną miast oraz przyspieszą ich rozwój gospodarczy.
W pracy przedstawiono problemy pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne, ze
szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod drogi, na przykładzie Kalisza. W grupie celów operacyjnych miasta w strategii rozwoju miasta na lata 2014–
2020 (cel strategiczny: Kalisz – funkcjonalne miasto) znalazła się poprawa dostępności
zewnętrznej i jakości infrastruktury transportowej, przejawiająca się w budowie nowych dróg, w tym obwodnic miasta w ciągu dróg krajowych, obwodnic wewnętrznych,
jak również w zwiększeniu jakości infrastruktury drogowej już istniejącej, zapewnieniu dogodnych miejsc parkingowych, budowie spójnej infrastruktury rowerowej. Zarysowany kierunek jest kontynuacją wcześniej obowiązującej strategii miasta, której
jednym z celów strategicznych było kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego, między innymi poprzez dbałość o środowisko naturalne i podejmowanie
szeroko pojętych działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej.
Kluczową częścią opracowania jest wskazanie poziomu i struktury wydatków Kalisza
związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowy infrastruktury technicznej
po 2000 roku. Na tle uwarunkowań prawnych przedstawiono dwie najbardziej znaczące formy pozyskania nowych terenów: negocjowana przez obie strony transakcji
umowa kupna-sprzedaży oraz przejęcie nieruchomości z mocy prawa za słusznym
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odszkodowaniem, a także wskazano korzyści i straty związane z zastosowaniem tych
rozwiązań.
Słowa kluczowe

rynek nieruchomości, drogi, inwestycje, infrastruktura transportowa



Wprowadzenie
Poziom rozwoju gospodarczego warunkowany jest m.in. jakością infrastruktury. Rozbudowana
infrastruktura techniczna przyciąga inwestycje zagraniczne. Badania, które Nourzad, Greenwold
i Yang (2014) przeprowadzili w 46 krajach w latach 1980–2000 dowodzą, że rozmiar bazy infrastrukturalnej kraju (telekomunikacja, energetyka oraz sieć dróg i autostrad) pomaga poprawić
krańcowy wpływ inwestycji zagranicznych na realne dochody na jednego mieszkańca. Z tego
punktu widzenia, inwestycje w infrastrukturę drogową mają znaczenie w rozwoju regionu
i wyjaśniają różnice międzyregionalne (Urrunaga, Aparicio, 2012). Inwestycje te realizowane są
w różny sposób, np. samodzielnie lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (Haughton,
McManus, 2012; Button, Daito, 2014).
Celem artykułu jest wskazanie poziomu i struktury wydatków Kalisza związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowy infrastruktury drogowej po 2000 roku na tle transakcji
z innego segmentu rynku nieruchomości. Przedstawiono dwie najbardziej znaczące formy pozyskania gruntów pod budowę dróg: transakcje rynkowe, gdzie cena jest negocjowana przez obie
strony transakcji oraz przejęcie nieruchomości z mocy prawa za odszkodowaniem. Wskazano
konsekwencje zastosowania tych rozwiązań. Podjęto także próbę oceny przydatności działań
władz samorządowych w zakresie budowy infrastruktury oraz oszacowania stopnia akceptowalności proponowanych aktualnie kierunków zmian przez społeczność lokalną.

Charakterystyka lokalnej infrastruktury technicznej
Kalisz jest miastem na prawach powiatu, jednym z czterech w województwie wielkopolskim,
drugim co do wielkości. Usytuowany jest w centralno-zachodniej Polsce, w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego – sąsiaduje z powiatem kaliskim, ostrowskim oraz
pleszewskim. Miasto położone jest na skrzyżowaniu dróg północ–południe i wschód–zachód
oraz na jednym z głównych szlaków kolejowych z zachodu Europy na wschód. Powierzchnia
miasta wynosi blisko 70 km 2 . Ludność miasta według stanu na 31.12.2014 roku wynosiła
102 045 mieszkańców. W latach 1975–1998 miasto było siedzibą województwa kaliskiego.
Obecnie, będąc miastem na prawach powiatu, Kalisz jest ważnym ośrodkiem administracyjnym,
zlokalizowanym między dużymi miastami kraju (Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią). Tak
korzystne położenie i bliskość dużych ośrodków powinno sprzyjać rozwojowi miasta. Jednak
miasto od wielu lat cechuje marazm; pomimo pojawiania się coraz liczniejszych inwestorów,
którzy wpływają na poprawę sytuacji gospodarczej, w opinii wielu mieszkańców – miasto
umiera. Próby ratowania organizmu miejskiego sprowadzały się w ostatnim dziesięcioleciu
między innymi do szczególnej dbałości o infrastrukturę techniczną, której tworzenie było jednak głównie nadrabianiem zaległości w tej dziedzinie, a nie dorównywaniem do europejskich
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standardów. Tymczasem w literaturze dotyczącej rozwoju lokalnego powszechny jest pogląd,
że dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju (Mickiewicz, 2011).
W kolejnej już strategii miasta jednym z celów strategicznych Kalisza jest poprawa jakości infrastruktury transportowej. Wraz z tzw. inwestycjami drogowymi realizowane powinny być zadania
z zakresu budowy innych urządzeń infrastrukturalnych, jeśli nie zostały one wcześniej dostarczone
mieszkańcom. Poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi
oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych (Ustawa, 1997).
W ramach działań miasto Kalisz pozyskało środki na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności. Prace związane z powyższą inwestycją rozpoczęły się
15 lutego 2007 roku. Projekt ten obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 82 354 m,
w tym 7702,5 m kanałów tłocznych z 22 przepompowniami ścieków oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości 24 637,5 m na osiedlach mieszkaniowych jednorodzinnych. Sieć wodna pokrywa
niemal cały obszar miasta, obecnie na terenie Kalisza z usług wodociągowych korzysta 99,65%
ludności (odsetek ludności w miastach korzystającej z sieci wodociągowej wynosi w Polsce 95,5%,
a w województwie wielkopolskim – 96,8%) (dane PWiK Sp. z o.o.). Z sieci kanalizacyjnej z kolei
korzysta 94,8% kaliszan (w województwie wielkopolskim – mniej niż 89%).
Tabela 1. Długość sieci infrastruktury technicznej w Kaliszu
Drogi gminne
i powiatowe (km)

Sieć wodociągowa
(km)

Sieć kanalizacyjna
(km)

Sieć gazowa
(km)

376,21

225,99

142,61

165,98

2004

379,70

226,12

133,12

167,52

2005

390,80

227,17

133,47

173,31

Rok
2003

2006

391,20

228,18

130,30

176,12

2007

406,00

228,18

131,97

176,12

2008

407,80

228,67

139,12

176,54

2009

427,20

233,39

143,98

181,67

2010

433,10

233,81

143,21

184,73

2011

465,60

237,69

156,47

188,27

2012

468,40

238,18

192,99

191,04

2013

467,70

242,69

216,52

194,86

2014

468,70

246,93

226,31

197,71

Źródło: GUS.

Niewielki dystans od trzech dużych miast czyni lokalizację Kalisza bardzo atrakcyjną,
jednak jego dostępność komunikacyjna niewątpliwie jest jego słabą stroną. Problemy dotyczą
zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. W mieście wyróżnia się
dwa podstawowe układy drogowe: w części śródmieścia jest to modelowy układ obwodnicowo-promienisty, natomiast na pozostałym terenie dominuje mieszany układ drogowy z cechami
układu rusztowego. Łączna długość dróg publicznych w granicach miasta wynosi 311 km, w tym
długość dróg krajowych wynosi 20,9 km, wojewódzkich 9,6 km, powiatowych 88,9 km, gminnych
191,6 km. Powierzchnia dróg to 2,4 km2, co stanowi około 3,5% powierzchni miasta.
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Ważnym dla rozwoju regionalnego czynnikiem jest nie tylko budowa nowych dróg, ale
także właściwe zarządzanie zasobami istniejącymi (Mickiewicz, 2011). Stan nawierzchni dróg
jest zróżnicowany. Zaledwie 3/4 dróg (pod względem długości i powierzchni) w Kaliszu to drogi
urządzone: o ulepszonej (bitumicznej, betonowej lub z kostki brukowej) lub nieulepszonej (brukowcowej lub tłuczniowej) nawierzchni. Aż 27% dróg w Kaliszu pod względem długości (24%
pod względem powierzchni) to drogi gruntowe – wzmocnione żwirem/żużlem lub naturalne
(z gruntu rodzimego), jednak widoczna jest znakomita przewaga dróg o nawierzchni twardej. Od
2005 do 2015 roku przybyło w Kaliszu ponad 16 km dróg, długość dróg urządzonych zwiększyła
się o 55,6 km (powierzchnia o ponad 0,39 km2), co oznacza wzrost o 32% pod względem długości
(27% pod względem powierzchni) w ostatnich dziesięciu latach. Generalnie nawierzchnie ulic
wykonanych bądź zmodernizowanych w ostatnich latach charakteryzują się dobrym stanem
technicznym. Istnieją jednak odcinki dróg o zniszczonych nawierzchniach. Miasto posiada
wiele dróg o nawierzchni gruntowej, występujących głównie w rejonach nowopowstałych osiedli mieszkaniowych oraz stosunkowo niedawno przejętych przez miasto terenów przyległych
miejscowości (Sulisławice, Dobrzec). Szybki rozwój w dziedzinie motoryzacji oraz przemian
strukturalno-przestrzennych doprowadził do przeciążenia układu istniejącej sieci dróg publicznych (szczególnie w rejonie śródmieścia). Obecnie niezwłocznego uporządkowania wymaga ruch
w centrum miasta, które jest obciążone – oprócz ruchu typowo wewnątrzmiejskiego – ruchem
tranzytowym. Układ przestrzenny Kalisza ukształtował się już w okresie średniowiecza, na jego
bazie następowało dalsze formowanie się sieci osadniczej, w tym sieci ulic i dróg, stanowiących
układ komunikacyjny miasta. Nie bez znaczenia dla tego procesu była konieczność tworzenia
dużej liczby mostów na rzekach i kanałach przecinających miasto. Proces tworzenia układu
transportowego trwa nadal, rozwój gospodarczy Kalisza wymaga efektywnego kształtowania
układu dróg. W ciągu istniejącej sieci dróg miejskich zlokalizowane są 34 obiekty mostowe
o łącznej długości 1305 m. Około połowa obiektów mostowych wybudowana została do roku
1970. Z wykonanych przeglądów oraz ekspertyz obiektów mostowych wynika, że niektóre
z nich wymagają gruntownych napraw lub przebudowy, jednak ogólnie w skali od 1 do 5 stan
techniczny mostów oszacowano na 3,7, uznać więc można, iż jest on powyżej przeciętnej (dane
ZDM w Kaliszu).

Konsekwencje budowy infrastruktury technicznej
Tworzenie nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury ma rozmaite konsekwencje.
Do korzyści z budowy infrastruktury technicznej zaliczyć można w szczególności:
ȤȤ wzrost wartości nieruchomości, które uzyskują dostęp do lepszej infrastruktury, możliwość pobierania opłaty adiacenckiej „infrastrukturalnej” przez miasto/gminę, stanowiącej wkład mieszkańców w koszt budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z której
korzystają (Hełdak, Stacherzak, Kazak, 2012),
ȤȤ poprawę jakości życia mieszkańców, w tym wzrost zatrudnienia i nowe kontrakty dla
lokalnych firm (Walsh, Amponstira, 2013),
ȤȤ lepszy wizerunek miasta/regionu i jego dostępność (Duensing, 2009),
ȤȤ wzrost przewagi konkurencyjnej regionu (He, Duchin, 2009),
ȤȤ zachętę dla inwestorów (Duensing, 2009).
Rozbudowa infrastruktury drogowej niewątpliwie wspomaga rozwój gospodarczy. Kosztem
budowy infrastruktury są natomiast nakłady, które należy na budowę ponieść, ale także środki,
które należy przeznaczyć na zapewnienie terenu pod inwestycje. Ponadto budowa dróg może
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generować wzrost zanieczyszczenia powietrza, hałas, powodować zakłócenia w ekosystemie
(Fazlagić, 2002; Chrabąszcz, 2012; Ivanova, Masarova, 2013).
Szczególne konsekwencje dotyczące możliwości generowania wpływów do budżetu przez
zakończone inwestycje infrastrukturalne dotknęły Kalisz w zakresie wpływów głównie potencjalnych. Na terenie Kalisza obowiązywała od 2004 roku opłata adiacencka w wysokości 35%
wzrostu wartości nieruchomości. Stawka opłaty została obniżona o 15 punktów procentowych
w 2008 roku, ustalono opłatę na poziomie zbliżonym do średniej wynikającą ze stawek przyjętych
w innych miastach i gminach. Po upływie czterech lat Rada Miejska zmieniła stanowisko w sprawie stawki z powodu negatywnego odbioru wysokiej, w opinii mieszkańców, opłaty. Pobieranie
opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy dróg postrzegano jako
niesprawiedliwe z uwagi na fakt, iż inwestycje były przede wszystkim nadrabianiem zaległości
i zaniedbań miasta w stosunku do jego mieszkańców. Uznano to także za możliwość finansowej
zachęty właścicieli do podłączenia nieruchomości do wybudowanej infrastruktury technicznej
(koszty ponosi właściciel nieruchomości). W 2010 roku stawkę obniżono do wysokości 1%, co
w praktyce oznacza, iż opłata – z uwagi na koszty postępowania – nie jest naliczana. Wpływy
z opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w Kaliszu odnotowano w latach 2008–2010, wyniosły one w sumie 18 857 zł (z czego ponad dwie trzecie środków
wpłynęło do budżetu miasta w 2009 roku) i stanowiły średnio zaledwie 0,017‰ dochodów miasta
w tych latach.

Pozyskiwanie terenów na inwestycje infrastrukturalne
Poza nakładami na pokrycie kosztów prac związanych z budową sieci dróg i infrastruktury
technicznej, miasto ponosi dodatkowo wydatki związane z wykupem gruntów przeznaczonych
pod drogi lub wypłatą odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością
miasta, miasta na prawach powiatu lub (z uwagi na fakt, iż Prezydent Miasta Kalisza – miasta
na prawach powiatu, wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zajmuje
się również gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa)
wchodzą w skład zasobu Skarbu Państwa (Borodo, 2008). Wydzielanie gruntów pod drogi
publiczne (a także budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg,
obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji) jest, na
podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Ustawa, 1997), celem publicznym.
Wydzielenie części nieruchomości na cel drogowy może nastąpić zgodnie z planem miejscowym,
jeśli taki obowiązuje, oraz niezależnie od ustaleń planu miejscowego (lub w przypadku braku
planu, niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej (Ustawa, 1997). W przypadku wykupu gruntów
przez miasto dochodzi do rokowań pomiędzy Prezydentem Miasta a właścicielem nieruchomości
Jeśli kończą się one ustaleniem wysokości ceny sprzedaży lub odszkodowania, nieruchomość
lub jej część może zostać włączona do zasobu gminnego (lub powiatowego) w drodze jej sprzedaży Kaliszowi (miastu na prawach powiatu). Zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania,
cena nie powinna przekraczać wartości nieruchomości lub jej części. W przypadku wypłaty
odszkodowania za nieruchomość lub jej część, kiedy nie podejmuje się negocjacji, wysokość
odszkodowania ustalana jest na podstawie wartości rynkowej nieruchomości lub jej części. Na
rysunku 1 przedstawiono porównanie średnich cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod drogi w latach 2003–2014
w Kaliszu.
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Rysunek 1. Ceny średnie gruntów niezabudowanych w Kaliszu w latach 2003–2014
Źródło: opracowanie własne.

