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Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Problemy Transportu i Logistyki”. 
Opracowane artykuły podzielono według trzech grup problemów: problemy transportu, proble-
my logistyki oraz prawne aspekty transportu i logistyki. Poruszone zagadnienia zostały ukazane 
zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. W zamierzeniu autorów zasadniczymi 
celami opracowań jest:

 Ȥ przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu,
 Ȥ ukazanie trendów w zakresie współczesnej polityki transportowej,
 Ȥ odniesienie się do bieżących problemów przewozów pasażerskich i towarowych,
 Ȥ zaakcentowanie aktualnych trendów i zjawisk obserwowanych na rynku usług TSL,
 Ȥ wskazanie na prawne aspekty funkcjonowania transportu. 

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

Redaktor czasopisma
Elżbieta Załoga





CZĘŚĆ 1 
PROBLEMY TRANSPORTU
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ZMIANY AkTYwNOŚCI gOSPOdARCZEj PRZEdSIĘBIORSTw 
PRZEwOZOwYCh w ŚwIETLE wYNIków BAdANIA 
kONIUNkTURY w TRANSPORCIE
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e-mail: doro@sgh.waw.pl

streszczeNIe Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym prowadzone są 
w Instytucie Transportu Samochodowego od 1997 roku. Mają one na celu monitoro-
wanie sytuacji w branży transportowej, jak również pozyskiwanie informacji dotyczą-
cych przewidywanych zmian tej sytuacji w najbliższej przyszłości. W badaniach tych 
wykorzystywana jest metoda testu koniunktury umożliwiająca uzyskiwanie wyprze-
dzających w stosunku do oficjalnej statystyki informacji na temat sytuacji w sektorze 
transportowym. 

 Celem artykułu jest charakterystyka metodyki badań koniunktury w towarowym 
transporcie samochodowym, jak również prezentacja syntetycznych ich wyników 
w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Opracowanie podsumowuje 
rezultaty badań, szczególnie tych odnoszących się do sytuacji finansowej firm trans-
portowych (zarówno prowadzących działalność krajową, jak i przewozy międzynaro-
dowe), wielkości przewozów, inwestycji, konkurencji, barier utrudniających rozwój.

słOWa kLuczOWe koniunktura, transport ciężarowy, wskaźniki koniunktury, punkty zwrotne
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WprOWaDzeNIe
Dane o wahaniach koniunktury gospodarczej w Polsce są obecnie dostarczane przede wszystkim 
przez departamenty Głównego Urzędu Statystycznego. Zakres tych badań obejmuje między 
innymi sektory: przemysłu, budownictwa, handlu, usług (z wyróżnionym od ponad 10 lat 
transportem wraz z gospodarką magazynową), rolnictwa, bankowości, a także gospodarstwa do-
mowe. W tę sferę badawczą wpisują się też badania koniunktury w samochodowym transporcie 
ciężarowym prowadzone od 1997 roku w Instytucie Transportu Samochodowego. Ich celem jest 
sukcesywne diagnozowanie stanu koniunktury w krajowych i międzynarodowych przewozach 
ładunków. Podobnie jak w innych przypadkach badania te prowadzone są metodą testu – oceny 
formułowane są na podstawie informacji pochodzących z jakościowych odpowiedzi na pytania 
stosownej ankiety badawczej. Jej konstrukcja opiera się na wytycznych Komisji Europejskiej dla 
badań wahań cyklicznych w sektorze usług. Szczegółowy zakres badań obejmuje pozyskiwanie 
informacji o zmianach między innymi sytuacji finansowej przedsiębiorstw, ich poziomu zadłu-
żenia, wielkości przewozów i cen za usługi transportowe, liczebności zaangażowanego taboru, 
a także barier ograniczających funkcjonowanie i rozwój firm transportowych. Informacje te są 
pozyskiwane stosunkowo szybko i wyprzedzają oficjalną statystykę zawierającą między innymi 
„twarde” dane o wielkości przewozów i wykonanej pracy przewozowej. Jak pokazują dotych-
czasowe obserwacje, zbierane dane pozwalają również na identyfikację i prognozowanie wahań 
koniunktury w zakresie przewozów ładunków. Jak dotąd można też zauważyć dość wyraźną 
koincydencję pomiędzy wahaniami cyklicznymi w sektorze transportowym i gospodarce jako 
całości (postrzeganej przez pryzmat PKB i wielkości wymiany z zagranicą). W niniejszym opra-
cowaniu, dokonując przeglądu wyników badań koniunktury w transporcie za ostatni pełny rok 
(2015), częściowo uaktualniamy wyniki wspomnianych wyżej obserwacji. 

uWagI O metODyce BaDań kONIuNktury W traNspOrcIe
Oceny wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa transportowe i ich relacji z otoczeniem 
gospodarczym formułowane są na podstawie informacji pochodzących z odpowiedzi na pytania 
sformułowane w ankiecie badawczej. Pytania tam zawarte można podzielić na dwie grupy. 
Pierwsza część pytań dotyczy sytuacji bieżącej (kwartału, do którego odnosi się badanie), druga –  
przewidywań na kolejny kwartał. 

Zagregowanymi charakterystykami odpowiedzi są salda odpowiedzi. Dla danego pytania 
saldo odpowiedzi jest procentową nadwyżką (lub niedoborem, gdy ma wartość ujemną) udziału 
przedsiębiorstw wykazujących polepszenie sytuacji nad udziałem tych firm, w których stwier-
dzono pogorszenie w przedmiocie objętym przez dane pytanie ankiety. 

Wielkość ta wyraża się wzorem: 

∑
=

=
n

i
ii ywS

1
100

gdzie n  jest liczbą analizowanych przedsiębiorstw, iy  – odpowiedzią na dane pytanie udzieloną 
przez i-te przedsiębiorstwo (wartość ta jest równa –1, 0, 1, gdy w swojej odpowiedzi respondent 
stwierdzał odpowiednio pogorszenie, brak zmian bądź polepszenie). Wielkość iw  jest wagą przy-
pisaną i-temu przedsiębiorstwu (w rozważanych badaniach zależy ona od liczebności ciężarowego 
taboru). Znak i wartość informują o panującej aktualnie sytuacji lub o spodziewanych jej zmianach 
zależnie od tego, czy saldo dotyczy pytania o sytuację w bieżącym, czy też przyszłym kwartale. 
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Wielkościami służącymi ocenie sytuacji w transporcie są wskaźniki koniunktury w kra-
jowym (odpowiednio międzynarodowym) transporcie samochodowym (odpowiednio WKT, 
WKTM) wyrażające istniejące i przewidywane tendencje w zakresie przewozu ładunków 
(por. Dorosiewicz, 2013). Wskaźniki te są obliczane jako średnie salda odpowiedzi na pytania 
o bieżącą i przyszłą wielkość przewozu ładunków (dotyczącą odpowiednio kwartału, w końcu 
którego przeprowadzone jest badanie, i kwartału następnego) w transporcie krajowym lub 
międzynarodowym. 

Dodatkową wielkością jest wskaźnik kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw transportowych 
(KE), którego wartość jest średnią z sald odpowiedzi na pytania dotyczące oceny sytuacji przed-
siębiorstw. Wskaźnik ten wyraża tendencje zmian widzianych z perspektywy wyników (głównie 
finansowych) działalności przedsiębiorstw transportowych. 

Metodyka agend Komisji Europejskiej ds. harmonizacji badań koniunktury zaleca stoso-
wanie, także w przypadku transportu, zunifikowanej dla całej sfery usług definicji wskaźnika 
koniunktury jako średniej wartości diagnostycznych sald pytań o zmiany wielkości produkcji 
transportowej i sytuacji firmy oraz prognostycznego salda zmian produkcji przewozów. Tym 
samym wskaźniki WKT, WKTM wespół z KE oddają w syntetyczny sposób sytuację badanych 
firm transportowych.

przegLąD WyNIkóW
Wahania cykliczne koniunktury w transporcie obserwowano na podstawie zmian wartości cha-
rakterystyk tego sektora. Do miękkich należą wspomniane wskaźniki koniunktury. Ich szeregi 
czasowe obejmowały okres od 1997(1)1 do 2016(1). Dodatkową wielkością są dane o wielkości 
przewozów i pracy przewozowej (GUS, 1995–2015, 2016). 

Wskaźnik koniunktury w transporcie krajowym. W 2015 roku wartości wskaźnika koniunktu-
ry w przewozach krajowych były równe (kolejność chronologiczna): –23,1; –19,6; –24,0; –20,8. Ich 
średnia wartość jest więc niższa od średniej jego wartości (równej –14,7) w całym okresie badań 
(lata 1997–). W grupie przedsiębiorstw małych2 wartość wskaźnika koniunktury w analizowa-
nym okresie równa –29,9 jest niższa od wartości średniej (–27). Dla przedsiębiorstw większych 
wartość wskaźnika koniunktury wyniosła –19,3 i jest niższa od średniej (–9,7). 

Dynamika wykazuje wyraźną strukturę sezonową – średnia wartość dla pierwszych kwar-
tałów jest równa –20,2; dla drugich kwartałów wynosi –10,4; trzecich –8,3; ostatnich natomiast 
–19,9. Warto także odnieść ostatnie wyniki do średnich z kilku ostatnich lat. Były one następują-
ce: –7,1 (2010 r.), –14,5 (2011 r.), –26,1 (2012 r.), –20,0 (2013 r.), –18,1 (2014 r.). Wskaźnik WKT jest 
dość wrażliwy na nastroje respondentów, ci zaś wykazują stale dużą dozę pesymizmu, choć ich 
prognozy co do przyszłej wielkości przewozów są relatywnie nieco lepsze od oceny bieżącej sy-
tuacji. Zmienność wskaźnika jest większa niż „twardych” danych o wielkości przewozów. Widać 
to wyraźnie w przypadku 2008 roku, kiedy miał miejsce szczególnie głęboki spadek wartości 
wskaźnika, znacznie większy niż notowany dla „twardych” danych o wielkości zrealizowanych 
przewozów. 

Wskaźnik koniunktury w transporcie międzynarodowym. W kolejnych kwartałach 2015 
roku wartości tego wskaźnika były następujące: –40,9; –29,6; –17,1; –18,8. Średnia wartość tego 
wskaźnika w 2015 roku równa –26,6 jest niższa od średniej jego wartości w całym okresie badań 

1  W nawiasie podajemy numer kwartału.
2  To znaczy firm, w których do przewozu ładunków wykorzystuje się nie więcej niż 5 samochodów ciężarowych.
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(–7,3). Średnie w ostatnich latach były następujące: 9,0 (2010 r.), –12,1 (2011 r.), –23,9 (2012 r.), 
–14,1 (2013 r.), –26,7 (2014 r.). 

W grupie małych przedsiębiorstw wartość wskaźnika w rozważanym okresie równa –43,6 
jest więc niższa od wartości średniej (–34,7). Dla przedsiębiorstw większych wartość wskaźnika 
równa –23,7 jest niższa od wartości średniej (–19,4). 