Z analizy cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym
jednorodzinnym w latach 2003–2014 w Kaliszu wynika, iż średnia cena jednostkowa gruntu
wzrastała z roku na rok (do 2008 roku, w kolejnych latach odnotowano wahania cen średnich
będące skutkiem zróżnicowania w zakresie popularności obszarów w strefie pośredniej i peryferyjnej miasta). W analizowanym okresie średnie ceny transakcyjne gruntów mieszkaniowych
jednorodzinnych wzrosły ponad dwukrotnie. Analiza cen gruntów niezabudowanych (bez wartości nakładów poniesionych przez właścicieli) przeznaczonych pod drogi wskazuje natomiast,
iż polityka miasta zmierza ku minimalizacji wydatków budżetowych w zakresie finansowania
tego typu inwestycji. Od lat Kalisz staje się właścicielem gruntów przeznaczonych pod drogi
ponosząc najczęściej koszt 20–35zł/m 2 w zależności od lokalizacji nieruchomości. Oznacza
to, że miasto nie uwzględnia w określaniu wysokości ceny gruntu przeznaczonego pod drogi
wzrostu cen nieruchomości na rynku lokalnym, ale także krajowym, a mieszkańcy sprzedający
nieruchomości – fakt ten akceptują.
Obowiązujące przepisy prawa w zakresie wyceny nieruchomości nabywanych pod drogi dopuszczają, w zależności od sposobu nabycia, różne rozwiązania. Za część gruntów przeznaczonych
pod drogi właścicielom nieruchomości należy się odszkodowanie w wysokości wartości gruntu
przyległego, najczęściej budowlanego, za inne grunty wypłacane jest odszkodowanie za grunt
o przeznaczeniu drogowym lub dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży – na poziomie
cen gruntów „drogowych”, przy czym grunty te są nawet kilkakrotnie mniej cenne od gruntów
o przeznaczeniu inwestycyjnym. Istnieje niebezpieczeństwo, iż w niedalekiej przyszłości środki
publiczne przeznaczone będą w ogromniej części na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań,
natomiast proces budowy dróg oraz innych elementów infrastruktury technicznej może zostać
spowolniony lub zahamowany, jak ma to miejsce w przypadku połączenia drogi krajowej 25
z drogą krajową 12 w Kaliszu.
W ostatnich trzynastu latach Kalisz zapłacił ponad 28 milionów złotych za nieruchomości,
na których terenie zaplanowano przebieg dróg.
Wyraźnie widoczna jest dominacja nabywania gruntów pod drogi w formie umowy kupna-sprzedaży, w ten sposób miasto od 2002 roku stało się właścicielem blisko trzech czwartych powierzchni gruntów. Mniej niż co dziesiąta transakcja kupna realizowana jest w postaci wymiany
barterowej – gdzie miasto oferuje nieruchomość zamienną.
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Tabela 2. Nabywanie gruntów pod drogi w Kaliszu w latach 2002–2014
Środki przeznaczone
na nabycie gruntów pod drogi (zł)

Liczba postępowań
(szt.)

2002

633 007

36

2003

476 143

10

2004

1 215 865

46

2005

976 742

44

2006

1 163 967

38

2007

785 550

45

2008

1 523 659

40

2009

7 022 426

74

2010

3 084 291

59

2011

5 642 531

82

2012

1 631 230

55

Rok

2013

1 760 061

48

2014

2 277 732

48

28 193 203

625

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Wśród wypłaconych odszkodowań dominują obecnie te wypłacane za nieruchomości przejęte
na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych z 2003 roku (Ustawa, 2003). Odszkodowania z tytułu przejścia
nieruchomości przeznaczonych pod drogi na własność Miasta, na skutek podziału dokonanego
na wniosek właściciela, są raczej nieliczne (zaledwie 7% wszystkich postępowań), natomiast
co ósme postępowanie dotyczyło w ostatnich trzynastu latach odszkodowań wypłacanych na
podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z 1998
roku (Ustawa, 1998) – dla gruntów zajętych pod drogi publiczne (rys. 2).
Uwagę zwraca także grupa nieruchomości nabywanych w drodze tzw. specustawy (Ustawa,
2003), która umożliwia sprawniejsze pozyskiwanie gruntów w związku z lokalizacją inwestycji
celu publicznego (Mickiewicz 2011; Siejka 2012). Ostatnie sześć lat pokazuje, iż jest to szybki
i skuteczny sposób pozyskiwania gruntów na cele budowy infrastruktury: już w ciągu pierwszych
trzech lat funkcjonowania tego rozwiązania na terenie miasta przyspieszono prace inwestycyjne,
ale także zwiększono wydatki na pozyskanie terenów pod inwestycje drogowe. W okresie od 2009
roku co szóste postępowanie toczyło się na skutek wydania decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej przez Prezydenta Miasta powoduje praktycznie natychmiastową zmianę właściciela nieruchomości, co umożliwia bezzwłoczne
przystąpienie do realizacji inwestycji. Odszkodowania ustalane są w dalszej kolejności, według
stanu i przeznaczenia nieruchomości z dnia wydania decyzji oraz cen z dnia wydania decyzji
o odszkodowaniu, z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
Wysokość odszkodowania za grunt przejęty pod drogę znacznie przewyższa ceny nieruchomości
„drogowych”, które są przedmiotem obrotu w Kaliszu. Wynika to z zapisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami. W efekcie odszkodowanie najczęściej wypłacane jest za część nieruchomości,
z której wydzielono działkę pod drogę, tymczasem w przypadku negocjacji zmierzających do
zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rozmowy dotyczą działki przeznaczonej pod drogę, gdzie
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fakt, z jakiego rodzaju nieruchomości została ona wydzielona, nie jest dominującym czynnikiem
wpływającym na cenę.

Rysunek 2. Wartość nieruchomości przeznaczonych pod drogi w okresie 2002–2014 z uwzględnieniem sposobu
nabycia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Postępowania odszkodowawcze prowadzone na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (stan nieruchomości przyjmuje się na dzień 29 października 1998 r.; nie uwzględnia się nakładów dokonanych przez osobę uprawnioną po utracie
prawa do władania gruntem, wartość ustala się na dzień wydania decyzji o odszkodowaniu)
ustały w Kaliszu w 2012 roku, stanowiły one zaledwie 2,6% wartości wszystkich przejęć nieruchomości przeznaczonych pod drogi w latach 2002–2012 (rys. 3).

Legenda: art. 105, art. 98 – Ustawa (1997); art. 73 – Ustawa (1998); spec ustawa – Ustawa (2003); ugn – nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży.

Rysunek 3. Średnie ceny gruntów przejętych pod drogi w latach 2002–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu
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Wyraźnie widoczna jest następująca zależność: w trybie przejmowania nieruchomości za
odszkodowaniem, które nie podlega negocjacji (Ustawa, 1997, art. 105; Ustawa, 2003, art. 73),
średnie ceny jednostkowe gruntów są najczęściej wyższe niż w przypadku odszkodowań podlegających negocjacji (Ustawa, 1997, art. 98) oraz w przypadku nabycia gruntu w drodze umowy.

Podsumowanie
Aktywność Kalisza jest widoczna na lokalnym rynku nieruchomości. Miasto w okresie 2002–2014
przejęło na cele budowy infrastruktury technicznej ponad 600 nieruchomości o powierzchni
około 70 hektarów. Wartość tych nieruchomości to w sumie ponad 26 milionów złotych.
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Kalisza wymaga planowania strategicznego, które
łączy problematykę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Realizacja jednego z najistotniejszych
działań w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miasta, kształtowania ładu przestrzennego
i infrastrukturalnego, wymaga inwestycji wspierających wzrost konkurencyjności miasta.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe, jeśli miasto skoncentruje wydatki inwestycyjne na budowę,
rozbudowę i modernizację dróg. Przedstawione w opracowaniu sposoby nabywania nieruchomości pod inwestycje publiczne różnią się pod względem opłacalności: nabywanie nieruchomości
w drodze negocjacji jest rozwiązaniem tańszym, pozwalającym przeznaczyć więcej środków
na prace inwestycyjne, natomiast przejmowanie gruntów na własność z mocy prawa pozwala
znacznie przyspieszyć proces inwestycyjny.
Konieczne jest także podjęcie efektywnych działań, prowadzących do budowy dróg zewnętrznych, niezbędnych z uwagi na ograniczoną makrodostępność Kalisza, spowodowaną między
innymi lokalizacją z dala od istniejących i planowanych autostrad. Ważne są także inwestycje
w pozostałe rodzaje infrastruktury technicznej. Należy stworzyć warunki niematerialne niezbędne do zwiększania aktywności gospodarczej na terenie miasta. Cele strategiczne Kalisza oraz
wszelkie działania podejmowane przez jego organy powinny być spójne z celami strategicznymi
województwa wielkopolskiego oraz odzwierciedlać kierunki długofalowej polityki społeczno-gospodarczej kraju.
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The Cost of Acquisition of Property Rights in the Implementation of Road Projects
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Inadequate and outdated transport infrastructure, often of low quality or sometimes non-existent, is a problem which concerns many Polish cities and which has a negative impact on
the competitiveness of Polish urban areas in relation to the cities of Western Europe, as well as
on the lack of motivation of residents to change their lifestyle to a healthier and greener in the
context of the means of transport. One of the conditions to improve the transport situation is
the construction of roads, which will improve transport accessibility of cities and accelerate
their economic development.
The paper presents problems relating to the acquisition of property for public purposes. Particularly, land designated for roads in the City of Kalisz has been taken into account. In the
group of operational objectives of the city in the City’s Development Strategy for 2014–2020
(strategic objective: Kalisz – a functional city) was the improvement of external accessibility
and quality of transport infrastructure, manifested in the construction of new roads, including ring roads, internal bypasses as well as increasing the quality of already existing road
infrastructure, providing convenient parking spaces and construction of a coherent cycling
infrastructure. This pathway was set as a continuation of previously approved strategy for the
city, where one of the strategic objectives was shaping space and infrastructure, inter alia by
taking care of the environment and taking broad measures of investment in technical infrastructure.
A key part of the study is to identify the level and structure of expenditure of Kalisz authorities, related to the acquisition of real estate for the construction of technical infrastructure
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after the year 2000. Against the background of legal requirements, two of the most significant
forms of acquiring new land have been presented: negotiation by both parties of the sale-purchase agreement and the acquisition of real estate under the law for fair compensation.
Benefits and losses associated with these solutions have also been identified.
Keywords

real estate market, roads, investments, transport infrastructure
Translated by Izabela Rącka
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Abstract

The paper presents a method of comparison of geographical regions in terms of their
transport system efficiency. The method is an alternative to traditional statistical analyses which compare parameters describing the transport capacity and transport performance. It utilizes the opportunities presented by the DEA (Data Envelopment Analysis)
in terms of computation of relative technological efficiency. The proposed model provides for quantitative and qualitative verification of particular components of transport
systems in the compared geographical regions, and determination of the efficiency frontier. Effectiveness of the method is presented, based on a comparative analysis of Poland’s administrative provinces. An overview of the opportunities provided by the DEA
method is outlined together with some methodological recommendations. The conclusions discuss conditions for broader applications of the analysed study method.

Keywords

transport system efficiency, transport modelling, DEA model



Introduction
Geographical regions, such as countries, provinces and other administrative units, have their
own transport systems. For the purpose of this paper, a transport system is defined as a set
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of technological, organisational and human components interconnected in a manner which
enables them to transfer people and cargoes in time and space.
The development of transport systems translates into the economic development of regions,
since efficient transport facilitates the growth of most industries. Nowadays, the technology
and organisation of integrated transport systems are adapted to meet the needs of logistics
and supply chains. The phenomenon of integration in transport is accompanied by the globalization of logistics chains, which often use standard unit loads (Wiśnicki, Milewski, 2014; Wiśnicki,
Dyrda, 2016).
Transport systems in geographical regions require efficiency assessment. The most common
assessment method is a comparative analysis of key transport system parameters and their measurable impact on the economy. The most commonly available statistical data concerning transport systems is data on transport infrastructure or transport performance. Efficiency of transport
performance in a region is considered equivalent to the production output or trade generated by
the region. Regions with well-developed transport infrastructure, which generate high transport
performance (handling of exports or imports), are considered to have the best transport system
efficiency. However, the above reasoning may be wrong, since it is based on nominal values
describing transport systems and the economy, but does not take into consideration the technology applied or the degree of utilization of all the resources available for the transport activity.
The authors suggest a broader approach to the analysis of relative efficiency of transport systems,
taking into consideration micro- and macroeconomic indices, as well as difficult to measure
features of integrated transport systems.
The analysis below is based on a multi-criteria approach to the assessment of transport system efficiency. The authors seek to adapt a method used for the analysis of relative productivity
of manufacturing entities to the assessment of relative efficiency of modern transport systems.
The analysis covers Poland’s geographical regions corresponding to the administrative provinces.
Limiting the analysis to administrative regions of one country only makes it possible to utilize
the comparability of the regions and use a uniform source of data. The proposed methodology of efficiency assessment is compared to the standard method of comparing regions based
on the key statistical parameters. Table 1 presents a ranking of Poland’s provinces by two statistical parameters: trade and GDP. Three groups of provinces can be distinguished in the ranking: provinces with good macroeconomic performance (ranked 1–5), provinces with average
macroeconomic performance (ranked 6–11), and provinces with macroeconomic performance
below average (ranked 12–16). What is interesting, the unquestionable leader of both rankings
is the Mazowieckie province, while the Lubelskie province is ranked the lowest. The ranking
reflects the general belief and is often used as a basis for various decisions concerning the development strategy, such as the amount of subsidies granted to entities and institutions based
in particular provinces.
The next chapter presents the proposed methodology of relative efficiency assessment and an
example of its practical application. The authors seek to present all the stages and conditions
of application of the new method and take a critical approach to the results obtained. An examination of advantages and limitations of the proposed method is of key importance to further
studies on the efficiency of transport systems.
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Table 1. Ranking of provinces by macroeconomic performance
Item

Trade per capita [1000 EUR]
Value

Province

PKB per capita [1000 PLN]
Value

Province

1

13,3

Mazowieckie

71,5

Mazowieckie

2

11,7

Pomorskie

50,0

Dolnośląskie

3

10,2

Dolnośląskie

48,0

Wielkopolskie

4

9,7

Wielkopolskie

46,5

Śląskie

5

8,2

Śląskie

42,5

Pomorskie

6

7,5

Lubuskie

41,9

Łódzkie
Małopolskie

7

5,0

Łódzkie

39,8

8

4,8

Małopolskie

37,6

Lubuskie

9

4,8

Opolskie

37,5

Zachodniopomorskie

10

4,4

Zachodniopomorskie

36,4

Kujawsko-pomorskie

11

4,2

Kujawsko-pomorskie

36,3

Opolskie

12

4,0

Podkarpackie

32,6

Świętokrzyskie

13

3,2

Warmińsko-mazurskie

32,3

Podlaskie

14

2,7

Podlaskie

32,0

Warmińsko-mazurskie

15

2,2

Świętokrzyskie

31,7

Podkarpackie

16

2,0

Lubelskie

31,3

Lubelskie

Source: own work based on statistical data of Central Statistical Office.