Wskaźnik kondycji ekonomicznej badanych przedsiębiorstw. Średnia wartość wskaźnika 
kondycji ekonomicznej w 2015 roku równa –23,0 jest niższa od średniej jego wartości w całym 
okresie badań (–20,4). Wskaźnik ten charakteryzuje się dość silnymi wahaniami sezonowymi. 
W ostatnich 3 latach średnie wartości wskaźnika były następujące: –32,1 (2012 r.), –19,7 (2013 r.), 
–22,8 (2014 r.). W grupie małych przedsiębiorstw średnia wartość wskaźnika w 2015 roku równa 
–36,5 jest niższa od średniej wartości (–31,2) w całym okresie badań koniunktury. Podobną 
relację notujemy w grupie przedsiębiorstw większych: średnia wartość dla 2015 roku równa –19,1; 
w całym okresie badań –16,2. 

Wahania tych wskaźników w całym okresie badań koniunktury przedstawiono na rysunku 1.  
Dodatkowe informacje przynoszą odpowiedzi na pozostałe pytania ankiety. 

rysunek 1. Wartości wskaźników koniunktury w przewozach krajowych i międzynarodowych oraz wskaźnika 
kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw transportowych
Źródło: opracowanie własne na podst. danych z opracowań Dorosiewicz, Dorosiewicz, Balke (1997–2016).

Sytuacja badanych przedsiębiorstw prowadzących działalność transportową. W większości 
przypadków respondenci stwierdzali pogorszenie, a więc salda odpowiedzi były na ogół ujemne. 
W ostatnich czterech kwartałach średnia wartość salda odpowiedzi była równa –25,8; średnia 
dla całego okresu badań koniunktury wynosi zaś –23,1. Wyznaczone dla przedsiębiorstw małych 
odpowiednie wartości były równe kolejno –39,9 (–32,7 odpowiednio w całym okresie badań), 
natomiast dla grupy firm większych równe –21,6 (odpowiednio –19,4). 

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw prowadzących działalność transportową. Wyniki są 
podobne jak w  przypadku poprzedniego pytania – w  większości przypadków respondenci 
stwierdzali pogorszenie swojej sytuacji; salda odpowiedzi w większości kwartałów były więc 
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niestety ujemne. W ostatnich czterech kwartałach średnia wartość salda odpowiedzi była równa 
–28,7; średnia dla całego okresu badań koniunktury wynosi natomiast –30,2. Dla porównania 
w grupie przedsiębiorstw małych wartości były równe –42,5 oraz –40,6; natomiast w grupie 
przedsiębiorstw większych –24,6 oraz –25,8.

Zadłużenie przedsiębiorstw transportowych. Respondenci podkreślają utrzymujące się 
zadłużenie przedsiębiorstw transportowych. Co więcej, zwykle ankietowani stwierdzali w tej 
materii pogorszenie, a więc salda odpowiedzi były ujemne. Notujemy stałe zainteresowanie 
przedsiębiorstw kredytami zarówno obrotowymi, jak i inwestycyjnymi (głównie na odnowę par-
ku samochodowego, a więc zakup taboru). Najbardziej znaczący wzrost zadłużenia ma miejsce 
w grupie przedsiębiorstw większych. Spośród przedsiębiorstw transportowych badanych w okre-
sie ostatnich 5 lat największy odsetek odpowiedzi stwierdzających poprawę sytuacji wykazała 
grupa firm małych, stosunkowo najmniejszy – przedsiębiorstwa większe. 

Opóźnienia w regulowaniu należności przez klientów. W większości przypadków respondenci 
stwierdzali pogorszenie, w konsekwencji salda odpowiedzi są na ogół ujemne. Można niestety 
przyjąć, że utrzymuje się tendencja do wydłużania czasu regulowania należności przez klientów 
przedsiębiorstw transportowych. Z punktu widzenia tych firm jest to oczywiście zjawisko wybit-
nie niekorzystne. Można to odczytać jako nieoprocentowane kredytowanie bieżącej działalności 
przedsiębiorstw nietransportowych. Stanowi to zarazem powód do zwiększenia zapotrzebo-
wania na kredyty bankowe, co powoduje jednoczesny wzrost realnych kosztów działalności 
transportowej. 

Liczba samochodów ciężarowych zatrudnionych w przewozach ładunków. W wielu okresach 
respondenci stwierdzali polepszenie, a więc salda odpowiedzi były zwykle dodatnie, choć w ostat-
nim okresie wartość sald nie jest wysoka. W zasadzie nie ulega zmianie potencjał przewozowy. 
Transport samochodowy posiada rezerwę przewozową, którą może ewentualnie wykorzystać 
w przypadku wzrostu zadań przewozowych. Stan techniczny taboru budzi jednak niepokój. 
Jest to w większości (głównie w małych przedsiębiorstwach) tabor dość wyeksploatowany. We 
wspomnianych przedsiębiorstwach brakuje często niezbędnych środków na odnowę taboru. 

Działalność inwestycyjna, w tym zakup taboru. Respondenci stwierdzali zwykle polepszenie, 
a więc salda odpowiedzi w większości kwartałów były dodatnie, choć w ostatnich 2 latach trend 
jest malejący, co stwarza umiarkowaną nadzieję na poprawę sytuacji. W znaczącym jednak 
odsetku odpowiedzi brak jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej. Dominuje ona, co niestety 
zrozumiałe, wśród małych przedsiębiorstw transportowych. Ich wyniki mierzone saldem odpo-
wiedzi na niniejsze pytanie są relatywnie najgorsze. 

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych. Transport samochodowy w przeciwień-
stwie do wielu innych sektorów gospodarczych nie odczuwał i nie odczuwa nadmiernego bez-
robocia. W większości okresów respondenci stwierdzali (choćby niewielkie) polepszenie, a więc 
salda odpowiedzi w większości kwartałów były dodatnie, choć w ostatnich 2 latach trend nie 
zmienia się znacząco, co nie może być źródłem przesadnego optymizmu. Generalnie nie widać 
niestety poprawy w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Istnieje 
swoista równowaga salda odpowiedzi, a więc pomiędzy liczbą przedsiębiorstw stwierdzających 
polepszenie a liczbą firm notujących pogorszenie sytuacji w sferze zatrudnienia, zwłaszcza brak 
kierowców. 

Poziom cen za usługi transportowe w przewozach ładunków. Salda odpowiedzi w ostatnich 
latach były ujemne i ulegały systematycznemu zmniejszeniu. W dodatku respondenci stwier-
dzają często, że ceny usług transportowych nie pokrywają kosztów produkcji transportowej. 
Możliwości przetrwania na rynku są odmienne dla małych i większych przedsiębiorstw. Ma to 
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większe znaczenie w okresach mniejszej koniunktury. Obniżenie poziomu cen jest szczególnie 
groźne w przypadku przedsiębiorstw małych, bowiem staje się to jednym z powodów podjęcia 
decyzji o zawieszeniu działalności przewozowej. Gdyby nie fakt, że wiele regionów kraju wyka-
zuje duży poziom bezrobocia, wielu małych przewoźników poniechałoby w ogóle prowadzenia 
działalności przewozowej. 

Konkurencja dla przedsiębiorstwa w krajowych/międzynarodowych przewozach ładunków. 
W  okresie ostatnich lat w  bardzo małym odsetku odpowiedzi stwierdzano zmniejszenie 
konkurencji, zarówno w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych. Z punktu widzenia 
odbiorców usług transportowych fakt istnienia samego zjawiska konkurencji powinien cieszyć, 
bowiem sprzyja ono polepszeniu jakości pracy przewoźników, co wyraża się przede wszystkim 
w zmniejszeniu ubytków transportowych. Wydaje się jednak, że respondenci, podnosząc często 
sprawę wzrostu konkurencyjności, mają przede wszystkim na myśli nieuczciwą konkurencję, do 
której zaliczają: zaniżanie opłat za usługi przewozowe, podrywanie zaufania do przewoźników 
dysponujących wieloletnim doświadczeniem i posiadających wyspecjalizowany tabor samocho-
dowy, nieubezpieczanie przewożonego towaru itp. Niektórzy respondenci upatrują poprawy 
w tym względzie w wyposażeniu inspekcji drogowej w nowe uprawnienia, które mogłyby choć 
częściowo zapobiec wymienionym zjawiskom. 

Bariery i ograniczenia rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Brak jakichkolwiek barier był 
niestety rzadko wskazywany przez przedsiębiorstwa – w 2015 roku średnia wskazań wyniosła 
około 3%. Niedostateczny popyt na usługi był wskazywany średnio przez 52,5% badanych. 
Bariera braku pracowników (przede wszystkim kierowców) była wskazywana w 33,5%. Wysokie 
koszty prowadzenia działalności miały średnią wskazań 69,6%, były więc najczęściej wskazywa-
nym rodzajem bariery. Trudności w pozyskiwaniu kredytów to rodzaj bariery, którego średnia 
częstość wskazań wyniosła ponad 12%. Jest ona stosunkowo wysoka od momentu rozpoczęcia 
kryzysu 2008 roku; wcześniej ten rodzaj bariery był rzadko wskazywany. Kolejne edycje badań 
przynosiły dodatkowe uwagi respondentów na temat istniejących ograniczeń ich działalności. 
Oto niektóre z najczęściej powtarzających się: duża, często nie do końca uczciwa konkurencja 
pomiędzy przewoźnikami; trudności w uzyskaniu kredytów (obrotowych i  inwestycyjnych); 
zbytnie obciążenie przedsiębiorstw różnego rodzaju podatkami; za duża liczba różnego rodzaju 
opłat transportowych; bardzo wysokie koszty paliwa – ich rosnący udział w kosztach działalności 
transportowej staje się, obok braku zleceń, częstą przesłanką decyzji o zakończeniu działalności 
przewozowej; duże wahania kursów walutowych (szczególnie kursu złotego do euro); niespójne 
przepisy wykonawcze, w szczególności prawo przewozowe; niezbyt dobra organizacja w wielu 
punktach załadunku i wyładunku, w konsekwencji mniejsza ilość czasu na jazdę; znaczące 
utrudnienia drogowe w miejscu prowadzenia działalności transportowej. Dużym hamulcem jest 
ograniczenie handlu z Rosją. 

WahaNIa cykLIczNe ryNku przeWOzóW tOWarOWych
Zarówno wielkość przewozów, jak i pracy przewozowej systematycznie rosną w miarę upływu 
czasu. Wskazuje to, iż badania wahań aktywności rynku przewozów powinny zostać przeprowa-
dzone w konwencji cyklu wzrostowego (cyklu odchyleń; por. Mintz, 1969), gdzie przedmiotem 
analiz są składowe cykliczne charakterystyk wspomnianych przewozów towarowych. 