Methodology
In order to analyze transport efficiency one can use efficiency analysis methods used to measure
productivity and efficiency of enterprises. The existing models can be divided into parametric
and non-parametric methods (Smith, Wheat, Wolanski, 2015, pp. 49–50):
1. Parametric methods include:
ȤȤ methods of least squares (LS), which assume that all observed units are equally efficient,
ȤȤ deterministic frontier (DF), these are Corrected Ordinary Least Squares (COLS)
models allowing for inefficiency between the observed units,
ȤȤ stochastic frontier (SF), these are models which assume both inefficiency and random
noise method for the analyzed units.
2. Non-parametric methods can be subdivided into:
ȤȤ Total Factor Productivity (TFP) method utilized to calculate the ratio of outputs to
inputs with the use of appropriate set of weights,
ȤȤ Data Envelopment Analysis (DEA) method, which utilizes mathematical programming to determine the efficient frontier and distance of the analyzed parameter from
that frontier. It is thus possible to calculate the relative efficiency for all analyzed cases.
The DEA method, developed by Charnes, Cooper, and Rhodes (1978)1, can be used to measure
technical efficiency, allocative efficiency, technical change or scale effect (Coelli et al., 2005, p. 2).
One of its advantages is the possibility to analyze inputs and outputs expressed in any measure1

Developed the CCR model, named after the first letters of their surnames.
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ment unit. Processes can be analyzed without taking into consideration certain related economic
values, such as costs or revenues. In the approach applied in constructing DEA models a user
is not required to attribute weights to each kind of input and output themselves, as is necessary
in the case of traditional index methods. This approach does not require designation of a function
of a given phenomenon, which is usually essential when using statistical and econometric regression functions. The DEA method uses mathematical linear programming, which can cope with
a considerable number of variables and relations among them (Domagała, 2007, p. 25; Pachura,
Nitkiewicz, 2010). Considering the above, the DEA method can be successfully applied in studies
of transport processes and systems.

Figure 1. Efficiency and Super-Efficiency, derived by the DEA method
Source: own work based on Coelli et al. (2005, p. 201).

Efficiency in the DEA method is defined as the ratio of the weighted sum of outputs to
the weighted sum of inputs. If the efficiency ratio equals 100%, the production capacity frontier
is achieved, which is when units are effective. In the case of units situated below the efficiency
frontier, the ratio is below 100% and indicates their level of inefficiency (Fig. 1).
One of the varieties of the DEA method is the Super-Efficiency (SE) model, which is applied
for differentiating amongst units which achieve 100% of efficiency, i.e. are represented on the efficiency frontier line. In the SE model, these units are not taken into account in the determination
of a new efficiency frontier. However, considering the fact that they must maintain their efficiency
level, their new position is determined. In Figure 1, unit C has been transferred to a new efficiency frontier, designated by a line passing through the point C’. In this case, the efficiency
value amounts to more than 100%.
A review of relevant literature provides various descriptions of studies of enterprises operating on the transport market, as well as transportation processes, with the use of the DEA
model. The method has been widely used in analysing efficiency of rail companies, airports
and road maintenance processes (Link, 2015, p. 28; Merkert, Hensher, 2011). However, no DEA
method-based studies of entire transport systems, i.e. comprising various transport branches
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and the processes of their integration, have been reported so far. The study below is therefore one
of the first attempts to use the DEA method for examining complex transport systems operated
in geographical regions. The authors aim to combine the experience gained in two areas of DEA
method-based studies: the above mentioned studies of transportation processes and entities
operating on the transport market, and studies of relative efficiency of transport systems in geographical regions. Results of the latter are available in publications by Polish scientists (Pachura,
Nitkiewicz, 2008; Masternak-Janus, 2013).
Table 2. Selected software programs for DEA modelling
Name

Homepage

Input data

Restrictions

Type
of software

DEAOS

http://deaos.com

Manual, *.xls
files

Free version: max. 15 DMU
and 4 indicators

Web
application

EMS

http://www.holger-scheel.
de/ems/

*.xls and *.txt
files

Free for academic users

Windows
application

AppOSDEA

http://opensourcedea.org

*.csv files

Open Source

Java
application

MaxDEA

http://www.dearesearch.com

*.xls, *.txt,
*.csv, *.mdb,
and *.dbf files

The free version provides
a limited number of models
(several basic models)

MS Access
application

DEAFrontier

http://www.deafrontier.net

*.xls files

The free version provides
a limited number of models,
input oriented models

MS Excel
application

Source: own work based on software manufacturers’ data.

The authors tested several software tools supporting the DEA model-based analysis (Milewski,
Wiśnicki, 2015). Most of them are paid applications, although there are some free or partly free
applications available. The differences between them include the number of models available
and the number of acceptable input and output parameters (Table 2). The computations required
for the assessment of transport system efficiency presented below were performed with the use
of the DEAOS and MaxDEA applications. Additionally, the non-linear CCR-DEA model was
applied.

Assumptions
The comparative study covers Poland’s 16 provinces within their administrative borders. The input parameters were selected for their key importance to the transport and economic capacity
of the provinces (Table 3). Importantly, the study is based on one reliable source of data for all
the provinces. The input data include:
ȤȤ length of standard gauge railways per 100sqm in 2013 [km/100sqm],
ȤȤ total length of national roads per 100sqm in 2013 [km/100sqm],
ȤȤ average gross monthly wages in 2014 [PLN],
ȤȤ number of intermodal terminals in 2014,
ȤȤ number of airport passengers in 2012 [1,000 passengers],
ȤȤ rent price for 1sqm of warehouse storage area in 2010 [PLN/1sqm].
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The two output parameters included, i.e. the GDP per capita and the value of trade in 2014,
are key macroeconomic indices closely related to the transportation processes performed
in the provinces.
Table 3. Data for analysis with the DEA method

Avg. wages [PLN]

Intermodal
terminals [number]

Aiports
[no. of passangers]

Warehouses
[PLN/1m2]

International trade
per capita
[1000 EUR]

GDP per capita
[1000 PLN]

Dolnośląskie

Roads
[km/100km2]

Regions

Outputs

Railways
[km/100 km2]

Inputs

8,8

117,5

4491

3

1900

12,9

10,2

49,97

Kujawsko-pomorskie

6,7

148,9

3541

1

300

12,75

4,2

36,39

Lubelskie

4,1

136,4

3921

2

6

14,49

2,0

31,29

Lubuskie

6,6

107,1

3689

1

12

10,43

7,5

37,6

Łódzkie

5,9

140,9

4049

1

500

11,21

5,0

41,87

Małopolskie

7,2

197,3

3905

4

3400

15,66

4,8

39,82

Mazowieckie

4,7

149,6

5033

3

10300

27,43

13,3

71,53

Opolskie

8,1

112,8

3756

0

0

9,64

4,8

36,26

Podkarpackie

5,5

113,3

3555

2

500

13,31

4,0

31,65

Podlaskie

3,2

130,4

3760

1

0

15,43

2,7

32,34

Pomorskie

6,7

128

4268

4

2800

15,58

11,7

42,52

Śląskie

16

207,2

5396

3

2500

15,61

8,2

46,49

Świętokrzyskie

6,2

141,6

3532

1

0

11,83

2,2

32,59

Warmińsko-mazurskie

4,6

93,3

3571

0

0

13,09

3,2

32,01

Wielkopolskie

6,3

135,1

3795

4

1500

14,24

9,7

47,97

Zachodniopomorskie

5,2

86,1

3934

2

300

13,85

4,4

37,49

Source: own analysis.

The results of the study with the use of the CCR-DEA model are presented below. The relative efficiency of the transport systems was determined. The provinces with the most efficient
transport system were identified with the use of the SE model.

Results
Figures 2 and 3 present the results of calculation of output-oriented transport system efficiency
in Poland’s provinces. Figure 2 presents the results for the output of GDP per capita, and Figure 3
– for the value of trade generated by the provinces. By means of the DEA method, the provinces
were identified as efficient (super-efficiency ≥ 100%) or inefficient (efficiency < 100%). The SE
model was applied to make the differentiation among the most efficient provinces. However,
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it should be borne in mind that the values shown for the efficient provinces, such as 168.39%
for the Mazowieckie province or 111.61% for the Lubuskie province in Figure 2, are for information purposes only. They show that the Mazowieckie province is more efficient than the Lubuskie
province, but according to the CCR-DEA model, the level of efficiency for both provinces equals
100%. The values shown for inefficient provinces may serve as a realistic measure of the gap
between them and the provinces which achieve 100% efficiency. It means that the Śląskie province
achieves only 78.49% of the efficiency achieved by efficient provinces.

Figure 2. Transport system efficiency in Poland’s provinces, based on the generation of GDP
Source: own analysis.

Table 4 presents rankings of provinces based on their relative efficiency. Additionally, differentiation is made between the positions of particular provinces in the ranking based on the nominal
values of their macroeconomic parameters and the calculated level of relative efficiency. For some
provinces, the differences are significant. For example, the Podlaskie, Opolskie and WarmińskoMazurskie provinces are ranked much higher for efficiency than for the macroeconomic indices.
The shift is in the opposite direction in the case of the Śląskie and Małopolskie provinces, which,
in spite of good macroeconomic indices, are ranked low for efficiency.
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Opolskie

203,68%

Lubuskie

181,78%

Mazowieckie

162,05%

Podlaskie

121,29%

Warmińsko-mazurskie

117,39%

Pomorskie

115,86%

Dolnośląskie

106,11%

Wielkopolskie

103,97%

Łódzkie

70,67%

Zachodniopomorskie

69,67%

Śląskie

68,52%

Kujawsko-pomorskie

57,74%

Podkarpackie

56,45%

Świętokrzyskie

56,32%

Lubelskie

45,86%

Małopolskie

44,84%
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Figure 3. Transport system efficiency in Poland’s provinces, based on the generation of trade
Source: own analysis.

Table 4. Ranking of provinces by efficiency
Item

Trade per capita
by nominal value

GDP per capita
by nominal value

by efficiency level

1

Mazowieckie

Opolskie (+8)

Mazowieckie

Mazowieckie

2

Pomorskie

Lubuskie (+4)

Dolnośląskie

Warmińsko-maz. (+12)

3

Dolnośląskie

Mazowieckie (–2)

Wielkopolskie

Opolskie (+8)

4

Wielkopolskie

Podlaskie (+10)

Śląskie

Podlaskie (+9)

5

Śląskie

Warmińsko-maz. (+8)

Pomorskie

Zachodniopomorskie (+4)

6

Lubuskie

Pomorskie (–4)

Łódzkie

Wielkopolskie (–3)

7

Łódzkie

Dolnośląskie (–4)

Małopolskie

Dolnośląskie (–5)

8

Małopolskie

Wielkopolskie (–4)

Lubuskie

Łódzkie (–2)

9

Opolskie

Łódzkie (–2)

Zachodniopomorskie

Lubuskie (–1)

10

Zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie

Kujawsko-pom.

Kujawsko-pom.

11

Kujawsko-pom.

Śląskie (–6)

Opolskie

Świętokrzyskie (+8)

12

Podkarpackie

Kujawsko-pom. (–1)

Świętokrzyskie

Lubelskie (+4)

13

Warmińsko-maz.

Podkarpackie (–1)

Podlaskie

Pomorskie (–8)

14

Podlaskie

Świętokrzyskie (+1)

Warmińsko-maz.

Podkarpackie (+1)

15

Świętokrzyskie

Lubelskie (+1)

Podkarpackie

Małopolskie (–7)

16

Lubelskie

Małopolskie (–8)

Lubelskie

Śląskie (–12)

Source: own analysis.
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Additionally to the application for determining transport efficiency in general, the DEA
model can serve to identify the parameters for the inefficient provinces whose values need
improvement, together with the respective appropriate values. This functionality was used to
determine the measures of efficiency growth for the inefficient provinces, presented in Tables 5
and 6. The changes in values, suggested by the model, refer to three input parameters: the length
of railways, length of national roads, and number of intermodal terminals. All the changes are
aimed to improve the utilization of the provinces’ transport capacity and at the same time increase
their efficiency. Even a small change in the value of one input parameter, e.g. reducing the length
of railways used, can drive significant improvement measured by the GDP per capita or trade.
Table 5. Transport system efficiency growth measure, by GDP
Railways
current

efficient

Roads

Terminals

current

efficient

current

GDP

efficient

current

efficient

Kujawsko-Pomorskie

6.7

6.4

148.9

148.9

1.0

1.0

36.39

57.82

Lubelskie

4.1

4.1

136.4

119.3

2.0

2.0

31.29

54.41

Małopolskie

7.2

6.2

197.3

197.3

4.0

3.9

39.82

94.33

Podkarpackie

5.5

3.8

113.3

113.3

2.0

2.0

31.65

52.34

Pomorskie

6.7

4.0

128

128.0

4.0

2.6

42.52

61.20

Śląskie

16.0

7.5

207.2

207.2

3.0

3.0

46.49

91.29

Świętokrzyskie

6.2

6.1

141.6

141.6

1.0

1.0

32.59

55.32

Source: Own analysis.

Table 6. Transport system efficiency growth measure, by trade
Railways

Roads

Terminals

Trade

current

efficient

current

efficient

current

efficient

current

efficient

Kujawsko-Pomorskie

6.7

6.7

148.9

148.9

1.0

1.0

4.2

7.96

Lubelskie

4.1

4.1

136.4

119.3

2.0

2.0

2.0

9.54

Łódzkie

5.9

5.9

140.9

137.8

1.0

1.0

5.0

7.45

Małopolskie

7.2

6.3

197.3

197.3

4.0

4.0

4.8

17.55

Podkarpackie

5.5

4.3

113.3

113.3

2.0

2.0

4.0

9.59

Śląskie

16.0

9.8

207.2

207.2

3.0

3.0

8.2

16.39

Świętokrzyskie

6.2

6.2

141.6

141.6

1.0

1.0

2.2

7.63

Zachodniopomorskie

5.2

3.2

86.1

86.1

2.0

2.0

4.4

7.72

Source: own analysis.