Składowe cykliczne – obrazujące regularne fluktuacje wokół trendu o okresie dłuższym 
niż wahania sezonowe – pozwalają na wyróżnienie faz: wzrostowej oraz spadkowej. Pierwszą 
stanowi okres wzmożonej aktywności charakteryzujący się wielkością produkcji powyżej linii 
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trendu, drugiej zaś towarzyszy spowolnienie aktywności transportowej z wielkością produkcji 
poniżej linii trendu. Fazy te rozdzielają punkty zwrotne: dolne (d) odpowiadające przejściu od 
fazy spadkowej do fazy wzrostowej oraz górne (g), w którym zmiana aktywności gospodarczej 
przebiega w przeciwnym kierunku. Identyfikacja punktów zwrotnych wahań umożliwia z kolei 
wyróżnienie faz wzrostowych (faz d-g, a więc licząc od dolnego punktu zwrotnego do kolejnego 
górnego) oraz spadkowych (faz g-d liczonych od górnego punktu zwrotnego do kolejnego dolnego 
punktu zwrotnego). Daje to możliwość wyznaczenia długości trwania wspomnianych faz, a także 
pełnych cykli zdefiniowanych jako okresy pomiędzy kolejnymi dolnymi lub górnymi punktami 
zwrotnymi (odpowiednio ujęcia d-g-d oraz g-d-g).

Same składowe cykliczne nie są bezpośrednio obserwowane; estymowano je przy wykorzy-
staniu filtra Christiano-Fitzgeralda (Christiano, Fitzgerald, 2003), eliminując zarówno wahania 
krótkookresowe (o okresach poniżej 2 lat), jak i długookresowe (trend o okresach większych 
niż 10 lat)3. Położenie punktów zwrotnych oszacowano, wykorzystując metodę Bry-Boschan 
(Bry-Boschan, 1971; Harding, Pagan, 2002). W przypadku otrzymanych szeregów mających 
stosunkowo łagodny przebieg dolne i górne punkty zwrotne pokrywają się z odpowiednimi 
ekstremami lokalnymi tych szeregów. 

Wykresy składowych cyklicznych omówionych zmiennych pokazano na rysunkach 2 i 3. 

rysunek 2. Składowe cykliczne wielkości przewozów transportem krajowym (T.Kraj) i międzynarodowym 
(T.Miedzyn.) 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych z opracowań Dorosiewicz, Dorosiewicz, Balke (1997–2016).

W przypadku przewozów krajowych średni czas trwania fazy wzrostowej wynosi 7,5 kwarta-
łu. Faza spadkowa zaś jest dłuższa (co nie jest zjawiskiem typowym) i ma długość 10 kwartałów. 
W przypadku pracy przewozowej w transporcie krajowym długości tych faz są odpowiednio 
równe 6,3 oraz 5,2 kwartału. Fazy wzrostowe i spadkowe w przypadku transportu międzynaro-
dowego mają długość odpowiednio 6,7 oraz 5,3 kwartału. Dla pracy przewozowej – odpowiednio 
7,3 i 5,0 kwartałów. 

3  Do analizy wykorzystano kwartalne dane GUS o wielkości przewozów i pracy przewozowej z okresu od 2004(1).
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rysunek 3. Składowe cykliczne wielkości pracy przewozowej transportem krajowym (T.Kraj) i międzynarodowym 
(T.Miedzyn.) 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych z opracowań Dorosiewicz, Dorosiewicz, Balke (1997–2016).

Łatwo zauważyć podobieństwo tych wyników z charakterystykami wartości wymiany 
z zagranicą: w przypadku importu czas trwania fazy wzrostowej wynosił 5,7; zaś spadkowej 
5 kwartałów. Średnie czasy trwania faz wzrostowej i spadkowej eksportu wynoszą natomiast 
odpowiednio 4,5 oraz 5,0 kwartałów.

Interesujące może być zestawienie powyższych wyników z własnościami wahań wskaźników 
koniunktury w transporcie i zbadanie, czy te ostatnie mają charakter równoczesny, czy wyprze-
dzający. Pożądaną własnością jest zgodność czasów trwania faz wzrostowych i spadkowych 
porównywanych zmiennych. Spełnienie tego wymogu prowadzi do (mniejszej lub większej) 
zgodności liczby punktów zwrotnych wskaźników i wielkości referencyjnych, co pozwala 
zmniejszyć ryzyko pojawienia się fałszywych sygnałów o zmianie fazy wzrostowej na spadkową 
lub odwrotnie. 

W przypadku wskaźnika WKT górne punkty zwrotne zidentyfikowano w okresach4: 2007(2), 
2010(3), 2014(1), natomiast dolne punkty zwrotne: 2005(2), 2008(4), 2012(3). Rozkłady amplitud 
i czasów trwania cykli są niemal symetryczne: średnie czasy trwania faz wzrostowej i spadkowej 
wyniosły odpowiednio 6,4 oraz 6,8 kwartału.

W przypadku wahań wskaźnika WKTM średnie czasy trwania fazy wzrostowej i spadkowej 
wynoszą odpowiednio 6,6 oraz 6,2 kwartału. Bardzo podobnie przedstawiają się wyniki obliczeń 
dla wskaźnika KE: średni czas trwania fazy wzrostowej wynosił prawie 6,5 kwartału, natomiast 
fazy spadkowej – 6,3 kwartału. 

Porównanie punktów zwrotnych pokazuje, iż w okresie bezpośrednio poakcesyjnym do Unii 
Europejskiej aż do kryzysu wahania wskaźnika WKT wyprzedzały (o ok. 1 kwartał) wahania 
przewozów i pracy przewozowej w transporcie międzynarodowym. Na niwie przewozów kra-
jowych wskaźnik WKT nie miał tak dobrych własności. Synchronizacja punktów zwrotnych 
na rynku przewozów krajowych i międzynarodowych polepszyła się w okresie po 2010 roku. 
W przypadku obu wskaźników można uznać, że zmiany charakteru ich wahań są mniej więcej 

4  Ograniczamy się jedynie do okresu 2004(1)–2015(4).
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równoczesne z wahaniami wielkości przewozów i pracy przewozowej. Oczywiście relacje te 
z biegiem czasu mogą ewoluować w trudnym (na razie?) do przewidzenia kierunku. 

pODsumOWaNIe
Dzięki badaniom koniunktury w transporcie samochodowym stosunkowo szybko pozyskiwa-
ne są informacje trudno dostępne lub niemożliwe do uzyskania w inny sposób. Respondenci 
zwracają uwagę na czynniki wpływające na kondycję i funkcjonowanie przedsiębiorstw trans-
portu samochodowego, ale także – co bardzo istotne – formułują swoje oczekiwania odnośnie 
do spodziewanych zmian na rynku transportowym. Wyniki uzyskiwane w prowadzonych od 
kilkunastu lat badaniach dostarczają aktualnych informacji o sytuacji krajowych firm przewozo-
wych oraz umożliwiają prognozowanie przyszłych wahań koniunktury w transporcie. Wnioski 
z badań mogą służyć organom decyzyjnym do podejmowania prób zapobiegania negatywnym 
zjawiskom na rynku transportowym, mogą też być jednym z narzędzi wspomagających politykę 
transportową krótko- i długookresową.

LIteratura
Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2012). Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro. 

Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. 
Bry, G., Boschan, Ch. (1971). Cyclical Analysis of Time Series. Technical Papers of NBER no. 20.
Christiano, L., Fitzgerald, T. (2003). The Band Pass Filter. International Economic Review, 44 (2), 435–465. 
Dorosiewicz, S. (2013). Koniunktura w transporcie. Metodyka badań, wyniki, modele. Warszawa: Wyd. ITS.
Dorosiewicz, S., Dorosiewicz, T., Balke, I. (1997–2016). Biuletyny Koniunktura w transporcie. Warszawa: 

Instytut Transportu Samochodowego. 
Drozdowicz-Bieć, M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Poltext.
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2007). The Joint GUS 

(1995–2015). Transport. Wyniki działalności. Warszawa.
GUS (2016). Polska. Wskaźniki makroekonomiczne. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl/wskazniki-ma-

kroekonomiczne (15.06.2016). 
Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys. Brussels.
Harding, D., Pagan, A. (2002). Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation. Journal of Monetary 

Economics, 49 (2), 365–381.
Mintz, I. (1969). Dating Postwar Business Cycles: Methods and Their Applications to Western Germany 

1950–1967. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

 

Changes in Economic Activity of Transport Companies Based on the Business Survey

aBstract Studies of the economic situation in the heavy goods road transport are being conducted at 
the Motor Transport Institute since 1997. They are aimed at systematic monitoring of the 
situation in the transport sector, as well as obtaining information regarding anticipated chan-
ges in this situation in the near future. These studies incorporate the economic situation test 
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method enabling to obtain anticipatory information, in relation to official statistics, on the 
situation in the transport sector.

 The purpose of this article to characterise the methodology of the economic situation in the 
heavy goods road transport, as well as synthetic presentation of the results and the analysis of 
the changes in the period before and after the Polish accession to the European Union. Article 
summarizes the results of research, especially those relating to the financial situation of the 
transport companies (both operating domestically and internationally), the volume of haula-
ge, investments, competition, barriers hampering the development.

keyWOrDs business activity, freight transport, business activity indicators, turning points
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streszczeNIe Celem badań przedstawionych w opracowaniu jest analiza przestrzennej jednorodno-
ści (niejednorodności) rozwoju Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego trans-
portu. Badanie jednorodności rozwoju Unii w tym obszarze przeprowadzone zostało 
przy użyciu rachunku wektorowego na podstawie danych dotyczących zrównoważo-
nego transportu prezentowanych w bazie Eurostat. Pomiar zrównoważonego rozwoju 
jest zagadnieniem dość często przywoływanym w literaturze przedmiotu. Nadal jed-
nak otwartą kwestią pozostają problemy związane z identyfikowaniem i pomiarem 
różnych obszarów tego rozwoju, w tym także dotyczące zrównoważonego transportu. 
Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły znaczne zróżnicowanie krajów Unii 
Europejskiej w tym obszarze, co oznacza między innymi brak spójności i małą integra-
cję podejmowanych działań w tym obszarze.

słOWa kLuczOWe zrównoważony transport, Unia Europejska, przestrzenna jednorodność rozwoju, ra-
chunek wektorowy

 

WprOWaDzeNIe
Jednym z istotnych obszarów zrównoważonego rozwoju są zmiany obejmujące sektor trans-
portowy, który jest silnie uwarunkowany zarówno społecznie, ekonomicznie, prawnie, jak 
i technologicznie. Jest on również silnie zintegrowany z pozostałymi dziedzinami gospodarki, 
komplementarny z innymi rodzajami działalności i jednocześnie powiązany z sektorami trans-
portowymi sąsiednich krajów. Oznacza to, że duże przestrzenne zróżnicowanie (w opracowaniu 
rozpatrywane w układzie krajów Unii Europejskiej) wskaźników opisujących na przykład zrów-
noważony rozwój tego sektora będzie również rzutowało na zmiany zachodzące w pozostałych 
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obszarach zrównoważonego rozwoju. Interesująca wydaje się w związku z tym analiza wewnętrz-
nego poziomu przestrzennej jednorodności (niejednorodności) Unii Europejskiej przeprowa-
dzona przy użyciu wskaźników opisujących zrównoważony transport, prezentowanych w bazie 
Eurostat. Do badania przestrzennej jednorodności (niejednorodności) rozwoju różnych obszarów 
społeczno-gospodarczych można oprócz standardowych analiz wykorzystujących podstawowe 
charakterystyki opisowe posłużyć się także bardziej zaawansowanymi metodami analitycznymi, 
na przykład opisanym w literaturze przedmiotu rachunkiem wektorowym (Nermend, 2008). 
Analizy tego typu wpisują się w strategiczne cele rozwojowe Unii Europejskiej, w tym przede 
wszystkim dotyczące równomiernego rozwoju poszczególnych państw członkowskich Unii.