Conclusions
The DEA method of relative efficiency assessment is universal and can be successfully used
for simple manufacturing processes and complex technical and organisational systems.
The latter include integrated transport systems operated in identified social and economic
areas. Examination of such systems for their efficiency requires appropriate selection of input
and output parameters which describe the system capacity on the one hand, and the operational
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performance on the other. The performance of transport systems operated within a geographical
or administrative region can be directly related to the contribution which the system makes to
the economic and social development of the region. Therefore, the outputs may include respective
macroeconomic indices. Such an approach was adopted for this comparative study of efficiency
of transport systems in Poland’s administrative provinces.
The results of the study contradict the general belief that a region of high transport capacity
and sound transport performance has an efficient transport system. A region’s transport efficiency must not be identified with its GDP per capita or trade values. An alternative ranking
of transport efficiency in provinces has been created with the use of the DEA method, in which
provinces with average transport capacity and average macroeconomic results are ranked high.
The presented approach to efficiency level results from the fact that efficiency has been linked to
the applied technology or management system. The results obtained by the DEA method show
that efficient provinces apply more effective solutions to utilize their limited transport capacity.
Moreover, the method identifies the parameters for inefficient provinces which result from poor
management and require improvement.
The DEA method is restricted by the adopted mathematical model and the number of parameters describing the examined units or processes. Therefore, application of the method presented
in this paper should be treated as a result of more comprehensive studies of efficiency of transport
processes and systems. The authors intend to experiment with various models under the DEA
method and take into consideration more parameters, including stochastic and non-discrete
ones.

References
Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E.L. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2, 429–444. DOI 10.1016/0377-2217(78)90138-8.
Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S., O’Donnell, C.J., Battese, G.E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second edition. New York: Springer. 312 (323)
Domagała, A. (2007). Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności
technicznej. Badania Operacyjne i Decyzje, 3–4.
Link, H. (2015). Road and Rail Infrastructure Costs. In: Ch. Nash (ed.), Handbook of Research Methods
and Applications in Transport Economics and Policy (pp. 9–37). Northampton (USA): Edgar Edward
Publishing.
Masternak-Janus, A. (2013). Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych
w Polsce. Economics and Management, 4, 111–126. DOI: 10.12846/j.em.2013.04.08.
Merkert, R., Hensher, D.A. (2011). The Impact of Strategic Management and Fleet Planning on Airline Efficiency – a Random Effects to Bit Model Based on DEA Efficiency Scores. Transportation Research
Part A: Policy and Practice, 45 (7), 686–695. DOI: 10.1016/j.tra.2011.04.015.
Milewski, D., Wiśnicki, B. (2015). Modelowanie systemów transportu intermodalnego – kierunki badań naukowych. XVI konferencja naukowa „Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych”, 4 grudnia.
Sopot: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Pachura, P., Nitkiewicz, T. (2008). Ocena efektywności wybranych komponentów kapitału intelektualnego regionów przy zastosowaniu metody Data Envelopment Analysis. Organizacja i Zarządzanie,
1, 21–38.

206

Assessment of Utilization of Regions’ Transport Capacity by the DEA Method of Determining Relative Efficiency
Smith, A., Wheat, P., Wolanski, M. (2015). Public Transport Operations Costs. In: Ch. Nash (ed.), Handbook
of Research Methods and Applications in Transport Economics and Policy (pp. 38–70). Northampton
(USA): Edgar Edward Publishing.
Wiśnicki, B., Dyrda, A. (2016). Analysis of the Intermodal Transport Efficiency in the Central and Eastern
Europe. Naše More – International Journal of Maritime Science & Technology, 63 (2), 43–47. DOI:
10.17818/NM/2016/2.1.
Wiśnicki, B., Milewski, D. (2014). Analysis of the Market Potential for Transport Using the Longer
and Heavier Vehicles in Poland. Logistyka, 6, 13923–13928.



Ocena wykorzystania potencjału transportowego regionów z zastosowaniem metody
badania efektywności względnej DEA
Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie metody porównania regionów geograficznych pod
względem efektywności ich systemów transportowych. Metoda ta jest alternatywą dla
tradycyjnych analiz statystycznych, czyli porównania parametrów opisujących potencjał
transportowy i działalność transportową regionów. Wykorzystuje ona możliwości, jakie
daje model DEA (Data Envelopment Analysis) w zakresie obliczania względnej efektywności technicznej. Zaproponowany model pozwala na zweryfikowanie ilościowe i jakościowe elementów systemu transportowego porównywanych regionów geograficznych
oraz wyznaczanie granicznego poziomu ich wykorzystania. Skuteczność metody zaprezentowano na przykładzie badań porównawczych województw Polski. W syntetyczny
sposób pokazano możliwości metody DEA wraz z rekomendacjami metodycznymi.
Artykuł kończą autorskie wnioski dotyczące uwarunkowań szerszego zastosowania
analizowanej metody badawczej.

Słowa kluczowe

efektywność transportu, modelowanie systemów transportowych, metoda DEA
Translated by Małgorzata Zgrych
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Streszczenie

Celem pracy jest wykazanie, że kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły może
być jednym ze skuteczniejszych sposobów budowania dobrobytu – zwiększania produktywności nieefektywnych dziś działów gospodarki oraz poprawy jakości życia społeczeństwa dzięki eliminacji zagrożeń związanych z gospodarką wodną czy energetyką.
Wykazano, że dolna Wisła jest odcinkiem o niezwykłym potencjale i jego kompleksowe
zagospodarowanie mogłoby przynieść gospodarce wiele korzyści w sektorach o niskiej
produktywności, które obecnie hamują rozwój społeczno-gospodarczy. Kaskada dolnej
Wisły, jako inwestycja infrastrukturalna, o długim okresie realizacji, a jednocześnie
relatywnie niewielkich rocznych nakładach, mogłaby być jednym ze sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia społeczeństwa.

Słowa kluczowe

rozwój społeczno-gospodarczy Polski, dolna Wisła



Wprowadzenie
Występujące w Polsce problemy rozwoju społeczno-gospodarczego, takie jak niedostateczne podstawy infrastrukturalne tego rozwoju, pociągające za sobą między innymi ograniczoną konkurencyjność i dysproporcje w rozwoju regionalnym, zagrożenia związane między innymi z niskim stopniem
zagospodarowania zasobów wodnych, powodujące obniżenie jakości życia, w znacznej części mogą
być złagodzone dzięki wykorzystaniu potencjału naszych rzek, w tym zwłaszcza dolnej Wisły.
Celem pracy jest wykazanie, że kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły może być
jednym ze sposobów budowania dobrobytu – zwiększania produktywności nieefektywnych
dziś działów gospodarki oraz poprawy jakości życia społeczeństwa, dzięki eliminacji zagrożeń
związanych z gospodarką wodną czy energetyką.
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Pułapka średniego dochodu
Polska aktualnie znajduje się na poziomie średniego tempa wzrostu PKB. Autorzy raportu
„Kierunki 2016. Polska w pułapce średniego dochodu” – DNB Bank Polska SA i Deloitte – uważają, że problem rozwoju gospodarczego Polski tkwi w wyczerpywaniu się potencjału wzrostowego
czynników produkcji i strukturze polskiej gospodarki. „W sektorze przemysłowym, którego
udział w tworzeniu wartości dodanej w Polsce jest zbliżony procentowo do Niemiec, polski
pracownik wytwarza 19 tys. €, a niemiecki 64 tys. € rocznie, czyli przeszło trzy razy więcej i takie
są też różnice w płacach netto. Gdy Polak zarabia rocznie średnio 7 tys. €, to Niemiec już niemal
27 tys. €. Wzrost w krajach rozwiniętych nie bierze się przy tym z pracy cięższej, ale «mądrzejszej»,
co oznacza korzystanie z lepszych technologii i technik produkcji w celu wytwarzania większej
wartości dodanej na pracownika – bez zwiększania zasobów pracy i kapitału, które z natury
są ograniczone” (Tomaszewski, 2016). W Polsce, według autorów raportu, do naprawy obecnej
sytuacji potrzebne są odpowiednie zasoby pracy, kapitału i umiejętne ich wykorzystywanie – co
wpłynie na poprawę efektywności wielu nieefektywnych dziś sektorów gospodarki, a co za tym
idzie – szybszy wzrost gospodarczy.
Autorzy raportu dokonali oceny efektywności 19 głównych sektorów polskiej gospodarki
(wg kodów PKD), a wyniki podzielili na cztery grupy:
ȤȤ w pierwszej (najbardziej pożądanej) znalazły się sektory, w których produktywność
czynników produkcji (Total Factor Productivity – TFP) rośnie i tendencja jest rosnąca
(należą do niej takie branże, jak zakwaterowanie i gastronomia, zdrowie, rolnictwo i tzw.
usługi pozostałe – łącznie jednak ich udział w wartości dodanej brutto w gospodarce to
tylko ok. 10 %),
ȤȤ w drugiej są sektory charakteryzujące się stabilnym wzrostem TFP, ale z tendencją słabnącą (przemysł przetwórczy, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz administrowanie i działalność wspierająca – łącznie ponad 29% wartości
dodanej brutto),
ȤȤ w trzeciej, w której w ostatnich latach wzrost produktywności był bliski zeru, znajdują się
sektor wodny, budownictwo, transport i magazynowanie oraz obsługa rynku nieruchomości (łącznie ok. 21% wartości dodanej brutto),
ȤȤ czwarta, najliczniejsza grupa z udziałem w wartości dodanej brutto na poziomie aż 40%,
to sektory z coraz szybciej malejącym TFP; do tej grupy należy m.in. handel, edukacja,
sektor energetyczny, sektor publiczny, w tym administracja publiczna (rys. 1).
Analiza ta wskazuje kierunki strategii restrukturyzacji sektorów charakteryzujących się
niekorzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi, która będzie drogą do „wyrwania się” Polski
z pułapki średniego dochodu.
Budowa kaskady dolnej Wisły daje realną szansę na poprawę efektywności takich sektorów
jak sektor wodny, budownictwo, transport i sektor energetyczny dzięki kompleksowemu zagospodarowaniu tego odcinka.
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Rysunek 1. Produktywność całkowita według sektorów gospodarki
Źródło: Tomaszewski (2016).

Potencjał Wisły
Dolna Wisła wyróżnia się spośród innych dróg wodnych w Polsce bardzo dużym potencjałem:
ȤȤ łączy porty morskie z centrum kraju drogą wodną o mniejszym współczynniku wydłużenia niż autostrada,
ȤȤ ma ok. 50% łącznych zasobów hydroenergetycznych Polski,
ȤȤ położona jest na terenach o niezwykłych walorach turystycznych i krajobrazowych,
ȤȤ ma duże zasoby wodne.
Najpoważniejszym ograniczeniem rozwoju portów morskich Trójmiasta jest transport zaplecza. Popyt na przewozy ładunków w związku z globalizacją dynamicznie rośnie, porty w związku
z tym przewidują znaczny wzrost obrotów (tab. 1), zwłaszcza kontenerowych, i przygotowują się
do tego podejmując poważne inwestycje, zwiększające ich zdolności przeładunkowe. Niestety,
ograniczona przepustowość dróg transportu samochodowego, zwłaszcza na obszarze Trójmiasta
oraz trójmiejskiego węzła kolejowego, może zagrozić realności tych prognoz.
Tabela 1. Zestawienie prognoz obrotu portów Gdańsk i Gdynia do 2030 (2037) w mln ton
2030

2030

Actia
Forum**

Prognoza portu Gdańsk***scenariusz

Port

2014

Gdańsk 2030,
Gdynia 2037*

prawdopodobny

pesymistyczny

Gdańsk

32,3

99,6

47,7

99,6

67,8

Gdynia

19,4

32

37,1

37,1**

32

Razem

51,7

131,6

84,8

136,7

99,8

* Opracowanie studium… ( 2014); ** Matczak, Ołdakowski (2015); *** Strategia rozwoju… (2015).
Źródło: opracowanie własne na podstawie ww. źródeł.
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Rozwiązaniem tego problemu może że być włączenie drogi wodnej dolnej Wisły do obsługi
portów morskich pozwalające na ominięcie aktualnych problemów transportowych.
Ważną przesłanką zagospodarowania dolnej Wisły jest bezpieczeństwo energetyczne.
Rozwój energetyki wodnej odpowiada na wyzwania zrównoważonego rozwoju, ze względu na
swoje walory społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Korzyści społeczne związane są z tym, że
w odróżnieniu od innych źródeł energii odnawialnej, energia wodna:
ȤȤ może być akumulowana w zbiornikach i wielokrotnie przetwarzana,
ȤȤ może zaspokajać zapotrzebowanie szczytowe (ich uruchamianie lub wyłączanie odbywa
się w bardzo krótkim czasie – do kilku minut ),
ȤȤ jest rezerwą interwencyjną dla systemu energetycznego.
Korzyści ekologiczne wynikają z wpływu elektrowni wodnych na:
ȤȤ mniejsze zużycie surowców takich jak węgiel czy ropa,
ȤȤ oszczędności na kosztach zewnętrznych transportu surowców energetycznych,
ȤȤ zmniejszenie zanieczyszczania środowiska.
Energetyka wodna:
ȤȤ nie emituje substancji szkodliwych w postaci pyłów i gazów cieplarnianych,
ȤȤ nie wytwarza odpadów i zanieczyszczeń (gruntu, wody),
ȤȤ nie emituje hałasu.
Korzyści ekonomiczne to przede wszystkim niższe koszty operacyjne (rys. 2).

Rysunek 2. Koszty operacyjne produkcji energii z różnych źródeł w PLN/MWh
Źródło: Wpływ energetyki… (2012).

Duże walory przyrodnicze i krajobrazowe stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki
wodnej, odpowiadającej na współczesne preferencje turystów. Zasoby wodne, po odpowiednim
zagospodarowaniu, zapobiegającym stratom powodziowym oraz suszom, są kolejnym niewykorzystanym obecnie źródłem poprawy jakości życia ludności zamieszkałej w rejonie dolnej Wisły.
Niestety, dotychczas potencjał ten nie jest wykorzystany. Wieloletnie zaniedbanie spowodowało, że:
ȤȤ funkcję transportową droga ta pełni incydentalnie, a jednocześnie problemy transportu
zaplecza portów Gdańsk i Gdynia wpływają negatywnie na perspektywy rozwoju i pozycję
konkurencyjną tych portów,
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ȤȤ zasoby energetyczne w Polsce wykorzystane są w ok. 11% technicznego potencjału hydroenergetycznego (we Francji prawie 100%, w Norwegii 84%, Niemczech 80%),
ȤȤ zasoby wodne niewykorzystane odpływają do morza, a jednocześnie tereny nadwiślańskie
narażone są na gwałtowne i kosztowne powodzie na przemian z suszami i pożarami lasów,
ȤȤ potrzeby wodne gospodarki, w tym elektrowni cieplnych, w okresach suszy nie są zaspokajane, zagrażając bezpieczeństwu systemu energetycznego,
ȤȤ ok. 1500 ha użytków rolnych jest zagrożonych potencjalną katastrofą stopnia wodnego
we Włocławku, który, jako element kaskady, pracować miał samodzielnie jedynie kilka
lat, a pracuje już ponad 45 lat,
ȤȤ możliwości turystyki wodnej w regionach nadwiślańskich wykorzystane są w niewielkim
stopniu.