Celem artykułu jest analiza przestrzennej jednorodności (niejednorodności) rozwoju krajów 
Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego transportu przy użyciu rachunku wektorowego. 
Prezentowane opracowanie podzielone zostało na trzy części obejmujące: 1) teoretyczne podsta-
wy pomiaru zrównoważonego rozwoju oraz możliwości wykorzystania w tym zakresie rachunku 
wektorowego; 2) wyniki badania przestrzennej jednorodności krajów Unii Europejskiej w obsza-
rze zrównoważonego transportu oraz 3) wnioski i kierunki dalszych analiz.

przegLąD LIteratury
Analizowany w opracowaniu problem badawczy dotyczący pomiaru jednorodności rozwoju Unii 
Europejskiej w obszarze zrównoważonego transportu wymaga odniesienia się do takich zagadnień, 
jak: zrównoważony transport oraz jego pomiar. Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia zrównoważony 
transport jest dość trudne. W literaturze przedmiotu można spotkać różne określenia: poza zrów-
noważonym transportem także transport zrównoważony środowiskowo czy system zrównoważonego 
transportu, które ze względu na niewielkie różnice traktuje się jednak jako synonimy (Bartniczak, 
2013, s. 155–163). W większości definicji zrównoważonego transportu podkreśla się aspekty: ekono-
miczne, społeczne i ekologiczne, a samo pojęcie zrównoważonego transportu odnosi się do pojęcia 
zrównoważonego rozwoju. Do podstawowych cech zrównoważonego transportu zalicza się przede 
wszystkim (Brzustewicz, 2013, s. 85–96): 1) dążenie do zaspokajania potrzeb w zakresie mobilno-
ści; 2) podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców; 3) efektywne 
wykorzystanie dostępnych zasobów; 4) dbałość o zdrowie ludzkie i jakość środowiska; 5) przystęp-
ność cenową oraz wspieranie konkurencyjności gospodarki. Szczegółowy zakres celów i działań 
dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym także zrównoważonego transportu, określony został 
w długoterminowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej oraz w wielu innych 
unijnych dokumentach strategicznych, w tym między innymi w: Strategii Lizbońskiej, Strategii 
Europa 2020 oraz w takich dokumentach, jak: Białe Księgi – zawierające propozycje kierunków 
zmian wspólnej polityki Unii Europejskiej na przykład w obszarze transportu czy klimatu oraz 
Zielone Księgi – tj. sektorowe dokumenty dotyczące wąskiego obszaru integracji Unii Europejskiej, 
zawierające wskazówki o charakterze ogólnym (Wskaźniki…, 2015). Oprócz konieczności identyfi-
kacji zestawu wskaźników pozwalających na prowadzenie analiz porównawczych w tym obszarze 
ważnym zagadnieniem jest również sam pomiar zrównoważonego rozwoju dotyczący wyboru metod 
pozwalających oprócz bezpośredniego porównywania wartości uzyskanych wskaźników na bardziej 
zaawansowane analizy. Doświadczenia i praktyka krajów Unii Europejskiej w tym zakresie są znacz-
nie zróżnicowane. Różnice w doborze wskaźników i sposobach ich pomiaru dotyczą wszystkich 
obszarów zrównoważonego rozwoju, w tym także obszaru zrównoważonego transportu. W litera-
turze przedmiotu zagadnieniem pomiaru zrównoważonego transportu zajmują się między innymi 
tacy autorzy, jak: Brzeziński i Rezwow (2007), Kassenberg (2008), Friedberg (2009), Borys (2009),  
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Przybyłowski (2011), Bartniczak (2013). Przykłady wykorzystania metod ilościowych do pomiaru 
zrównoważonego transportu można odnaleźć w literaturze przedmiotu w przypadku takich 
autorów, jak: Kennedy (2005), Anderson, Allen i Browne (2005), Wellar (2009). Kennedy (2005) 
zaproponował na przykład w swojej pracy pomiar zrównoważonego transportu na podstawie 
czterech tak zwanych filarów obejmujących: skuteczne zarządzanie transportem; sprawiedliwe, sku-
teczne i stabilne finansowanie inwestycji transportowych; strategiczne inwestycje transportowe oraz 
dbałość o środowisko. Z kolei Anderson i in.(2005) skupił swoją uwagę na transporcie towarowym, 
a w szczególności na sposobach i środkach poprawiających wpływ tego transportu na środowisko. 
Propozycję listy wskaźników mierzących zrównoważony transport przedstawili w swojej pracy na 
przykład Litman i Burwell (2006), natomiast Wellar (2009) zaprezentował obszerną listę propozycji 
wykorzystania różnego rodzaju metod do oceny zrównoważonego transportu miejskiego. W lite-
raturze polskiej szczególnie cenne są prace autorstwa Borysa (2009). Wszyscy przywołani autorzy 
zwracają w  swoich pracach uwagę, że pomiar wskaźnikowy cech opisujących zrównoważony 
transport jest zagadnieniem niezwykle trudnym, różnie prezentowanym w literaturze w zależności 
od rodzaju analizowanego środka transportu (transport miejski, towarowy, morski itp.) oraz celu 
prowadzonych analiz (analizy porównawcze, optymalizacyjne, aksjologiczne itp.). Szczególnie 
istotna jest tutaj możliwość prowadzenia analiz porównawczych na bazie wyselekcjonowanego 
zbioru wskaźników dostępnych na różnych poziomach agregacji danych.

W przypadku wskaźników zrównoważonego rozwoju mierzonych na poziomie poszcze-
gólnych krajów członkowskich Unii Europejskich podstawę do porównań stanowi obowiązu-
jący w statystyce Unii system pomiaru prowadzony przy użyciu wskaźników (tzw. Sustainable 
Development Indicators), które prezentują w sposób hierarchiczny trzy poziomy różnych 
celów monitorowanych w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej  
(EU Sustainable Development Strategy). Ogólne cele związane z kluczowymi wyzwaniami 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju (tzw. poziom pierwszy) monitorowane są przez tak zwane 
wskaźniki wiodące (Headline Indicators). Poziom drugi (niższy) reprezentuje 31 wskaźników do-
tyczących celów operacyjnych (Operational Indicators), natomiast trzeci (najniższy) poziom obej-
muje 84 wskaźniki opisujące działania, które uszczegółowiają wskaźniki wiodące (Explanatory 
Indicators). Obszar zrównoważonego transportu opisuje łącznie 12 wskaźników (tab. 1).

tabela 1. Wskaźniki zrównoważonego transportu Unii Europejskiej

Wskaźnik 
wiodący Wskaźniki operacyjne Wskaźniki wyjaśniające

Konsumpcja 
energii 
w transporcie 
w relacji  
do PKB (x1)

Transport i mobilność
Podział zadań przewozowych:

 Ȥ w transporcie towarowym (x2)
 Ȥ w transporcie pasażerskim (x3)

 Ȥ wolumen transportu towarowego w relacji do PKB (x6)
 Ȥ wolumen transportu pasażerskiego w relacji do PKB (x7)
 Ȥ konsumpcja energii w transporcie w zależności od rodzaju 

środka transportu (x8)

Wpływ transportu
 Ȥ emisja gazów cieplarnianych 

związana z transportem (x4)
 Ȥ liczba ofiar śmiertelnych 

wypadków drogowych (x5)

 Ȥ średnia emisja CO2 na 1 km przebiegu dla nowych 
samochodów osobowych (x9)

 Ȥ emisja tlenków azotu przez środki transport (x10)
 Ȥ emisja pyłu zawieszonego przez środki transportu (x11)

Wskaźnik 
kontekstowy  Ȥ ceny w transporcie pasażerskim (x12)

Źródło: Sustainable Development Indicators – Theme 7 Sustainable Transport, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indica-
tors/sustainable-transport.
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W dalszej części opracowania wskaźniki te zostaną wykorzystane do oceny stopnia jedno-
rodności (niejednorodności) rozwoju krajów Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego 
transportu.

materIał BaDaWczy 
Do badania jednorodności (niejednorodności) rozwoju w obszarze zrównoważonego transportu 
wykorzystano cechy zdefiniowane przez Eurostat, których szczegółowy wykaz przedstawiony zo-
stał w tabeli 1. Znaczna część z tych wskaźników (cechy: x1, x4, x5, x8, x9, x10, x11), to destymulanty, 
co oznacza, że ich wyższe wartości wskazują na niższy poziom rozwoju analizowanego zjawiska, 
czyli za pożądane uznaje się ich niższe wartości (Hellwig, 1968). Natomiast pozostałe cechy mają 
raczej charakter informacyjny, opisujący między innymi podział zadań przewozowych w trans-
porcie towarowym lub pasażerskim (cechy: x2 i x3) oraz wolumen transportu towarowego lub 
pasażerskiego w relacji do PKB (cechy: x6 i x7). Podobna sytuacja dotyczy również cechy opisującej 
ceny w transporcie pasażerskim (x12). 

Pozyskane z bazy Eurostat dane obejmują ostatnie dostępne informacje pochodzące z 2013 
roku dla następujących cech: x3, x4, x7, x10 oraz z 2014 roku dla pozostałych. Dodatkowo część 
z nich przedstawiono w podziałach uwzględnionych w bazie Eurostat. Cecha opisująca konsump-
cję energii w transporcie w zależności od rodzaju środka transportu (x8) przedstawiona została 
w podziale na: transport drogowy (x8a) i kolejowy (x8b).W podobny sposób zaprezentowano cechy: 
x10 – emisja tlenków azotu przez środki transportu, która w bazie danych Eurostat prezentowana 
jest w podziale na: emisję w transporcie drogowym (x10a) i pozadrogowym (x10b), oraz x11 – emisja 
pyłu zawieszonego przez środki transportu w transporcie drogowym (x11a) oraz w transporcie 
poza drogowym (x11b), przy czym wskaźnik ten wyznaczony został na bazie danych dotyczących 
27 krajów członkowskich (bez Grecji, dla której Eurostat nie podaje wartości wskaźnika). 

zastOsOWaNa metODa BaDaWcza I OtrzymaNe WyNIkI
Do badania przestrzennej jednorodności w obszarze zrównoważonego transportu Unii 
Europejskiej wykorzystano rachunek wektorowy. Teoretyczne podstawy rachunku wektorowego 
oraz propozycje jego zastosowania w zakresie badania poziomu rozwoju obiektów społeczno-
-gospodarczych przedstawiono w pracach: Nermend (2012), Nermend i Tarczyńska-Łuniewska 
(2013). Rachunek wektorowy oprócz informacji o poziomie rozwoju w analizowanym obszarze 
poszczególnych państw Unii Europejskiej dostarcza również informacji pozwalających na ocenę 
przestrzennej jednorodności (niejednorodności) rozwoju większych obszarów, na przykład re-
gionów geograficznych Europy, czy też zidentyfikowanych na przykład ze względu na podobny 
poziom rozwoju grup krajów. 

Obliczenia z wykorzystaniem miary wektorowej rozpoczyna się od wyznaczenia tak zwanych 
dwójek uporządkowanych, które wykorzystywane są w dalszych obliczeniach zamiast liczb rze-
czywistych. Dwójki te tworzą: wartość średnia i odchylenie standardowe oraz wartość średnia 
i wariancja (. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie przyrostów, na podstawie których prowadzone 
są dalsze obliczenia przy użyciu wzorów (Nermend, Tarczyńska-Łuniewska, 2013):
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gdzie: 
 – wartość średnia i-tej zmiennej j-tego obiektu, 
 – odchylenie standardowe i-tej zmiennej j-tego obiektu,
 – wariancja i-tej zmiennej j-tego obiektu,

 – punkty odniesienia odpowiednio dla przyrostu wartości średniej, dla przyrostu odchy-
lenia standardowego oraz dla przyrostu wariancji, w praktyce najczęściej przyjmowane jako zero. 

Kolejny krok to normowanie wyznaczonych par wartości (dwójek uporządkowanych), które 
przeprowadza się w następujący sposób (Nermend, Tarczyńska-Łuniewska, 2013):

 oraz 

gdzie:
 – wartość średnia wartości średnich,

 – odchylenie standardowe wartości średnich, 
 – wariancja wartości średnich.
Przed wyznaczeniem miary syntetycznej wyznacza się: 1) wzorzec ( ), który w opraco-

waniu ustalony został na podstawie wartości trzeciego kwartyla dla stymulant oraz pierwszego 
kwartyla dla destymulant oraz 2) antywzorzec ( ), w przypadku którego jako jego współrzęd-
ne przyjęto wartości pierwszego kwartyla dla stymulant oraz wartości trzeciego kwartyla dla 
destymulant. Wartości miary syntetycznej dla wartości średnich w oparciu o iloczyny skalarne 
wektorów reprezentujących obiekty i wektory wzorca i antywzorca wyznacza się na podstawie 
wzoru (Nermend, Tarczyńska-Łuniewska, 2013):

Do wyznaczenia wektorowej miary syntetycznej wykorzystuje się współczynnik rzutu. 
W związku z tym, że współczynnika tego nie można wyznaczyć dla odchyleń standardowych 
i wariancji, zakłada się, że miary te wyznaczają hiperkulę wokół punktu określającego położenie 
obiektu w przestrzeni. Pozwala to na określenie maksymalnego możliwego odchylenia miary 
syntetycznej przy użyciu: 1) odchylenia standardowego współczynnika rzutu oraz 2) wariancji 
współczynnika rzutu zgodnie ze wzorami (Nermend, Tarczyńska-Łuniewska, 2013):

a)              b) 

W celu określenia maksymalnego możliwego odchylenia miary syntetycznej z wyznaczonych 
w ten sposób wartości wybiera się wartość większą.

Kolejnym krokiem jest przyporządkowanie badanych obiektów do odpowiednich klas. 
Najczęściej stosowane rozwiązanie to podział zakresu wartości miary syntetycznej na cztery 
równe zakresy, których szerokość wyznacza się przy użyciu odchylenia standardowego. Przyrosty 
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odchyleń standardowych i przyrosty wariancji można również wykorzystać do wyznaczenia 
maksymalnej wartości odchylenia standardowego. W pracach przywoływanych autorów pro-
ponuje się interpretację wyznaczonego w ten sposób odchylenia standardowego jako miary jed-
norodności rozwoju. Im niższa jest wartość tej miary, tym większa jest jednorodność i mniejsze 
różnice pomiędzy badanymi obiektami.

W związku z tym, że badanie przestrzennej jednorodności (niejednorodności) rozwoju 
wymaga określenia obszarów, dla których prowadzone będą dalsze analizy, ze względu na 
istnienie znacznych różnic rozwojowych pomiędzy państwami tak zwanej starej i nowej Unii, 
w pierwszej kolejności dokonano analizy zróżnicowania poziomu wskaźników zrównowa-
żonego rozwoju transportu w następującym podziale: tak zwane państwa starej Unii (EU-15: 
Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, 
Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania) oraz pozostałe państwa członkowskie 
(Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, 
Słowenia i Słowacja). Oceny podstawowych charakterystyk opisowych w tym układzie przedsta-
wione zostały w tabeli 2. Pozyskane z bazy Eurostat dane obejmują ostatnie dostępne informacje 
pochodzące z 2013 roku dla następujących cech: x3, x4, x7, x10 oraz z 2014 roku dla pozostałych. 
Dodatkowo część z nich przedstawiono w uwzględnionych w bazie Eurostat podziałach. Cecha 
opisująca konsumpcję energii w transporcie w zależności od rodzaju środka transportu (x8) 
przedstawiona została w podziale na: transport drogowy (x8a) i kolejowy (x8b). W podobny sposób 
zaprezentowano cechy: x10 – emisja tlenków azotu przez środki transport, która w bazie danych 
Eurostat prezentowany jest w podziale na: emisję w transporcie drogowym (x10a) i pozadrogowym 
(x10b), oraz x11 – emisja pyłu zawieszonego przez środki transportu w transporcie drogowym 
(x11a) oraz w transporcie pozadrogowym (x11b), przy czym wskaźnik ten wyznaczony został na 
podstawie danych dotyczących 27 krajów członkowskich (bez Grecji, dla której Eurostat nie 
podaje wartości wskaźnika). 

tabela 2. Charakterystyki opisowe wybranych wskaźników zrównoważonego transportu Unii Europejskiej

zmienna Charakterystyki 
opisowe

Unia Europejska

UE-15 Pozostałe państwa członkowskie

1 2 3 4

X1

Średnia
Min./Max

Vs [%]
Q1/Q3

93,55
86,60/100,40

4,22
91,35/96,30

91,63
77,40/103,70

9,38
84,00/9850

X2

Średnia
Min./Max

Vs [%]
Q1/Q3

79,53
51,70/ 99,00

19,44
65,35/94,15

75,40
41,30/100,00

19,81
66,20/79,80

X3

Średnia
Min./Max

Vs [%]
Q1/Q3

82,96
77,40/89,10

3,94
80,55/85,45

80,82
67,50/91,40

7,14
77,80/83,90

X4

Średnia
Min./Max

Vs [%]
Q1/Q3

50,94
6,31/159,27

98,16
13,78/91,44

9,49
0,52/43,99

116,01
2,83/10,06
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1 2 3 4

X6

Średnia
Min./Max

Vs [%]
Q1/Q3

79,15
47,40/99,30

15,68
73,50/87,10

99,22
38,10/147,10

32,83
80,00/130,20

X7

Średnia
Min./Max

Vs [%]
Q1/Q3

97,65
84,30/134,00

11,54
90,60/100,85

87,45
55,60/118,20

19,70
79,00/96,70

X8

Średnia
Min.
Max

Vs [%]
Q1
Q3

X8a X8b X8a X8b

16 546,93
2069,80

52 694,00
96,00

4411,05
26 983,05

336,97
14,60

1336,40
107,00
73,85

352,30

3198,35
172,30

15 043,60
118,09
901,30
3629,10

89,79
0,00

324,20
106,94
24,50
147,40

X9

Średnia
Min./Max

Vs [%]
Q1/Q3

119,86
107,30/132,50

7,13
112,2/128,00

130,23
115,10/140,90

6,10
128,30/135,80

X10

Średnia
Min.
Max

Vs [%]
Q1
Q3

X10a X10b X10a X10b

175 382,67
23 206,00
530 194,00

96,91
46 057,00
310 299,50

32 862,80
576,00

86 097,00
85,99

10 779,00
57 665,5

45 658,00
524,00

253 035,00
138,74

11 940,00
38 613,00

4647,92
842,00

15 107,00
90,43

1700,00
5199,00

X11

Średnia
Min.
Max

Vs [%]
Q1
Q3

X11a X11a X11b X11b

9065,00
1028,00

29 514,00
98,09

2771,50
14 582,00

1743,43
8,00

6001,00
103,61
451,75

2716,75

2925,85
321,00

18 693,00
159,38
699,00

2476,00

209,38
13,00

982,00
126,32
33,00

260,00

X12

Średnia
Min./Max

Vs [%]
Q1/Q3

100,99
97,19/111,58

3,77
98,31/102,33

99,83
98,10/101,35

1,04
98,92/100,68

Źródło: obliczenia własne na podst. danych Eurostat, gdzie: Min. – wartość minimalna, Max – wartość maksymalna, Vs – 
współczynnik zmienności, Q1 – pierwszy kwartyl, Q3 – trzeci kwartyl

Zebrane informacje pozwalają na sformułowanie kilku istotnych wniosków. W przypadku  
5 z 12 analizowanych cech, tj.: x1 – konsumpcja energii w transporcie w relacji do PKB, x2 – podział 
zadań przewozowych w transporcie towarowym, x3 – podział zadań przewozowych w transporcie 
pasażerskim, x7 – wolumen transportu pasażerskiego w relacji do PKB oraz x12 – ceny w transpor-
cie pasażerskim, różnice wartości średnich pomiędzy analizowanymi grupami były niewielkie. 
Na podobnym poziomie kształtowały się również wartości minimalne i maksymalne. Oznacza 
to znaczne podobieństwo rozwoju w tych obszarach pomiędzy państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej.
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Natomiast zupełnie inną sytuację odnotowano w przypadku pozostałych analizowanych 
wskaźników. Różnice zarówno pomiędzy wartościami średnimi, minimalnymi i maksymalnymi 
wartościami oraz także w wielu przypadkach ocenami współczynników zmienności okazały się 
znaczne. Z kolei w przypadku wskaźników opisujących: emisję gazów cieplarnianych związaną 
z transportem (x4), konsumpcję energii w transporcie w zależności od rodzaju środka transportu 
(x8), emisję tlenków azotu przez środki transport (x10) bardzo duże różnice występują nie tylko 
pomiędzy grupami, ale także wewnątrz nich. 

Największe wartości wskaźników dotyczą w przypadku państw EU-15 takich krajów, jak: 
Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Wielka Brytania, oraz Polski, Czech i Rumuni w przypad-
ku pozostałych państw członkowskich. W związku z tym, że wskaźniki te nie są przedstawiane 
w postaci wskaźników natężenia (np. w przeliczeniu do liczby samochodów, liczby mieszkańców 
czy też w relacji do PKB), zdecydowano o ich przeliczeniu ich w stosunku do liczby mieszkańców 
danego kraju. Do ostatecznego zbioru zmiennych będącego podstawą dalszych analiz przyjęto 
następujące zmienne: x1, x4, x8a, x8b, x9, x10a, x10b, x11. Ze zbioru tego wyeliminowane zmienne 
o charakterze informacyjnym: x2, x3, x6, x7, x12 oraz zmienną x5, dla której brakowało informacji 
dla wszystkich analizowanych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie wskaźników w prezentowanym podziale na tak 
zwane stare państwa Unii Europejskiej oraz nowe państwa członkowskie zdecydowano, że przed 
wykonaniem obliczeń z wykorzystaniem rachunku wektorowego państwa członkowskie Unii 
zostaną podzielone na grupy krajów o podobnym poziomie rozwoju w obszarze zrównoważonego 
transportu. Do grupowania krajów członkowskich Unii Europejskiej wykorzystano analizę 
skupień metodą k-średnich. 