Produktywność nakładów inwestycyjnych na zagospodarowanie
dolnej Wisły
Korzystny wpływ kompleksowego zagospodarowania Wisły na produktywność sektorów o malejącym czy bliskim zeru TFP wynika z faktu, że inwestycje kompleksowe charakteryzują się
dużo wyższą efektywnością nakładów niż inwestycje jednozadaniowe realizujące te same cele.
Dotychczas w polskiej gospodarce wodnej najczęściej podejmowano realizację inwestycji
o charakterze interwencyjnym, tzn. likwidujących skutki niedostatecznego zagospodarowania
wód (np. powodzi czy pożarów wynikających z suszy) i w takiej sytuacji trudno oczekiwać
wysokiej produktywności nakładów. W energetyce natomiast inwestowano przede wszystkim
w elektrownie węglowe, które, jak wykazano na rysunku 2, charakteryzują się najwyższymi
kosztami operacyjnymi.
Badania efektów społeczno-gospodarczych kompleksowego zagospodarowania dolnej
Wisły wykazują bardzo wysoką efektywność takiego przedsięwzięcia. Korzyści z inwestycji
infrastrukturalnych zazwyczaj osiągane są dopiero po zakończeniu tego typu przedsięwzięć, ze
względu na ich niepodzielność. W przypadku dolnej Wisły jest możliwość takiego prowadzenia
inwestycji, który pozwoli na stopniowe uzyskiwanie efektów, po zakończeniu kolejnych etapów
przedsięwzięcia. Na przykład budowa stopni wodnych udrażniających ujściowy odcinek drogi
wodnej pozwoli na stworzenie centrum logistycznego w rejonie Solca Kujawskiego. Centrum
odciążyłoby porty i przejęłoby znaczną część obsługi logistycznej na ich zapleczu pełniąc funkcję
portu wewnętrznego, który w kolejnych latach obsługiwałby 5–7 mln t ładunków przechodzących
przez porty morskie (rys.3). Budowa stopni wodnych pozwoliłaby na stopniowy wzrost efektów
energetycznych, zaś zbiorniki retencyjne, powyżej stopni wodnych, dawałyby szansę na walkę
z suszą i powodzią. Mogłyby być jednocześnie wykorzystywane turystycznie. W ten sposób
korzyści z zagospodarowania dolnej Wisły rosłyby w kolejnych latach inwestycji (szacowanej na
30 lat), osiągając oczywiście największy poziom po jej zakończeniu.
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Rysunek 3. Koncepcja portu wewnętrznego przenoszącego obsługę ładunków portów morskich do centrum logistycznego na zapleczu
Źródło: Wojewódzka-Król, Rolbiecki (2015).

Korzyści z zagospodarowania dolnej Wisły
Przyjęcie przedstawionego założenia, że inwestycja będzie sukcesywnie wykorzystywana,
pozwoli na osiągnięcie bardzo wysokiej opłacalności zagospodarowania dolnej Wisły. Badania
wykazały, że w żadnym roku inwestycji nakłady nie będą wyższe niż korzyści przyrostowe
(to znaczy różnica korzyści, jakie mogłyby być osiągane w wariancie inwestycyjnym w stosunku
do bezinwestycyjnego).
Przekonanie o ogromnych nakładach inwestycyjnych, niezbędnych do zagospodarowania
dolnej Wisły nie znajduje potwierdzenia w badaniach. Nakłady te:
ȤȤ są wielokrotnie mniejsze niż efekty,
ȤȤ koszty wahają się od 0,5 mld do prawie 1,7 mld zł rocznie,
ȤȤ korzyści rosną od 2 mld do 18,5 mld zł w ostatnim roku inwestycji (rys. 4).
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Rysunek 3. Struktura korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły w okresie realizacji inwestycji (mln zł)
Źródło: Wojewódzka-Król, Rolbiecki (2016).

Zagospodarowanie dolnej Wisły, obok przedstawionych wcześniej wymiernych korzyści,
będzie generowało wiele różnych efektów wpływających na rozwój regionów zlokalizowanych
na tą drogą wodną. Efekty te, zazwyczaj trudno wymierne, mogą mieć istotne znaczenie w ocenie
tego przedsięwzięcia, choć ich ranga efektów, w zależności od priorytetów rozwojowych, może
być zmienna. Te dodatkowe efekty można byłoby pogrupować w zależności od celu, jakiemu
służą, na korzyści związane z:
ȤȤ wdrażaniem standardów unijnych w Polsce,
ȤȤ przyspieszeniem rozwoju gospodarczego,
ȤȤ zaspokojeniem potrzeb społecznych.
Wszystkie one są ściśle ze sobą powiązane, można jednak w każdej z nich wyodrębnić efekty
zagospodarowania dolnej Wisły charakterystyczne przede wszystkim dla danej grupy. W grupie
efektów zmierzających do wdrażania standardów unijnych szczególnie należy wyróżnić:
ȤȤ wyrównywanie różnic w rozwoju regionalnym (Wojewódzka-Król, Rolbiecki, 2015),
ȤȤ realizację zobowiązań Polski odnośnie do zwiększenia udziału OZE (odnawialnych źródeł
energii),
ȤȤ potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,
ȤȤ zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie.
Zagospodarowanie dolnej Wisły przyspieszyć może w regionach rozwój gospodarczy, przede
wszystkim poprzez:
ȤȤ rozwój przemysłu materiałów budowlanych, dzięki stworzeniu długotrwałego zapotrzebowania na tego typu produkty,
ȤȤ rozwój stoczni rzecznych, które po latach ogromnych sukcesów skazane były głównie na
zlecenia zagraniczne; rozwój transportu wodnego śródlądowego stwarzający stałe zapo215
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trzebowanie na flotę śródlądową jest szansą na przywrócenie przemysłowi stoczniowemu
w Polsce jego dawnej pozycji i zapewnienie rozwoju,
ȤȤ rozwój bazy turystycznej i rozwój turystyki.
Wśród efektów społecznych wymienić trzeba przede wszystkim:
ȤȤ wzrost zatrudnienia i związaną z nim
ȤȤ eliminację patologii wynikających z bezrobocia oraz
ȤȤ wzrost zamożności społeczeństwa.
Dostosowanie Polski do standardów unijnych jest wyzwaniem wynikającym z polityki Unii
Europejskiej, zawartej w różnych dokumentach. Polska jako członek UE jest zobowiązana do
realizacji wspólnie przyjętych zobowiązań. Co prawda większość z nich można realizować różnymi
sposobami, jednak fakt, że zagospodarowanie dolnej Wisły umożliwia realizację jednocześnie kilku celów, przemawia na korzyść tego przedsięwzięcia. Ostatni z wymienionych celów (zwiększenie
bezpieczeństwa w transporcie) został uwzględniony w rachunku korzyści, pozostałe jednak trudno
wymierzyć, choć trudno przecenić ich znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.
W świetle ostatnich doświadczeń pilnym zadaniem staje się zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Susza, jak wcześniej wspomniano, spowodować może brak wody
(lub uzyskanie przez nią zbyt wysokiej temperatury) do chłodzenia w elektrowniach węglowych
zlokalizowanych nad Wisłą. Wyłączenie z tego powodu jednej dużej elektrowni stwarza poważne
problemy dla całego systemu energetycznego. Skutki tego mogą być dramatycznie i są niezwykle
kosztowne. Dlatego też poniżej elektrowni Kozienice, która borykała się z takim problemem
w 2015 roku, planowana jest np. budowa tymczasowego progu podpiętrzającego wody Wisły,
który ma doraźnie zapobiec powtórzeniu się problemów z zaspokojeniem potrzeb tej elektrowni.
Tego typu doraźne działania są marnowaniem środków, które powinny być przeznaczone na
kompleksowe rozwiązanie problemu zagrożeń dla energetyki związanych z występowaniem suszy.
Z polityką regionalną UE ściśle związane są szanse przyspieszenia rozwoju gospodarczego,
zwłaszcza w regionach biedniejszych. Niektóre efekty rozwoju turystyki w regionach położonych
nad dolną Wisłą zostały oszacowane w rachunku kosztów/korzyści, wiele z nich jednak nie znalazło swojego odzwierciedlenia w tych rachunkach, w tym przede wszystkim stworzenie bazy
hotelarskiej i gastronomicznej. Inne ważne dla regionów szanse związane z zagospodarowaniem
dolnej Wisły to przemysł budowlany czy reaktywacja przemysłu stoczniowego. Tworzenie infrastruktury zawsze przyciąga inwestorów liczących na sprawne połączenia transportowe, tak więc
dodatkowym efektem może być rozwój przemysłu, zwłaszcza takiego, który liczy na powiązania
transportowe z portami morskimi.
Wszystkie wspomniane wcześniej działania związane z zagospodarowaniem dolnej Wisły
generują zapotrzebowanie na siłę roboczą, które przy dużym bezrobociu może być priorytetem
polityki społeczno-gospodarczej. Zapotrzebowanie na zasoby pracy w celu zagospodarowania
terenu dla utworzenia modelowego zintegrowanego centrum logistycznego o powierzchni 100
ha wynosi od 837 do 1013 pracowników (Wojewódzka-Król, Rolbiecki, 2015, s. 45). Szacuje się,
że liczba osób pracujących w gospodarce turystycznej wynosi ok. 760 tys. osób, co stanowi 4,7%
ogółu zatrudnionych; zgodnie z szacunkami ekspertów jedno miejsce pracy w sektorze turystyki
generuje dodatkowo do 3–4 miejsc pracy w infrastrukturze okołoturystycznej (WojewódzkaKról, Rolbiecki, 2015, s. 66). Jeżeli doliczy się do tego zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle
stoczniowym, wspomnianym przemyśle budowlanym, w obsłudze nowoutworzonej infrastruktury wodnej, to efekt wzrostu zatrudnienia, nieliczony we wcześniejszych rachunkach, może
okazać się czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji inwestycyjnej, zwłaszcza że zwiększeniu
zatrudnienia towarzyszyć będą konkretne oszczędności na zasiłkach dla bezrobotnych.
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Podsumowanie
Jak wcześniej wspomniano, jednym ze sposobów wyjścia z pułapki średniego dochodu są inwestycje, oczywiście odpowiednio wykorzystane, poprawiające efektywność nieefektywnych
dziś działów gospodarki, wykorzystujące nowe technologie. Trwały wzrost gospodarczy nie
jest możliwy bez inwestycji. Stąd też szanse rozwoju gospodarczego oceniać można m.in. na
podstawie zakresu i rodzaju prowadzonych inwestycji.
Największe znaczenie mają w tym procesie inwestycje infrastrukturalne, których brak jest
poważną przeszkodą dla wielu innych inwestycji i może w istotny sposób zahamować rozwój
gospodarczy, a także znacznie pogorszyć warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Inwestycje infrastrukturalne w Polsce są bardzo potrzebne ze względu na niedostateczny poziom
rozwoju i niską jakość tego typu obiektów.
Kaskada dolnej Wisły jest inwestycją wpisującą się w te wymagania, bowiem:
ȤȤ jest to inwestycja infrastrukturalna, realizowana w regionach o znacznym niedoinwestowaniu w tego typu obiekty,
ȤȤ dzięki kompleksowemu charakterowi może poprawić efektywność nieefektywnych
obecnie działów gospodarki; jest to nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów
różnych działów gospodarki, rzadko dotychczas stosowane w Polsce, w związku z często
interwencyjnym charakterem prac inwestycyjnych na drogach wodnych,
ȤȤ jest to inwestycja duża, zapewniająca długotrwały wzrost gospodarczy dzięki stopniowo
generowanym, coraz większym efektom w różnych dziedzinach gospodarki,
ȤȤ jest to inwestycja pobudzająca wiele innych działań inwestycyjnych w regionie,
ȤȤ jest to jednocześnie inwestycja wymagająca relatywnie niewielkich nakładów inwestycyjnych rocznie (nakłady rozkładają się na wiele lat realizacji), co sprawia, że w obecnej
trudnej sytuacji budżetowej jej realizacja jest realna.
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The Lower Vistula in Light of Contemporary Problems of Socio-Economic Development
of Poland
Abstract

The aim of the work is to prove that the comprehensive development of the Lower Vistula River may be one of the most effective ways to build prosperity – increasing productivity today
inefficient sectors of the economy and improve the quality of life of society by eliminating the
risks associated with water management and energy.
It has been shown that the lower section of the Vistula is an extraordinary potential and its
comprehensive development could bring many benefits to the economy. In sectors with low
productivity, which are currently slowing down socio-economic development.
The cascade lower Vistula, as the infrastructure investment, with long period of implementation, and simultaneously relatively low annual expenditures could be one of the ways to
accelerate economic development and improve the quality of life of the society.
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Abstract

Moving the customs border of the European Union on to the line of the Bug river
and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area
of the No. 2 Pan-European Transport Corridor has created new opportunities for development in the recent years. This article aims to characterize logistical centres and their
potential on the example of eastern Poland’s No. 2. Pan-European Transport Corridor’s area. The analysis of the nature and function of the logistical centre leads the author
to derive his own definition of a logistical centre.
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Introduction
The rapid development of modern logistics centres is associated with the increasing differentiation of component services, storage, handling, distribution and others in transport hubs.
There are often transit hubs where, for example, a change in the means of transport or bringing
about various operations on the load is carried out (e.g. refinement, repackaging, consolidation
and distribution shipments). Transport hubs and logistics centres located in large settlement units
usually are of a transit nature, such as lying on the routes, and at the same time are the starting or
the final point for specific routes. They must be suitably and technically equipped (Kuśmińska-Fijałkowska, Łukasik, 2015, pp. 131–138) and efficiently managed in an increasingly complex
social and economic reality (Brdulak, Zakrzewski, 2013).
It is not always the case, however, that transport hubs are functionally related to the large settlement units. An example of this could be the Polish inland railway stations located on the eastern
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border, which were formed at the junction of railway lines with a different gauge and their transit
services were supplemented over time by the offer of other modes of transport (mainly motor
vehicles) as well as forwarding and logistics services. Moving the customs border of the European
Union on the line of the Bug River and the appearance of foreign investors in these previously
“monoculture” rail transit hubs have created new development opportunities in recent years,
especially on the eastern section of the Pan-European Transport Corridor No. 2 belt running
through Poland.
The aim of this article is to characterize the logistics centres and their potential on the example of the Polish eastern transport corridor No. 2 belt. Analysis of the nature and functions
of the logistics centre will lead to derive the author›s own definition of a logistics centre. Location
issues of potential logistics centres in eastern Poland will also be analyzed and compared with
similar investments in the Belarusian part of the international transport corridor No. 2. Reference
analysis and long-term studies of ITS in eastern Poland has enabled the preparation of the characteristics of the logistics potential of eastern Poland.