Celem analizy skupień jest wyodrębnienie ze zbioru danych obiektów podobnych do siebie, 
a następnie łączenie ich w grupy. Segmentację analizowanych krajów przeprowadzono przy 
użyciu uogólnionej metody k-średnich dostępnej w programie STATISTICA Data Minner, 
która dzięki mechanizmowi V-krotnego testu krzyżowego pozwala na automatyczną identyfi-
kację optymalnej liczby segmentów (w tym przypadku grup krajów). Dostępny w programie 
STATISTICA algorytm pozwolił na wyodrębnienie trzech następujących skupień (ze względu na 
diametralnie różne wyniki niż w przypadku pozostałych krajów Unii Europejskiej Luksemburg 
został wyłączony z dalszych analiz): 

a) skupienie 1: Cypr, Słowenia, Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Francja, Austria, Finlandia, 
Szwecja;

b) skupienie 2: Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Malta, Rumunia, Grecja Hiszpania, Włochy, 
Holandia, Portugalia i Wielka Brytania;

c) skupienie 3: Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Słowacja.
Dla wyodrębnionych w ten sposób skupień dokonano analizy ich jednorodności, wykorzy-

stując w tym celu rachunek wektorowy. Wyniki tego etapu badania przedstawiono w tabeli 3. 

tabela 3. Podział Europy na klasy – podsumowanie

Skupienie Podział regionów Europy na klasy  
ze względu na jednorodność*

1 Klasa III – 100% i więcej

2 Klasa II – 45–100%

3 Klasa I – do 45%
Źródło: obliczenia własne, gdzie: *stosunek maksymalnych wielkości przyrostów odchyleń standardowych do szerokości klasy



Badanie przestrzennej jednorodności rozwoju zrównoważonego transportu w unii europejskiej

27

pODsumOWaNIe
Mimo podziału krajów Unii Europejskiej na skupienia charakteryzujące się podobnym pozio-
mem wskaźników opisujących zrównoważony transport widoczne jest znaczne zróżnicowanie 
wskaźników opisujących ten obszar badania. Najmniejszą przestrzenną niejednorodnością 
charakteryzowały się kraje zaklasyfikowane do skupienia 3. Skupienie to tworzy 6 tak zwanych 
nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ponad dwukrotnie wyższy poziom miary opi-
sującej niejednorodność rozwoju krajów Unii Europejskiej w obszarze transportu odnotowano 
w przypadku skupienia 2. Natomiast najwyższą niejednorodnością charakteryzowały się kraje 
zaklasyfikowane do skupienia 3. W skupieniu 2 znalazły się zarówno kraje tak zwanej Starej, 
jak i nowej Unii. Z kolei skupienie 3 utworzyły poza Cyprem i Słowenią przede wszystkim kraje 
określane jako tak zwane stare państwa członkowskie. Otrzymane wyniki potwierdzają znaczną 
niejednorodność rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego 
transportu. Zastosowanie rachunku wektorowego do badania jednorodności (niejednorodności) 
rozwoju Unii w obszarze zrównoważonego transportu pozwoliło na dokonanie analiz wskaź-
ników opisujących ten obszar w układzie przestrzennym. Analiza pojedynczych wskaźników 
badanych w podziale na tak zwane stare i nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej poka-
zała, że poziomu rozwoju charakteryzowanych krajów w tym obszarze nie należy interpretować 
w odniesieniu do tego dość powszechnie przywoływanego podziału. W wyniku zastosowania 
analizy k-średnich wyodrębniono bowiem dodatkowe skupienie, do którego zaklasyfikowano 
zarówno państwa członkowskiej „starej”, jak i „nowej” Unii Europejskiej. 

W związku z tym, że na zmiany zachodzące w różnych obszarach rozwoju społeczno- 
-gospodarczego Unii Europejskiej, w tym także zrównoważonego rozwoju, istotny wpływ miały 
lata kryzysu gospodarczego (2007–2008), interesującym kierunkiem badań będą również analizy 
dotyczące jednorodności rozwoju wskaźników opisujących ten obszar, uwzględniających zmiany 
w czasie. 
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The Study of Spatial Uniformity of development of Sustainable Transport Indicators  
in European Union

aBstract The aim of the research presented in the paper is to analyze the spatial homogeneity (hete-
rogeneity) of development of European Union in the field of sustainable transport. The exa-
mination of the spatial uniformity in this area has been carried out on the basis of the vector 
calculus. In the conducted research the data for sustainable transport presented in the Euro-
stat database has been used. The measurement of sustainable development is quite often pre-
sented in the literature. Still an open question there are problems related to the identification 
and measurement of the different areas of this development. The study focused on the area of 
sustainable transport. The results of the analysis confirmed a significant diversification of the 
EU in this area.

keyWOrDs sustainable development, the European Union, vector calculus, spatial uniformity
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streszczeNIe Efekty rozwoju cywilizacyjnego sprawiają, iż popularność zyskuje doktryna ekono-
miczna zakładająca zaspokajanie potrzeb obecnych pokoleń przy jednoczesnym po-
szanowaniu szans na rozwój przyszłych. Przejawia się to wzrostem znaczenia kolei 
w transporcie. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zapewnienia bezpie-
czeństwa użytkownikom dworców kolejowych, które powstały w efekcie zrealizowa-
nych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Zaprezentowano spektrum działań, 
które należy zrealizować w celu podwyższania standardu w zakresie bezpieczeństwa 
podróżujących. Wyszczególniono szereg czynników ryzyka, które wynikają ze spe-
cyfiki i natury technicznej obiektów budowlanych. Omówiono rodzaje ryzyka, któ-
re wywodzą się z zagrożeń natury terrorystycznej. Opisano katalog dobrych praktyk 
i błędów projektowych na wybranych przykładach budowy i modernizacji dworców 
kolejowych. Przeprowadzona analiza może służyć jako wyznacznik zmian niezbęd-
nych do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na kolei.

słOWa kLuczOWe kolej, inwestycje, bezpieczeństwo

 

WprOWaDzeNIe
Ryzyko ataków terrorystycznych na kolei zostało w Europie szczególnie uświadomione po-
przez wypadki z 11 marca 2004 roku w Madrycie oraz 21 sierpnia 2015 roku w pociągu relacji 
Amsterdam–Paryż. Wydarzenia te zintensyfikowały poszukiwania rozwiązań podwyższających 
bezpieczeństwo podróży koleją. Zauważono, że kluczowym źródłem ryzyka są nieodpowiednie 
zabezpieczenia na dworcach kolejowych. Miejsca te mogą być celem ataków terrorystycznych 
z uwagi na duże skupiska ludzi. Są też początkiem podróży, w której udział mogą wziąć ewentu-
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alni terroryści. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na kolei warto zająć się obiektami dworcowymi 
jako miejscami powstawania zagrożeń.

BezpIeczeństWO użytkOWNIkóW prIOrytetem?
W Polsce największym zarządcą dworców kolejowych obsługujących ruch pasażerski są Polskie 
Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. Spośród 619 użytkowanych obiektów tego typu aż 585 jest 
zarządzanych przez tę właśnie spółkę (www.pkpsa.pl). Rozmieszczenie terytorialne pasażerskich 
dworców kolejowych w Polsce przedstawiono na rysunku 1.

rysunek 1. Rozmieszczenie pasażerskich dworców kolejowych w Polsce (stan na 15.01.2016 r.)
Źródło: opracowanie własne na podst. danych PKP S.A.

Najwięcej obiektów rozmieszczonych jest na terenie województw: wielkopolskiego (85) 
i mazowieckiego (79), najmniej zaś w województwie podkarpackim (10) i świętokrzyskim (6).

Znaczny majątek, jakim włada państwowa spółka, może powodować liczne problemy. 
Z punktu widzenia zarządcy kolejowych obiektów budowlanych priorytetem staje się zapew-
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nienie bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia (Królak, Sergot, Butlewski, 2014). Regulacje 
prawne w Unii Europejskiej sprawy bezpieczeństwa stawiają na pierwszym miejscu (Chruzik, 
Sitarz, 2014). Z holistycznej analizy bezpieczeństwa polskich kolei wynika między innymi pilna 
potrzeba uregulowania tych kwestii w zakresie dworców kolejowych. Po pierwsze, obiekty te 
winny być objęte systemem zarządzania bezpieczeństwem – SMS – (Dyrektywa, 2004), na co 
zwracali uwagę wielokrotnie specjaliści (Bartosik, 2012; Sitarz, 2012), a przyczynę zaniechania 
takiego obowiązku opisała Najwyższa Izba Kontroli (NIK, 2013). Oprócz działań zmierzających 
do wyznaczenia procedur ujętych we wdrażanym systemie zarządzania bezpieczeństwem, który 
de facto funkcjonuje na etapie eksploatacji infrastruktury kolejowej (i który można traktować jako 
element zarządzania operacyjnego), należy zwrócić uwagę na nieco szerszą (strategiczną) postać 
analizy bezpieczeństwa na kolei, a mianowicie system zarządzania bezpieczeństwem w całym 
cyklu życia projektu inwestycyjno-budowlanego. Algorytm postępowania przedstawiony został 
na rysunku 2.

rysunek 2. Schemat ideowy systemu zarządzania bezpieczeństwem w całym cyklu życia projektu inwestycyjno- 
-budowlanego
Źródło: opracowanie własne.
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czyNNIkI ryzyka rOzWIązań prOjektOWych DWOrcóW  
z uWzgLęDNIeNIem kWestII BezpIeczeństWa
Projekt inwestycyjno-budowlany to zorganizowany (wydzielony organizacyjnie) system złożo-
nych wielopodmiotowych działań, ograniczony w czasie (z wyróżnionym początkiem i koń-
cem) i budżecie, przeprowadzany przez ludzi wyposażonych w odpowiednie zasoby zgodnie 
z założonym planem, zmierzający do wytworzenia innowacyjnego produktu, usługi lub innego 
wytworu produkcji budowlanej o sprecyzowanych wymaganiach jakościowych, mający na celu 
tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego inwestora w sposób opisany jako rezultat projektu 
(Bizon-Górecka, Górecki, 2015). W definicję tę wpisuje się również inwestowanie w pasażerskie 
dworce kolejowe. Rezultaty projektu są ściśle opisane, natomiast miarą sukcesu jest stopień 
osiągnięcia jego celu. Prawdopodobieństwo porażki utożsamiane jest zwykle z ryzykiem wy-
zwań, jakie stawiają sobie decydenci różnych działań. Zatem ryzyko najogólniej definiuje się 
jako prawdopodobieństwo odchyleń od założeń planistycznych, przy czym odchylenia te mogą 
mieć zarówno zwroty niekorzystne (zagrożenia), jak i korzystne (szanse). Analiza ryzyka roz-
wiązań projektowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kolei musi mieć 
charakter holistyczny. Warto wskazać, iż należy ją prowadzić w sposób ciągły na każdym etapie 
projektu, tj. podczas programowania, projektowania, budowy i w trakcie eksploatacji obiektu 
dworca kolejowego. Zmiany przepisów prawnych czy specyfikacji technicznych, które mogą 
być również następstwem okoliczności wyjątkowych, takich jak akty terroru na kolei, skutkują 
nieuchronnością takiego podejścia. Algorytm reakcji na ryzyko w całym cyklu życia projektu 
inwestycyjno-budowlanego przedstawiono na rysunku 3. Uwidacznia on wzorcowy ciąg zacho-
wań uczestników przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego i ich interakcji wobec realizacji 
celu, jakim jest wybudowanie i utrzymanie obiektu pasażerskiego dworca kolejowego zgodnie 
z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa jego użytkowników.

Etap początkowy obejmuje przygotowanie wirtualnego obiektu budowlanego (Kasprowicz, 
2010), a więc koncepcji i dokumentacji projektowej dworca kolejowego, które będą zapewniały 
bezpieczeństwo użytkownikom. Następnie po jego wybudowaniu realny obiekt budowlany 
(Kasprowicz, 2010) spełniać powinien wszystkie aktualne wymogi, które mogą się zmieniać 
w czasie.
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rysunek 3. Algorytm reakcji na ryzyko w całym cyklu życia projektu inwestycyjno-budowlanego
Źródło: opracowanie własne.
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aNaLIza rOzWIązań prOjektOWych W śWIetLe BezpIeczeństWa użytkOWNIkóW 
– stuDIum przypaDkóW
Warto przytoczyć kilka przykładów dobrych praktyk projektowych przekładających się na 
wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników dworców kolejowych. 

Opisane działania zostały zaobserwowane w Hiszpanii w trzech losowo wybranych lokaliza-
cjach. Przekładają się one na niższe ryzyko wystąpienia zagrożeń. Przykłady hiszpańskie mogą 
stanowić swoisty benchmark dla polskich zarządców dworców kolejowych. Należy zauważyć, iż są 
one kompromisowym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom obiektów 
budowlanych przy minimalizacji wpływu na swobodę przepływu osób wynikającą z układu 
z Schengen. 

Pierwszym przykładem jest dworzec kolejowy Madryt-Atocha. Zaobserwowano tam liczne 
elementy nowoczesnych systemów nadzoru i detekcji, które podwyższają bezpieczeństwo zarów-
no pracowników, jak i pasażerów. Węzeł komunikacyjny stanowi intermodalny węzeł przesiad-
kowy z wyraźnie oddzielonymi strefami odjazdów i przyjazdów szybkich kolei AVE, pozostałych 
pociągów dalekobieżnych, pociągów aglomeracyjnych (Cercanías Madrid), strefą metra i częścią 
usługowo-handlową. W związku z koniecznością minimalizacji prawdopodobieństwa zaistnienia 
nieprzewidzianych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pracowników 
kolei, pracowników usług zlokalizowanych na dworcu, a także podróżujących w Hiszpanii 
wprowadzono w ostatnich latach szereg zmian. Przejawem jednej z nich jest wydzielenie strefy 
przechowania bagażu w miejscu oddalonym od peronów i części handlowej. Strefę tę obsługuje 
etatowy pracownik ochrony. Bagaż pozostawiany w skrytkach bagażowych zostaje prześwietlany, 
a osoby wchodzące do przechowalni są poddawane kontroli stacjonarnym detektorem metali.

Kolejnym ciekawym przykładem jest Dworzec Północny w Walencji. Z racji wybudowania 
dedykowanego szybkim kolejom dworca Valencia Joaquín Sorolla w innej części miasta Dworzec 
Północny obsługuje jedynie połączenia regionalne i krajowe, jednak i tu można spotkać roz-
wiązania poprawiające bezpieczeństwo podróżujących. Wejście do przechowalni bagażu 
zlokalizowanej na dworcu możliwe jest po uprzedniej kontroli bagażu i przejściu przez bramki 
wykrywające metal. Natomiast kontroli osobistej i kontroli bagażu poddawani są podróżujący 
chcący udać się na perony. Zmodernizowany w ostatnim czasie Alicante Terminal i zastosowane 
tam rozwiązania stanowią kolejny wyznacznik dobrego kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem 
a komfortem podróży koleją. Zlokalizowany na stacji punkt przechowania bagażu wyposażony 
został w inspekcję wejść (detektory metali, radioskopia bagażu). Podobne środki bezpieczeństwa 
stosuje się przy wejściu na perony.

Wszystkie opisane działania hiszpańskiego przedsiębiorstwa Adif zajmującego się budową 
i zarządzaniem infrastrukturą kolejową na terenie Hiszpanii przyczyniają się bezsprzecznie do 
podwyższenia bezpieczeństwa podróżujących oraz pracowników kolei. Warto w tym momencie 
przypomnieć, iż dworce służą nie tylko obsłudze podróżujących, ale są również miejscem pracy 
(w tym biurowej) pracowników kolei. Dodatkowa zaleta omówionych wcześniej rozwiązań jest 
taka, że nie stoją one w sprzeczności ze swobodą przemieszczania się ludzi na terenie strefy 
Schengen. To z kolei przyczynia się do utrzymania konkurencyjnej pozycji kolei w stosunku do 
innych połączeń, a w szczególności (co ważne dla kolei wysokich prędkości) lotniczych.

Można też zaprezentować polskie rozwiązania projektowe na nowych dworcach kolejowych 
w Bydgoszczy (rysunek 4) i Poznaniu.
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rysunek 4. Fasada dworca Bydgoszcz Główna, dworzec kategorii premium (2016 r.)
Źródło: ze zbiorów autora. 

Przykłady te stanowią wypadkową wymogów formalnych dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowników zawartych w niektórych aktach prawnych (Ustawa, 1984; Ustawa, 2003), a także 
doświadczenia zamawiających, projektujących i odbierających kolejowe obiekty budowlane.

Wymagania projektowe stawiane infrastrukturze kolejowej będącej częścią transeuropej-
skiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości 
w zakresie bezpieczeństwa kształtowane są na podstawie Dyrektywy (2008) oraz Technicznych 
Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Te wymagania stanowią wyznacznik dla specyfikacji 
technicznych odbioru robót budowlanych związanych z dworcami kolejowymi. Wymagania 
ogólne wspomnianej Dyrektywy wskazują, iż „projektowanie, budowa lub montaż, utrzymy-
wanie i monitorowanie składników kluczowych dla bezpieczeństwa, a zwłaszcza składników 
dotyczących ruchu pociągów, muszą gwarantować bezpieczeństwo na poziomie odpowiadającym 
celom określonym dla sieci, w tym w szczególnie trudnych warunkach” (Dyrektywa, 2008, s. 29). 
Ponadto wymagania szczególne dla infrastruktury (w tym dworców kolejowych) mówią o tym, 
że „należy podjąć kroki w celu ograniczenia zagrożenia dla osób narażonych” (Dyrektywa, 2008, 
s. 30), natomiast „infrastruktura ogólnie dostępna musi być zaprojektowana i wykonana w taki 
sposób, aby ograniczyć wszelkie ryzyko związane z bezpieczeństwem ludzi (stabilność, pożar, 
dostęp, ewakuacja, perony itd.)”. 

Także w przepisach krajowych upatrywać należy wskazań co do celów, jakimi powinni się 
kierować projektanci i zarządcy infrastruktury kolejowej. Zgodnie z Prawem przewozowym 
„osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone 
do przewozu lub usunięte ze środka transportowego” (Ustawa, 1984). Zastanawiające jest zatem, 
czy wobec tego przepisu wystarczą standardowe środki ochrony, względnie wspomaganie sys-
temami dozoru wizyjnego (CCTV). Czy być może wzorem na przykład hiszpańskich dworców 
kolejowych dostęp do peronów nie powinien być zabezpieczany obowiązkową kontrolą bagaży 
czy kontrolą biletów?

Jak widać na rysunku 5, bydgoski dworzec kategorii premium – Bydgoszcz Główna – nie 
posiada specjalnych zabezpieczeń dojścia do peronów. Pomimo wyposażenia stacji w system 
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monitoringu wizyjnego nie przewidziano innych form zwiększania bezpieczeństwa podróżu-
jących. Dostęp do wszystkich peronów jest swobodny, nie zaprojektowano stanowiska kontroli 
bagażowej, nie ma również kontroli biletowej przed dojściem do pociągu.

Ponadto zauważono inne problemy w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Dojście do strefy 
przechowania bagaży (rysunek 6) jest także niezabezpieczone (brak stanowiska radioskopii czy 
detektorów metali). Na dworcu nie przewidziano też wyodrębnienia części peronów i budynku 
dworcowego na potrzeby szybkich kolei czy połączeń międzynarodowych, dla których szczególne 
zabezpieczenia byłyby wskazane.

rysunek 5. Wejście na perony, brak zabezpieczeń spe-
cjalnych, Bydgoszcz Główna (2016 r.)
Źródło: ze zbiorów autora.

rysunek 6. Swobodne dojście do skrytek bagażowych – 
brak zabezpieczeń, Bydgoszcz Główna (2016 r.) 
Źródło: ze zbiorów autora.

Układ przestrzenny bydgoskiego dworca daje jednak możliwości zmiany obecnego stanu 
i naprawy tych mankamentów bez znacznej ingerencji w konstrukcję budynku. Problemem 
mogą być ograniczenia natury proceduralnej. Projekt budowy dworca Bydgoszcz Główna był 
dofinansowany ze środków unijnych, co rodzi pewne trudności w realizacji takich zmian.

Kolejnym przykładem jest dworzec Poznań Główny będący częścią Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego w Poznaniu. Ta węgierska inwestycja realizowana w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego przy współpracy z PKP S.A. nie jest również wolna od błędów projekto-
wych. Może to wskazywać na brak związku między rodzajem inwestora (publiczny, prywatny) 
a umiejętnością antycypacji środków zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym i pracownikom 
kolei. Rysunki 7 i 8 prezentują kluczową lukę bezpieczeństwa większości dworców kolejowych 
w Polsce (wyposażonych w przechowalnie bagażu). Specjalistyczne zabezpieczenia, takie jak 
radioskopia bagaży czy detekcja metali, mogą być kluczowe w walce z terroryzmem i innymi 
formami przestępstw.
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rysunek 7. Przejście do strefy przechowania bagażu na 
dworcu Poznań Główny
Źródło: ze zbiorów autora.

rysunek 8. Skrytki bagażowe na dworcu Poznań Główny 
– brak kontroli zawartości przechowywanego bagażu 
Źródło: ze zbiorów autora.

Dostęp do strefy przechowania bagażu jest swobodny. Zlokalizowano ją tuż przy wejściu do 
toalet, co powoduje trudności w detekcji zjawisk niebezpiecznych.