Logistic centres – definition
The technical infrastructure of transport – creating a network of roads and transport points
– often takes the shape of spatial transport hubs in its focus. The prerequisites for a transport
infrastructure logistics network are the backbone for the flow of the supply chain. Thus, the functional hubs are transportation and logistics hubs and by frequently complementing the service
offer at the hub points help organizations of all passengers and goods flows providing them with
significant concentrations of activity in the TSL (Transport–Shipping–Logistics) sector (Brdulak,
Zakrzewski, 2013; Fechner, Szyszka, 2006). The network flow of goods, handling, separating or
combining loads, changing operators and distributors, cross docking stations, freight handling
terminals, warehouse and storage facilities in the ports must find their place in appropriately
equipped points in the network infrastructure. Logistic centres are primarily the strategic dimension of these.
Defining logistics centres encounters some difficulties in the literature. Professor Beata
Skowron-Grabowska draws attention to them (Skowron-Grabowska, 2010): “(…) definitions
of a logistics centre appearing in the literature vary. Most stress the importance of the logistics
centre as an organization including such terms as an economic entity, facility, centre, place or
main element. Other definitions however emphasize the functional approach, thus indicating
to the second aspect of the logistics centre. Their example is to show the activity, involving
the realization of the rapid movement of goods or the integration of different transport modes. The definitions of these also highlight the international character of logistics centres (…).
It can therefore indicate the evolution of logistics centres, which in the first periods of operation
focused on a small number of service-type storage and transport. Logistics centres offered a wider
package of services with their development (…)”. Therefore, in practice, an average economically
developed country such as Poland, has complete freedom interpreting the concept of “logistics
centre”. We come across naming in very few, comprehensive cases with entities separated organizationally, technically and legally and locations of TSL sector activity, as well as in individual
cases of single roadside stores of one mode of transport.
In this respect, it is proposed to adopt the definition of B. Skowron-Grabowska in the studies
devoted to the communications corridor, according to which “(…) a logistics centre is an economic entity of an interregional and/or international nature, coordinating comprehensive logistics
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services, equipped with adequate transport, storage and information technology infrastructure
as well as being necessary to carry out staff and organization tasks” (Skowron-Grabowska, 2010).
This approach is consistent with the system’s reorganization of the elements of the actual functioning of broadly understood transport. Then it would be necessary to understand that „a logistics
centres remains a collection of organizational and legal, technical, economical and spatial structure due to the state of the transport infrastructure – they are social and economic process entities
that co-contribute in a coordinated manner in order to meet the complex needs of logistics within
specific supply chains” (Banak, Brdulak, Krysiuk, Pawlak, 2014; Brdulak 1989).
The conceptual diversity associated with logistics centres also results in extensive typology.
We can mention/change centres accordingly depending on:
1. The scope of functions, such as:
ȤȤ integrated centres offering many services, including combined freight handling,
ȤȤ logistic villages grouping producers and distributors in its area, in addition to logistics
companies and distributors,
ȤȤ distribution centres,
ȤȤ warehouse storage centres,
ȤȤ transport terminals, exclusively providing transport services;
2. The scale of impact:
ȤȤ centres of international significance, centres of regional significance, centres of local
significance;
3. Supported operational range:
ȤȤ centres of universal support of different types of goods, centres of industry being
limited to specialized product groups of goods;
4. Spatial position:
ȤȤ focus centres engaged in a defined territory and possessing a specific logistics infrastructure, centres which are virtual, dispersed, internet-operating in cyberspace on an
electronic platform, bringing together logistics providers and companies offering
complementary services in the selected region;
5. Branch supported transport:
ȤȤ warehouse and storage centres, components of land transport in particular road
vehicles,
ȤȤ sea ports, railway stations, airports, inland river ports.
It is indicated that in modern, comprehensive logistics centres (Brdulak, Zakrzewski, 2008,
pp. 26–37; Paprocki, 2003):
ȤȤ the service recipient has access to at least two branches of (types of) transport,
ȤȤ techniques are used for handling freight on conventional transport and combined
transport,
ȤȤ freight handling operations going beyond transshipment operations,
ȤȤ economic entities carrying out cargo handling activities involved in integrated logistics
solutions.
To sum up, a logistics centre, in the full sense of the word, should implement a wide range
of tasks such as (Zakrzewski, 2008, pp. 14–16; Zakrzewski, 2008, pp. 21–24):
ȤȤ organization and coordination of freight, also on an international scale,
ȤȤ associating various branches/modes of transport and the organization of their
interoperability,

221

Bartosz Zakrzewski
ȤȤ sharing their own logistics infrastructure and creating conditions for the operation
of logistics operators and companies with the business environment,
ȤȤ bringing together the supply and demand for logistics services,
ȤȤ creating conditions for the growth of value-added logistics services,
ȤȤ creating an area for fair competition and free market pricing for logistics services on a local, regional and international scale.
Despite its efforts, Poland has not developed a real policy for the construction and location of logistics centres up to now. Today, it is a grassroots initiative and is the responsibility
of mostly foreign businesses and corporations which, after the economic calculation, decide to
locate such a storage centre in a certain place in consultation with local authorities. In the meantime, since Poland’s accession to the European Union, the eastern part of Poland which lies
in II Pan-European transport corridor impact zone has an excellent, well developed transportation infrastructure in place for the location of a modern logistics centre.

Eastern Poland and the location of logistics centres
A logistics centre, by definition, is established in regions that generate large flows of freight
cargo, including coordinating the work of various modes of transport. This means the inclusion
of activities in the transport of all resources that are necessary to ensure its success, i.e. satisfying
the needs of transport. In addition, in its activities, a logistics centre controls transportation
processes through proper organization and coordination affecting the development of the transport industry and the types of transport in the region. It affects the shape, quality and number
of operators, freight forwarders, freight handlers, transportation, linear infrastructure, focal
and technical infrastructure as well as freight, warehouse and technical facilities. Thus, with
proper cooperation with regional authorities, planning and supply can be controlled and can
have a large impact on the shape and harmonious development of the transport system in eastern
Poland, in the impact zone of the Pan-European Transport Corridor No. 2.
According to the issue, the problem remains to determine whether the eastern Poland
Pan-European Transport Corridor No. 2 impact zone has a chance to develop comprehensive
logistics centres in the near future. The considerations omit prolonged adverse conditions or
outright political disaster. The assumption of their further, long-term occurrence undermines
all prerequisites for international economic cooperation in Europe. With this it poses the thesis
that this process is possible and economically purposeful.
The nearest establishment of an extended logistics centre of international importance
is the border zone between the town of Biała Podlaska and Małaszewicze-Terespol. In a large
part, this is a great, “dry” port station area of Małaszewicze where wide railway tracks “run”
for 30 kilometers into the territory of the country, allowing the transshipment of goods from/
to the European rolling stock fleet. Despite the commercial difficulties of a political nature
of reloading at the border railway station, it has achieved 7 million tons of cargo annually.
The excellent geographical location of Małaszewicze has unfortunately reinforced limited international transport with Ukraine through the Żurawica-Medyka station in the transport corridor
No. 4 impact zone, which currently results in the increased interest in large logistics companies
in the infrastructure of the border area. A terminal capable of handling 100 thousand containers
(TEU) per year belonging to a Czech operator has been created. PKP Cargo has bought a plot
of 30 hectares in the free customs zone (in Polish: WOC) of Małaszewicze-Terespol in order
to create a comprehensive infrastructure that supports transportation in relations with the Far
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East. Talks with Chinese partners allow for hope that Małaszewicze becomes an important
part of the so-called Silk Road – a large, strategic Eurasian project supported by the Chinese
authorities. Since the nineties, the existence of WOC allows for industrial plants to be located
in Małaszewicze-Terespol, bottling of LPG, or the recently expanded facilities in imports of cars
and goods vehicles to Belarus and Russia (Brdulak, 1995; Brdulak, Kucharuk, Piekarzewska, 1996;
Brdulak, Zakrzewski, 2013).
In recent times, the opening of the Polish economy can be seen, including the transport
sector, on the eastern market: Belarus, Russia, Kazakhstan and China. The Chinese have become
interested in the Southern Podlasie region due to a well-developed transport infrastructure
in the region, with a “wide” railway line adjusted to the dry port railway in Małaszewicze or
the unused post-military airport in Biała Podlaska (e.g. in view of the airport cargo). The currently
functioning Małaszewicze PKP Cargo SA logistics centre can handle all rail traffic from the Far
East. The Polish part can reload 340 containers a day in Małaszewicze and terminal storage
capacity is 1900 units after undergoing thorough modernization of the container terminal which
was carried out in 2010. Meanwhile, back in the summer of 2015, only 30–40% reloading capacity
of the dry port railway in Małaszewicze was used. In addition, at the same time Małaszewicze
can reload three pairs of trains and carry out the loading of goods vehicles, and a plot of approx.
40 hectares is prepared for investment. Another advantage is the fact that a duty free zone has been
operating in Małaszewicze for many years, which also does not fully utilize its high potential.
China’s interest in the railway line through Terespol is not accidental. This project is interesting in terms of logistics and transport and it is not only on a European scale. A letter of intent was
signed on 16 June 2015 in Warsaw between the PKP Cargo group and the Zhengzhou International
Hub company of the Chinese province of Henan. The intention was to create a company which
would deal with rail container transport between China and Europe. The plan is to expand
the “dry” port station in Małaszewicze belonging to PKP Cargo. By using the existing infrastructure, it will be possible to adapt the “port” for handling the increased number of containers from
China and to provide additional logistics services such as warehousing and packaging. Thanks
to this, Małaszewicze will become a major hub for the transshipment of containers carried by
rail between China and Western Europe. The number of trains from China is expected to grow
to 25 per month. Therefore, there is a chance to create a real centre of redistribution of loads
for the whole of Western Europe in Southern Podlasie.
It should be noted, however, that the currently discussed border region does not meet
the multifaceted criteria for the coordinated activities of different companies, some of which
have “logistics centre” in their name. Each of the entities run their own business and are not
looking for synergy effects in cooperation with other partners in the region. The duty free zone
is of international importance but is managed by the weak border municipality of Terespol, which
effectively precludes the use the potential of this prime location.
In the further assumption, a logistics centre in Małaszewicze could consist of several elements
because of the possibility of coordination of several modes of transport (road, rail, air cargo,
pipelines), remote from the management centre, by a few to several kilometers away: ramps
and the “dry port” railway infrastructure in Małaszewicze (approx. 6 thousand ha), WOC
Małaszewicze-Terespol (166 ha), the road network with access roads to the planned A2 motorway
and post-military airports in Biała Podlaska (605 ha) (Zakrzewski, 2007, pp. 12–14; Zakrzewski,
2008, pp. 26–34).
The southern part of the łosicki district along with the town itself and the eastern part
of Siedlce is another promising area in creating a logistics centre due to the proximity of the A2
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and S19 intersection of the Pan-European Transport Corridor No. 2. A road-rail centre should
be created in the region of Siedlce, which would strengthen the centre in relation to the strong
influence of the Warsaw agglomeration. At the same time, it is necessary to strive for greater
supra-regional integration and strengthen the functional connections, including logistics
in the mentioned area of Lublin, part of Podlasie. This will help to optimize the use of its potential,
as well as the economic revival of districts, which includes the peripheral problem in relation to
major regional centres and weaknesses of their relationships (e.g. Biała Podlaska in relation to
Lublin, and Siedlce to a lesser extent) (Banak, 2011).

Road Investments in the eastern part of the Pan-European Transport
Corridor No. 2 and TSL competition from Belarus
The lack of quality road infrastructure and especially the vague prospects of the construction
of the section of the A2 motorway from Warsaw to Terespol is the barrier hindering the development of the logistics infrastructure in the eastern part of Pan-European Transport Corridor
No. 2. It is not really known when it will be built in total (it is a prospect of at least 10 years).
On 9 October 2015, a tender was announced for the design and construction of the A2 motorway between Warsaw–Kukuryki for the section to the “Lublin” junction from the beginning
of the Mińsk Mazowiecki ring road. The proceedings were published under restricted two-stage
tendering – in the 1st stage contractors will file requests to participate in the proceedings.
The deadline for applications was set for 12 November 2015. Contractor (up to 20) which will be
shortlisted for the second stage will be invited to submit a tender where the criterion for evaluation of tenders will not be only the price but also the completion date and guarantee period.
The construction of the A2 motorway in the direction of the east of Warsaw which has been
postponed in time, will end the difficulties for drivers of both cars and goods vehicles travelling
on the congested national road No. 2. However, this will happen after a period of approximately
10 years. The residents of the suburban villages of Warsaw, who feel the burden of transit traffic,
particularly heavy road transport and the continuously resulting noise from it, should feel the improvement. The investment has been divided into two assignment tasks:
1. Task A: “Design and construction of the A2 motorway from Warsaw–Kukuryki to
the “Lublin” section junction from the beginning of the Minsk Mazowiecki” ring road
section and from “Lublin” junction (without the junction) to the “Konik” junction (including the junction) with a length of about 5.6 km
2. Task B: “Design and construction of the A2 motorway from Warsaw – Kukuryki
on the section of the “Lublin” junction to the beginning of the Mińsk Mazowiecki ring
road”, section II from the “Konik” junction (without the junction) to the beginning
of the Minsk Mazowiecki ring road with a length of about 9 km.
It is planned to build 14.6 km of a dual-carriageway motorway, with a reserve of 11 m
for the construction of the future third lane with the “Konik” junction from the national road
No. 2/92 (in task A) with environmental protection and road safety installation in the scope
of the project. The anticipated commencement date of investment is being foreseen for December
2016 and completion for the end of April 2020. The reason for such distant deadlines is the fact
that the winner of the tender will have to first complete the project and then apply for the necessary permits for construction. After commissioning the new section, drivers will have 40 km
of the A2 motorway east of Warsaw to their disposal.
224

Logistics Centres of Eastern Poland in the Pan-European Transport Corridor No. 2
Unfortunately, a narrow stretch of road from Kałuszyn to the border will remain, which
means that for at least the next few years there will continue to be a ‘hole’ in the motorway
in the heart of Europe. It inhibits the development of entrepreneurship especially in the field
of TSL. Meanwhile, there is growing competition from abroad for Polish transport operators
in eastern Poland on the international Pan-European Transport Corridor No. 2.
The development of the logistics infrastructure in eastern Poland in the area of Pan-European
Transport Corridor No. 2 belt has been inhibited due to the lack of the A2 motorway stretch from
Warsaw to Terespol and it is all the more necessary that there is increasing competition in Belarus
for Polish transport carriers. The government of Belarus has an earnings plan for European
imports from China and capture market movements from Europe to the east mainly to the countries of the Customs Union. In Belarus, customs logistics warehouses are being built along
the major road crossings for several years now. Thus, modern logistics centres have been arising
on the Belarusian side of the eastern Polish border and not on the Polish side. The first logistics complex in Brest, called the Transport-Logistics centre, was created after an agreement
with the local customs authorities in April 2008. The opening took place 20 September 2011.
It has an area of 2.3 thousand km2 and has 6 docks for goods vehicles. It is located 6 km from
the Polish border with good access from the M1/E30. There is parking space for 124 goods vehicles
and 82 passenger cars nearby (Przybylski, 2015, pp. 36–37).
There are more similar examples. The newest logistics complex in Brest “Biełtamożserwis-2”
opened in late 2014 and is located only 800 meters from the Polish border near the Kozłowicze
terminal. The three hectare plot contains a warehouse and a bonded warehouse. The total area
of the warehouse is 15,000 m2 and it is mechanized, and five layers of pallets can be stored. There
is room for 11,028 pallets in the warehouse. There is a warehouse clearance time and cooling
chambers for 1008 pallets. There is a hostel for 40 persons and parking for 140 goods vehicles near
the warehouse. The road to the terminal is free, but the vehicle must be compulsorily equipped
with the BelToll reader system, which can be bought only at the terminal. Without it, the driver
will pay a fine of 260 euros. The Belarusian state programme aimed at the TSL businesses, which
aims to support traffic to the countries of the Customs Union, is currently at an early stage
of development, and the large warehouse in Brest is not being filled (Przybylski, 2015, pp. 36–37).
Cross-border projects are a part of the programme of the Council of Ministers of Belarus,
who passed Resolution No. 1249 of 29 August 2008 on the development of the logistics network
of the country by 2015. In order to encourage private capital for the construction of logistics centres, the president, Aleksandr Lukashenko, signed a series of decrees in 2009, providing among
others for the exemption from taxes. In this document, the Belarusian Government indicates
that the logistics systems increase the competitive opportunities not only for businesses but
for the whole Belarusian state. In the near future, in the vicinity of Minsk alone, there is to be
13 logistics warehouses, 6 in Brest, 5 in Mogilev, making a total of 36 for Belarus. In 2011, from
this list, there were 25 logistic investments and 16 belonging to closed joint-stock companies,
under construction. Among them, there were 12 centres (government programme) and 10 private
ones being constructed, with 7 in Brest (Przybylski, 2015, pp. 36–37).
Transshipment of goods in Belarus, however, does have its difficulties, because deliveries
undergo customs transit procedures. This means that the costs involved are very high, in addition
complicated customs and legal formalities arise. In this formal and legal situation, general cargo
accounts for a small proportion of goods transported in Belarus and mainstream transport
is still based on entire vehicles. Therefore, for logistic operators, it is easier to consolidate loads
in Poland and transport them to Belarus, Russia, Kazakhstan and China, than to reload them
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beyond our eastern border. This is an opportunity for the Polish side and the multi-branch CL
in Małaszewicze where there has been a duty free zone for many years. Unfortunately, the lack
of infrastructure investments in Polish road and rail transport in the eastern part of the Polish
section of the Pan-European Transport Corridor No. 2 is a worrying signal which places competition from Belarusian carriers in a privileged position.

Conclusions
From the point of view of the logistics environment, logistics networks are formed from interpenetrating various supply chains which hosts the flow of information, raw materials and finished
products. Logistics networks have a strong relationship with the transport infrastructure which
provides a framework for logistics flows. Logistics networks have hubs where they combine to
supply chains, and changing the direction of the flow of goods, handling, separation or combination loads, changing operators, owners of goods, means of transport, etc. all follow. Warehouses
logistics operators and distributors, Cross Docking Station platforms, loading terminals, ports,
etc. are all hubs. In strategic terms these are especially logistics centres dedicated for logistics
operations.
Issues of qualitative transformation of the transport infrastructure in the Pan-European
Transport Corridor No. 2 on its Polish section were analyzed in recent years in the macro spatial
context (Brdulak, Zakrzewski, 2013, pp. 25–43), as well as on a regional scale, Southern Podlasie
in connection with the need to extend the A2 motorway in the direction of the eastern border
of the country and the European Union and strengthen the existing border logistics infrastructure
(Zakrzewski, 2008, pp. 21–24). It seems appropriate to enrich the analysis of these considerations
concerning the location of potential logistics centres (Kuśmińska-Fijałkowska, Łukasik, 2011,
pp. 395–400) in the eastern part running through Poland, the second international transport
corridor, as well as the analysis as to the functions such logistics centres have to fulfill. From
the analysis of material literature and data presented in the article, it appears that:
ȤȤ the logistics centre remains a structured organizational, legal, technical, economical
and spatial accumulation due to the state of transport infrastructure – the social
and economic processes of entities that co-contribute in a coordinated manner to meet
the complex needs of logistics within specific supply chains;
ȤȤ we distinguish logistics centres depending on the scope of functions, the scale of impact,
supported product, spatial position, branches of operated transport;
ȤȤ since the accession to the European Union, the eastern part of Poland has been a convenient place for the location of modern logistics centres and lies in the impact zone
of Pan-European Transport Corridor No. 2;
ȤȤ the next establishment of an expanded logistics centre of international importance
is the border zone between the town of Biała Podlaska and Małaszewicze-Terespol;
ȤȤ the lack of A2 motorway section from Warsaw to Terespol is a barrier to the development of logistics infrastructure in eastern Poland in the area of Pan-European Transport
Corridor No. 2 belt. In reality, the section from Warsaw to Terespol will be opened in approx. 2027;
ȤȤ in the meantime, the logistical potential of eastern Poland is being wasted for there
is increasing competition on our eastern border – modern logistics centres have been
established on the Belarusian side and are ready to receive cargo handling from Russia
and China.
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Centra logistyczne Polski Wschodniej w II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym
Streszczenie

Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów
zagranicznych na wschodzie Polski w pasie oddziaływania II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe. Celem
artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie
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Bartosz Zakrzewski
Polski wschodniej, w pasie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II. Analizę charakteru, funkcjonalności i rodzajów centrum logistycznego zakończono wyprowadzeniem przez autora własnej definicji centrum logistycznego. W artykule opisano
inwestycje transportowe we wschodniej części Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II oraz wskazano na zagrożenia, np. konkurencję za wschodnią granicą ze
strony centrów logistycznych lokalizowanych na Białorusi, które mogą przechwytywać
ruch towarowy z Rosji i Chin.
Słowa kluczowe

centra logistyczne, współpraca transportowa, integracja europejska, międzynarodowy
korytarz transportowy nr 2, infrastruktura transportowa, autostrada A2
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Miscellanea

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej
Prof. zw. dr. hab. inż. Huberta Bronka

Przemówienie Jubilata

Magnificencjo Rektorze,
Panie Dziekanie wraz z Wysoką Radą Wydziału,
Panie Wojewodo Zachodniopomorski,
Zaproszeni goście z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych,
Szanowni menedżerowie i osobistości z organizacji i instytucji transportowych, spedycyjnych
i logistycznych,
Panie i Panowie,
– witam wszystkich, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – czasy się zmieniają i my się zmieniamy wraz z nimi...
(Owidiusz) i dlatego w pewnych momentach upływającego życia możemy obchodzić jubileusze.
Klasyczny jubileusz rzymski może trafić się co najwyżej 4-krotnie w życiu człowieka, bowiem
klasyczny jubileusz charakteryzuje się tym, że liczba mijających lat podzielna jest przez 25. W 2015
roku minął zatem trzeci jubileusz mojego doczesnego życia oraz drugi jubileusz aktywności
zawodowej. I temu drugiemu poświęcone jest po części dzisiejsze spotkanie.
W tym miejscu chcę zaznaczyć, że mój stosunek do jubileuszy jest taki, jak kreśli go w swoim
wspaniałym 27-strofowym wierszu Tadeusz Żeleński-Boy zatytułowanym „Jubileusz krakowski”.
Kiedy pamięcią sięgam do minionych już lat mojego życia – a zdarza się to wraz z upływem
czasu coraz częściej – to przed oczami stają mi obrazy z lat najbardziej odległych, a mianowicie
z okresu szkolnego i studenckiego.
Poczęty zostałem w czasach II Rzeczypospolitej i pochodzę z kresów zachodnich Polski,
z centrum Kaszub, a moja rodzinna wieś Sierakowice była odległa od ówczesnej granicy niemieckiej zaledwie o 6 km. Wieś ta jest niezwykle specyficzna, ponieważ charakteryzuje się tym, że
jest po pierwsze – największą liczebnie wsią polską, której gdańscy historycy poświęcili prawie
500-stronicową monografię pt. Dzieje Gminy Sierakowice, po wtóre – ród Bronków opisany
w Herbarzu szlachty kaszubskiej datowany jest w „Genealogisches Handbuch des Adels” od
roku 1561 oraz uwieczniony na mapie Eilharda Lubinusa „Nova illustrissimi principatus
Pomeraniae” z 1618 roku, po trzecie wreszcie – Sierakowice są miejscem urodzenia dzisiejszego
rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. Dr. hab. Bernarda Lammka, a także rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego w latach 1993–1999. Nota bene ojciec Profesora Bernarda Lammka, doktor internista Aleksander Lammek, jest moim ojcem chrzestnym i towarzyszył mojemu przyjściu na świat.
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Tuż po II wojnie światowej rozpocząłem edukację w Gdyni w Szkole Podstawowej nr 2
i Liceum Ogólnokształcącym nr 5,w którym zdałem maturę. Były to wyśmienite ośrodki edukacyjne, które swoim absolwentom dały z jednej strony głęboką i wszechstronną wiedzę, z drugiej
natomiast – troszczyły się o zgodne z nakazami etyki wychowanie młodzieży.
W mojej pamięci na zawsze pozostaną słownie malowane obrazy przez naszego profesora
łaciny, ilustrujące starożytny Rzym z Forum Romanum, Koloseum, Piazza Navona, Kwirynałem,
a także Watykanem z Kaplicą Sykstyńską w szczególności. Były to obrazy jak żywe, które mogłem
skonfrontować z realiami dopiero w 1980 roku, kiedy to po raz pierwszy zwiedzałem Rzym,
kolebkę naszej cywilizacji.
Szczególnie często wracam pamięcią do najprzyjemniejszego okresu mojego życia, czyli do
studiów na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. A był
to wówczas Wydział niezwykle oryginalny, składający się po części ze studiów inżynierskich,
i po części studiów ekonomicznych. Zakres studiów technicznych obejmował przedmioty ściśle
teoretyczne (matematyka, fizyka, chemia), ale także stosowane (m.in. mechanika, wytrzymałość
materiałów, termodynamika, części maszyn) i specjalistyczne (tabor samochodowy, technologia
obsług i napraw pojazdów samochodowych, zaplecze techniczne transportu samochodowego).
Natomiast w drugiej części studiów pojawiły się takie przedmioty, jak ekonomia, ekonomika
transportu i transportu samochodowego, historia i geografia transportu, rachunkowość i finanse
przedsiębiorstw transportowych.
Koncepcja tego rodzaju studiów podjęta została przez pierwszego Dziekana tego Wydziału –
wielce zasłużonego dla polskiego transportu – profesora Mariana Madeyskiego i była ze wszech
miar decyzją trafioną.
Okazało się, że polskie przedsiębiorstwa transportowe czekały na absolwentów wyższych
uczelni potrafiących łączyć problemy natury technicznej i ekonomicznej. O pozyskanie absolwentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej zabiegało
wiele przedsiębiorstw transportowych z całej Polski. Do dzisiaj we wszystkich regionach Polski
można spotkać absolwentów tego Wydziału, którzy jako menedżerowie kierują firmami transportowymi, spedycyjnymi i logistycznymi działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym.
Po ukończeniu studiów miałem podjąć pracę na Uczelni, w Katedrze Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw Transportowych, którą kierował śp. Profesor Jerzy Wolszczan. To właśnie Jemu
zawdzięczam możliwość poznania przedsiębiorstwa od strony praktycznej, ponieważ skierował
mnie do pracy w przedsiębiorstwie transportu samochodowego przemysłu węglowego. Staż
zawodowy odbyłem na Śląsku, gdzie zdobyłem szlify zawodowe transportowca – zawodu, który
później miałem przez 50 lat uprawiać od strony teoretycznej. Podjęcie tej pracy było wyborem
doskonałym, a umiejętności tam zdobyte wykorzystywałem w pracy dydaktycznej i badawczej.
Bezpośrednia, praktyczna styczność z przedsiębiorstwem młodego naukowca, chcącego uprawiać
dyscyplinę stosowaną, jest moim zdaniem godna polecenia.
Z wielkim zapałem, jako asystent Profesora Jerzego Wolszczana, podjąłem w 1965 roku
pracę w Politechnice Szczecińskiej, co wiązało się z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i badań
w zakresie problemów organizacyjnych i ekonomicznych przedsiębiorstw transportowych.
W latach 60. XX wieku w naukach ekonomicznych, a w transporcie w szczególności, wysoką
rangę nadawano badaniom nad metodami ilościowymi. Stały się one moją pasją i w stosunkowo
krótkim czasie pozwoliły na przygotowanie dysertacji doktorskiej dotyczącej zastosowaniu
metod nomograficznych w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Jej obrona odbyła
się 26.06.1969 roku; w tym samym dniu stopień doktora nauk ekonomicznych zdobył także mój
przyjaciel, prof. dr hab. Wojciech Bąkowski.
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Jako adiunkt uzyskałem uprawnienia do prowadzenia prac dyplomowych, a moim pierwszym
magistrantem był srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio – sprinter Wiesław Maniak,
a pierwszym wypromowanym doktorem pod moim kierunkiem w 1982 roku był znany działacz
Zrzeszenia Kaszubskiego w Szczecinie – dr Ryszard Stoltmann, pochodzący z Kartuz – stolicy
Kaszub.
W dalszej pracy naukowej szczególny wpływ wywarły na mnie dzieła dwóch profesorów.
Pierwszym z nich był Profesor Andrzej Piskozub z ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Sopocie, który poprzez swoje prace – książki i artykuły – tchnął nowego ducha w polskie
środowisko naukowe ekonomistów transportu. Jego pierwsze zwarte publikacje – Transport jako
przedmiot badań naukowych i Gospodarowanie w transporcie – dały podwaliny wielu późniejszym
pracom z ekonomiki transportu. Uniwersytet Szczeciński docenił Jego bogaty i wszechstronny
dorobek naukowy i nadał Mu w 1999 roku doktorat honorowy.
Drugim naukowcem był śp. Prof. Fritz Voigt z Uniwersytetu w Bonn, którego 3-tomowe
dzieło pt. Verkher (1973) jest wyczerpującym kompendium wiedzy z dziedziny transportu.
Miałem zaszczyt i przyjemność wziąć udział w I Sympozjum Transportowym Wschód–Zachód
zorganizowanym w 1978 roku przez Profesora na Uniwersytecie w Bonn, a także, nieco później,
odbyć staż naukowy jako stypendysta DAAD w Instytucie Polityki Transportowej, również
kierowanym przez Profesora. Tam też po raz pierwszy spotkałem się z profesorem Hermannem
Witte, wówczas młodym doktorem, z którym współpracuję już ponad 37 lat, a rezultatem tej
współpracy są liczne wspólne projekty naukowe, aktywność na wielu konferencjach polskich
i międzynarodowych, a także więzi koleżeńskie i towarzyskie.
W stosunkowo krótkim czasie po doktoracie, bo w 1974 roku, uzyskałem kolejny stopień
naukowy – doktora habilitowanego, nadany przez Radę Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Transportu Politechniki Szczecińskiej po przedstawieniu monografii Relacje produkcyjne w publicznym transporcie samochodowym, co prowadziło do nominacji na stanowisko docenta, czyli
samodzielnego pracownika naukowego i dydaktycznego.
Lata 70. i 80. XX wieku to okres systematycznej pracy dydaktycznej, naukowej i badawczej.
W zespole nauczycieli akademickich opracowaliśmy podstawowe podręczniki akademickie
z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw transportu samochodowego oraz podstaw techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym, które wydane zostały przez Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności (doczekały 2 i 3 wydań) i zalecane były przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, jako podstawowa lektura na studiach ekonomicznych transportu.
To również okres aktywnego udziału w konferencjach i seminariach krajowych i międzynarodowych, co wiązało się z nawiązywaniem licznych kontaktów oraz współpracą z wieloma
ośrodkami akademickimi kształcącymi studentów w sektorze transportu, jak przykładowo:
Hochschule fuer Verkehrswesen w Dreźnie, Moskiewski Awtomobilno-Dorożnyj Instytut
w Moskwie, Vysoka Skola Dopravy a Spojov w Żilinie, a także z Uniwersytetami w Bonn, w Köln,
w Berlinie, w Hamburgu, Hochschule Osnabrück i Lingen, UFSIA – Uniwersytetem w Antwerpii.
W tych latach tradycją stały się krajowe zjazdy, spotkania pracowników katedr i instytutów transportowych, na których prezentowano dorobek naukowy, wyniki prac badawczych
oraz przemiany w procesie dydaktycznym. Na jednym z nich, w Wieżycy, poznałem młodego
pracownika naukowego SGPiS, dzisiejszego Profesora Bogusława Liberadzkiego, który później
został Ministrem Transportu oraz wybitnym politykiem – Eurodeputowanym w Parlamencie
Europejskim. To właśnie on był kreatorem nowej polityki transportowej Polski, a zwłaszcza
koncepcji budowy autostrad w Polsce. Mogę jedynie rekomendować wznowienie tej ciekawej
i przydatnej tradycji.
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Od 1975 roku zacząłem pełnić praktycznie wszystkie funkcje organizacyjne w szkole wyższej,
począwszy od prodziekana ds. dydaktycznych i naukowych, dyrektora instytutu w Politechnice
Szczecińskiej, po funkcje dziekana Wydziału Transportu i Łączności i rektora w Uniwersytecie.
Katedrę Transportu Samochodowego objąłem po śmierci mojego szefa, Profesora Jerzego
Wolszczana, w 1984 roku i pełniłem ją do przejścia na emeryturę.
Wynikiem aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej było nadanie przez Radę
Państwa tytułu profesora nauk ekonomicznych, co miało miejsce w Belwederze w 1987 roku.
Historycznym momentem w środowisku naukowym i akademickim Szczecina był rok 1985,
kiedy utworzono Uniwersytet Szczeciński. Z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
Politechniki Szczecińskiej, jako najsilniejszego jakościowo i ilościowo wydziału, miały w nowej
strukturze Uniwersytetu powstać dwa wydziały, a mianowicie: Wydział Ekonomiczny oraz
Wydział Ekonomiki Transportu i Gospodarki Morskiej (vide: Od Pedagogium do Uniwersytetu
Szczecińskiego, Wydawnictwo GLOB, Szczecin 1985, s. 112–113). Niestety, ówczesne władze i komitet organizacyjny US poprzez manipulacje nieformalne i oszustwo nie dotrzymały warunków
umowy, czego skutkiem było powołanie tylko jednego Wydziału Ekonomicznego, a tym samym
zdegradowano najsilniejszy wydział transportu do rangi instytutu.
Na reaktywację Wydziału czekaliśmy aż do momentu fundamentalnych przemian ustrojowych w Polsce w 1989 roku. Wówczas to po raz pierwszy wybrano demokratycznie nowego rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego – Prof. Tadeusza Wierzbickiego, który doprowadził do utworzenia
już w 1990 roku Wydziału Transportu i Łączności. Wydział ten stał się kontynuatorem tradycji
akademickich i kształcenia studentów zapoczątkowanych w latach 50. XX wieku w Politechnice
Szczecińskiej. Dane mi było pełnić obowiązki pierwszego dziekana tego Wydziału. Powołano
wtedy 13 katedr, klasycznych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a specjalność transportową poszerzono o specjalizacje w zakresie poczty i telekomunikacji.
Wydział Transportu i Łączności rozwijał się dynamicznie i harmonijnie. W krótkim czasie
uzyskał on pełne prawa akademickie, czyli możliwość prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych, rosła systematycznie liczba studentów, która siągnęła niemal 4 tysięcy. W 1999 roku
Wydział otrzymał nowe obiekty, przenosząc swoją siedzibę z ul. Mickiewicza na ul. Cukrową, co
w sposób zasadniczy zmieniło warunki pracy nauczycieli akademickich i studentów.
To właśnie wówczas, w okresie fundamentalnych reform przechodzenia od gospodarki
centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, pracownicy naukowi Wydziału Transportu
i Łączności stanowili awangardę w wprowadzaniu innowacji do praktyki gospodarczej, zwłaszcza
w transporcie samochodowym.
To u nas zrodził się pomysł przejściowej formy własności organizacji gospodarczych transportu, jaką były agencje w transporcie samochodowym. Z naszej inicjatywy powstało pierwsze
regionalne Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów,
któremu prezesowałem w latach 1992–2001. To nasze środowisko opracowało założenia i dało
podwaliny do utworzenia pierwszej w Polsce firmy joint venture z kapitałem zagranicznym
działającej w międzynarodowym transporcie i spedycji.
Wydział Transportu i Łączności zakończył swoją działalność w 1999 roku i został przemianowany na Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, rozszerzając zakres kształcenia studentów
w sferze usług.
W 1993 roku z woli i wyboru społeczności akademickiej powołany zostałem na stanowisko
rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, które pełniłem przez dwie kadencje w latach 1993–1999.
Ostatnia dekada XX wieku to przełom historyczny w dziejach Polski. Następowały fundamentalne zmiany w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym. Także w polskim środowisku
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naukowym i akademickim następowały istotne przemiany, polegające na uzyskaniu pełnej
autonomii przez uczelnie wyższe, które mogły wreszcie stanowić o swojej działalności i rozwoju.
Uchwalono nową ustawę o szkolnictwie wyższym. W tym okresie nastąpił niesłychany wzrost
liczby studentów we wszystkich polskich uczelniach wyższych; tzw. wskaźnik scholaryzacji
osiągnął 45%, co oznaczało, że prawie co druga osoba w wieku 19–25 lat studiowała.
Uniwersytet Szczeciński, rozpoczynając swoją działalność w 1985 roku, kształcił 5,5 tysiąca studentów, w 1993 roku było ich już 14 tysięcy, a z końcem roku 1999 – ponad 27 tysięcy
studentów, nastąpił więc 5-krotny wzrost. Tak dynamiczny wzrost liczby studentów wymagał
zapewnienia im stosownej bazy materialnej w postaci miejsc w salach dydaktycznych i miejsc
w domach studenckich. Dość wspomnieć, że z początkiem lat 90. na jednego studenta przypadało
zaledwie 2 m2 powierzchni użytkowej sal dydaktycznych.
Dotacje i subwencje otrzymywane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nigdy nie
były zadowalające i nie zaspokajały potrzeb, zwłaszcza Uczelni in statu nascendi. W sukurs
przyszły opłaty pochodzące z czesnego za studia zaoczne, a także pomoc władz lokalnych w pozyskiwaniu różnych obiektów od wojska i innych instytucji publicznych. Uniwersytetowi udało
się pozyskać i nabyć 12 obiektów – budynków dla sześciu wydziałów oraz dla studentów w postaci
domów studenckich.
Wielką rolę w kreowaniu środowiska akademickiego Szczecina i kreśleniu jego perspektyw
konsolidacyjnych odgrywało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych z jego Przewodniczącym,
Prof. Dr. hab. inż. Stefanem Berczyńskim na czele.
Trzeba docenić również ówczesnych wizjonerów rozwoju Szczecina i Województwa
Zachodniopomorskiego, którzy dostrzegali potrzeby wyższych uczelni i przychodzili im
z pomocą, podejmując niejednokrotnie trudne decyzje. Do nich należy wieloletni Wojewoda
Zachodniopomorski dr inż. Marek Tałasiewicz. To właśnie Jemu środowisko akademickie
Szczecina zawdzięcza pozyskanie wielu obiektów, m.in. koszary przy Al. Piastów i ul. Żołnierskiej,
a zwłaszcza obiekty po niedokończonej inwestycji RSW Prasa–Książka–Ruch, położonych u zbiegu ulic Cukrowej i Krakowskiej, w których funkcjonują dzisiaj dwa wydziały uniwersyteckie:
Humanistyczny i WZiEU. Nasza wdzięczność, Panie Wojewodo, jest tym większa, że do dzisiaj
jest ona przez nas nie w pełni odwzajemniona.
Poczuwam się wręcz do obowiązku przedstawienia osoby, która przyczyniła się do wydobycia
Uniwersytetu z głębokiego kryzysu finansowego w momencie obejmowania przez nową ekipę
władzy w Uczelni w 1993 roku, a także jego aktywności i inwencji przy pozyskiwaniu nowych
obiektów i ich remontów. Tą osobą jest pełniący od 22 lat funkcje dyrektora administracyjnego,
a obecnie kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego – mgr Eugeniusz Kisiel.
Akceptując zasady zawarte w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich (Magna Charta
Universitatum), przyjętej w Bolonii w 1988 roku, oraz po ratyfikacji Konwencji Lizbońskiej
i wprowadzeniu ich w życie, Uniwersytet Szczeciński stał się partnerem wszystkich europejskich
uniwersytetów, co przyczyniło się w znakomity sposób do wymiany nauczycieli akademickich
i studentów między szkołami wyższymi w Europie.
Kończąc drugą kadencję rektorską wraz ze wszystkimi współpracownikami mogliśmy w 1999
roku z pełną satysfakcją przekazać kolejnej ekipie władz Uniwersytetu uczelnię, która osiągnęła
stabilność finansową i materialną na dobrym poziomie, gotową do podjęcia dalszych przemian
jakościowych i ilościowych.
Po ukończeniu w 1999 roku obowiązków rektora Uniwersytetu Szczecińskiego sądziłem,
że to koniec pełnionych przeze mnie funkcji akademickich w szkolnictwie wyższym. Stało się
inaczej. Za namową inicjatorów powstania Wyższej Szkoły Zawodowej Turystyki i Języków
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Obcych podjąłem w niej obowiązki rektora, przekształcając ją w 2001 roku w Szczecińską Szkołę
Wyższą „Collegium Balticum”, wprowadzając jednocześnie nowe kierunki kształcenia: ekonomię
i politologię. Po pięciu latach dobrze działającej i rozwijającej się Uczelni zrodził się kolejny pomysł – utworzenia pierwszej wyższej uczelni w Stargardzie. Pod moim kierownictwem w 2006
roku zainaugurowała swoją działalność Stargardzka Szkoła Wyższa „Stargardinum” z trzema
kierunkami studiów. W Stargardzie, przy wsparciu władz lokalnych i organizacji społecznych,
po raz pierwszy słychać było Gaudeamus igitur….
Te przedsięwzięcia nie dałyby dobrych rezultatów, gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony Pani
Senator Profesor Krystyny Iwan, a zwłaszcza Kanclerza tych Uczelni, Pana Jerzego Kliszewskiego.
Epizodem była moja aktywność dydaktyczna w Wyższej Szkole Morskiej, późniejszej
Akademii Morskiej w Szczecinie, w których prowadziłem wykłady i seminaria dyplomowe na
Wydziale nomen omen Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu do 2013 roku.
Zbieg różnych okoliczności sprawił, że we wrześniu 2013 roku do emerytowanego już profesora zadzwoniła Pani Profesor Elżbieta Załoga i wspólnie z Dziekanem Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Profesorem Piotrem Niedzielskim pozyskali mnie do dalszej aktywności
akademickiej, którą sprawuję do dnia dzisiejszego. Wyrażam im moją wdzięczność za okazane
zaufanie i powierzenie zajęć akademickich.
Szczególne słowa uznania kieruję do mojej „szefowej”, Profesor Elżbiety Załogi, która jest
wspaniałym kierownikiem Katedry Systemów i Polityki troszczącej się o rozwój młodej kadry
naukowej, mobilizującej do aktywności naukowej i stwarzającej warunki harmonijnej pracy
dydaktycznej i naukowej, co w konsekwencji doprowadziło do stworzenia dobrze rozwijającego
się zespołu nauczycieli akademickich, podtrzymującego godnie tradycje szczecińskiej szkoły
ekonomicznej transportu.
Wszystkim osobom, z którymi miałem możliwość i zaszczyt współpracować w dziedzinie
nauki, dydaktyki, badań naukowych, kontaktów z praktykami transportowymi, składam wyrazy
szacunku i podziękowania. Na zawsze pozostaną one w mojej wdzięcznej pamięci.
Zwracam się do moich niemieckich partnerów, do Prof. Dr. hab. Heinera Hautau i Prof. dr.
hab. Hermanna Witte:
Meine liebe Freunde aus Deutschland, es freue mich sehr, dass Ihr heute zwischen uns sind und
meine Jubilaeum mit Ehren empfangen haben. Schoen Dank fuer Eure sehr interessante und
originelle Aufsaetze, welche in der Jubilaeumsausgabe veroeffentlichen sind.
Mein lieber Hermann, besonders an Dich geht meine herzliche Dank, vor allem fuer unsere langfristige, wissenschaftlicher Zusammenarbeit; bin ich ganz sicher, dass unsere Freundschaft wird
ewig dauern.
Heute, in meinem reifes Mannesalter, kann ich wie alter Faust sagen:
„Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor.
Verweile doch! Du bist so schön!” (J.W. Goethe)
Najgorętsze słowa podziękowania kieruję do najbliższej mi życiowo osoby, do mojej Małżonki,
z którą od niemal 50 lat dzielę wszystkie troski i radości naszego pożycia małżeńskiego. Bardzo
wiele Jej zawdzięczam, zwłaszcza wówczas, kiedy przejmowała obowiązki domowe, kiedy dawała
mi szanse na robienie tzw. kariery naukowej. Możesz być dumna z tego, że stworzyłaś solidny
dom życia, o mocnych fundamentach, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że mamy dwoje
dzieci i pięcioro wnuków.
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Najwyższa już pora na SLOW LIFE, na zwrócenie uwagi na rzeczy i wydarzenia, które nadają
życiu barw i smaku.
Jest to zapewne moje ostatnie wystąpienie na forum publicznym, przeto pragnę zakończyć
je moim życiowym i akademickim kredo, które znalazło swoje odbicie na rewersie medalu
Uniwersytetu Szczecińskiego w 1996 roku:
SIS QUI ES – PRO PUBLICO BONO, co oznacza:
BYĆ ZAWSZE SOBĄ – DLA DOBRA PUBLICZNEGO
Sentencja ta ma charakter dualny, bowiem zawiera dwie zasady działania, które można zinterpretować następująco: pierwsza część nawołuje do tego, aby każdy członek społeczności
akademickiej – nauczyciel akademicki i student – zawsze byli sobą i w każdej sytuacji działali
zgodnie z zasadami etycznymi, zgodnie z normami moralnymi obowiązującymi w środowisku
akademickim, druga natomiast część – pro publico bono – nakazuje, żeby aktywna działalność
nauczycieli akademickich i studentów służyła dobru publicznemu, a w szczególności swojej
Almae Matris, dla dobra swojego kraju i świata.
Szczecin, 30 listopada 2015 roku
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