Dojście do peronów również nie było zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa 
na kolei. Nie zastosowano kontroli biletów, kontroli bagażu. Nie ma także peronów dedyko-
wanych szybkim kolejom bądź połączeniom międzynarodowym. Ostatecznie należy wskazać, 
że w Poznaniu, podobnie jak w Bydgoszczy, można osiągnąć znacznie lepsze rezultaty w za-
kresie bezpieczeństwa przy niewielkich zmianach projektowych. Szczęśliwie projekt budowy 
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu realizowano z funduszy prywatnych, 
w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, zatem nie zachodziłaby konieczność 
przeprowadzania skomplikowanych działań proceduralnych.

zaLeceNIa DOtyczące rOzWIązań prOjektOWych W śWIetLe BezpIeczeństWa 
użytkOWNIkóW DWOrcóW kOLejOWych W pOLsce
Zgodnie z nową propozycją kategoryzacji dworców zarządzanych przez PKP S.A. wyróżnić 
można sześć kategorii: premium, wojewódzkie, aglomeracyjne, regionalne, lokalne i turystyczne 
(rysunek 9). Zastępują one stary podział dworców na kategorie A, B, C i D (w zależności od liczby 
obsługiwanych odpraw). Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Projektów Strategicznych 
i Spraw Klienta Grupy PKP (aktualnym na 9 lutego 2016 r.) nadal trwają analizy w zakresie 
kategoryzacji dworców. Nowy podział ma odzwierciedlać standard obsługi pasażerów. Takie 
podejście jest zasadne, choć wydaje się, że uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa skorelowanych 
z kategorią dworca byłoby rozwiązaniem właściwszym. Proponuje się dla kategorii P i W (łącznie 
31 dworców w Polsce w 2015 r.) wprowadzić separację peronów dedykowanych szybkim kolejom 
i obsługujących połączenia międzynarodowe od pozostałych, wdrożyć system automatycznej 
kontroli biletowej i kontroli bagażu przy dojściu na te perony, wprowadzić stanowiska kontroli 
bagażu (radioskopia i detektory metali) przy wejściu do przechowalni bagażu.
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rysunek 9. Nowa kategoryzacja dworców kolejowych zarządzanych przez PKP S.A.
Źródło: opracowanie własne na podst. danych PKP S.A.

Dla pozostałych kategorii dworców należałoby wprowadzić wymienione zalecenia w razie 
zaistnienia wspomnianych usług. Natomiast obligatoryjnie dla wszystkich kategorii dworców 
obsługujących ruch międzynarodowy należałoby wprowadzić systemy automatycznego moni-
toringu i detekcji zdarzeń niebezpiecznych wraz z natychmiastową sygnalizacją odpowiednim 
służbom.

Wydaje się, że przedstawione zalecenia byłyby możliwe do implementacji w obu omówionych 
polskich przykładach pasażerskich dworców kolejowych (w Bydgoszczy i Poznaniu) bez znaczącej 
ingerencji w konstrukcję lub układ przestrzenny budynków.

Jednocześnie należy podkreślić, iż propozycja niniejszych zmian nie wiąże się z ograniczeniem 
swobody przepływu osób, co jest zgodne z zasadami panującymi w strefie Schengen. Inspiracja 
wynika z analizy wybranych hiszpańskich dworców kolejowych, których rozwiązania mogą być 
traktowane jako optymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników kolei i swobody 
przemieszczenia się ludzi.

pODsumOWaNIe
W poszukiwaniu zapewnienia bezpieczeństwa na kolei warto skupić się na dworcach kolejowych. 
Przegląd rozwiązań polskich dworców nie napawa optymizmem. Wymagane jest wdrożenie pro-
cedur bezpieczeństwa podróżnych poprzez specjalistyczne kontrole podróżnych i bagażu. Warto 
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wykorzystać doświadczenia krajów, które dotknięte atakami terroryzmu wprowadziły szczególne 
środki bezpieczeństwa. Zastosowane rozwiązania pokazane na przykładzie dworców w Hiszpanii 
można wykorzystać i u nas. Podkreślić należy też rolę analizy ryzyka rozwiązań projektowych 
dworców i zarządzania bezpieczeństwem w całym cyklu życia projektu dworca kolejowego.
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Challenges of Security in Railway Stations

aBstract Accession of Poland to the European Union (EU) has become without doubt a powerful op-
portunity for the Polish economy. Financing infrastructure investments from EU funds con-
tributed not only to increasing competitiveness and improvement of the quality of people’s 
lives, but also made a need for sustainable development real. Effects of the development (in-
cluding a decline in oil resources, an increase in greenhouse gas emissions, an increase in 
pollution of the environment with all its consequences) caused a necessity to revise an existing 
concept of the intensive use of natural resources and change an economic doctrine. A new 
concept involves meeting needs of present generations while respecting the opportunities for 
people living in the future. An increase of significance of the railway transport and launching 
an investment offensive in railway in a previous and a current EU financial framework seems 
to be a result of this approach. An aim of the article is to present user security assurance in 
railway stations that were developed as a result of recent construction investment projects. 
A range of activities to be executed in order to increase a standard of transportation security 
was presented. A list of risk factors that come from a specificity and technical features of the 
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buildings was indicated. The author underlines a threat of terrorism and risks that are con-
nected with this phenomenon. Some best practices and security gaps were described on some 
examples of construction and modernization of railway stations. The analysis can be helpful 
in a process of improving rail security measures. 

keyWOrDs railway, investment, security

Translated by Jarosław Górecki
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Monitorowanie eMisji dwutlenku węgla  
w transporcie morskim jako pierwszy krok  
w kierunku redukcji eMisji gHg z żeglugi1
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streszczeNIe Celem artykułu jest analiza systemów monitorowania, raportowania i weryfikacji 
(MRV) danych dotyczących zużycia paliwa przez statki i emisji CO2, które stanowią 
pierwszy krok w trójstopniowym podejściu do redukcji emisji GHG z żeglugi. Analizę 
przeprowadzono przy użyciu metody badania dokumentów oraz obserwacji uczestni-
czącej. Na wstępie krótko przedstawiono najnowsze dane dotyczące emisji CO2 z że-
glugi międzynarodowej. W dalszej kolejności opisano wymagania przewidziane przez 
unijne rozporządzenie MRV, które nakłada obowiązek monitoringu CO2 ze statków 
od początku 2018 roku, oraz etapy dla pierwszego okresu raportowania. Analogicznie 
przybliżono zasady systemu gromadzenia danych przygotowywanego przez IMO, któ-
ry miałby obowiązywać od 2019 roku, oraz projekt zmian do załącznika VI konwencji 
MARPOL w postaci prawidła 22A. Wskazano na istotne wady unijnego systemu MRV 
oraz główne różnice między systemami Unii Europejskiej i IMO, szczególnie w zakre-
sie udostępniania danych handlowych (np. praca przewozowa). 

słOWa kLuczOWe monitorowanie emisji, emisja dwutlenku węgla, transport morski, rozporządzenie 
MRV

 

WprOWaDzeNIe
Transport morski, choć jest uznany za najbardziej przyjazną środowisku gałąź transportu 
(w przeliczeniu na jednostkę ładunku), stanowi źródło znacznej emisji zanieczyszczeń powietrza, 

1  Artykuł finansowany ze środków na naukę na lata 2015–2017.
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w tym gazów cieplarnianych (GHG). Sektor żeglugi morskiej najdłużej też opiera się regula-
cjom zmierzającym do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W 2014 roku Rada Europejska 
zatwierdziła średniookresowy plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, który zakłada, że 
do 2030 roku w Unii Europejskiej nastąpi ograniczenie emisji o co najmniej 40% w porównaniu 
z poziomem emisji w roku 1990 (Rada Europejska, 2014). Podkreślono również konieczność 
uniezależnienia się od paliw kopalnych w transporcie oraz promowania redukcji emisji oraz 
efektywności energetycznej transportu. Oczekuje się, że sektor transportu morskiego także 
będzie miał swój udział w osiągnięciu celu globalnego określonego na tak zwanej konferencji 
klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 roku (COP 21). Uzgodniono tam, że konieczne jest 
ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do poziomu poniżej 2°C w stosunku do epoki 
przedindustrialnej i kontynuowanie wszelkich starań, by poziom wzrostu nie przekroczył 1,5°C. 
Efektem tych zobowiązań są działania w zakresie ograniczenia emisji GHG z żeglugi podjęte 
zarówno na szczeblu unijnym, jak i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

emIsja cO2 ze statkóW żegLugI haNDLOWej
Według raportu IMO (2015), który prezentuje inwentarz emisji GHG z żeglugi za lata 2007–2012, 
międzynarodowa żegluga morska w tym przedziale czasowym odpowiadała średnio za około 
2,6% globalnej emisji CO2 ze źródeł antropogenicznych (tab. 1). W ostatnich latach udział ten 
malał systematycznie, na co wpłynęła głównie dekoniunktura w żegludze i wprowadzenie slow 
steaming. W badaniach IMO wykorzystywane były równolegle dwie metody: bottom-up (bazu-
jąca na aktywności żeglugowej statków i danych AIS) oraz top-down (bazująca na dokumentach 
dostawy paliwa). Dla obliczeń przyjęto, że w wyniku spalania paliwa statkowego typu HFO 
zostanie wyemitowanych 3,114 g CO2/gram paliwa, typu MDO – 3,206 g CO2/gram paliwa, 
a LNG – 2,75 g CO2/gram gazu. 

tabela 1. Emisja CO2 z żeglugi międzynarodowej  w porównaniu z globalną emisją CO2

Transport morski ogółem Międzynarodowy transport morski

Rok Globalna emisja 
CO2 

Emisja CO2 Udział Emisja CO2 Udział

2007 31 409 Mt 1100 Mt 3,50% 885 Mt 2,82%
2008 32 204 Mt 1135 Mt 3,52% 921 Mt 2,86%
2009 32 047 Mt 978 Mt 3,05% 855 Mt 2,67%
2010 33 612 Mt 915 Mt 2,72% 771 Mt 2,29%
2011 34 723 Mt 1022 Mt 2,94% 850 Mt 2,45%
2012 35 640 Mt 938 Mt 2,63% 796 Mt 2,23%
Średnia 33 273 Mt 1015 Mt 3,06% 846 Mt 2,55%

Źródło: IMO (2015).

Najwiekszymi emitenetami CO2 są statki kontenerowe, masowce oraz tankowce, co jest bez-
pośrednim odzwierciedleniem udziału przewożonych przez nie ładunków w strukturze handlu 
międzynarodowego (rys. 1).
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rysunek 1. Emisja CO2 z żeglugi międzynarodowej liczona metodą bottom-up [mln ton]
Źródło: IMO (2015).

Przewiduje się, że w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi transportu morskiego 
do 2050 roku poziom emisji CO2 z żeglugi może wzrosnąć od 50 do nawet 250% (IMO, 2015) przy 
założeniu utrzymania stanu obecnego (BAU). Podjęte dalsze środki zwiększające efektywność 
energetyczną statków pozwolą na złagodzenie tego wzrostu, jednak nie przewiduje się osiągnięcia 
emisji z roku 2012. Wyniki badań pokazują, że aby szansa na uniknięcie wzrostu temperatury 
globalnej powyżej 2°C wynosiła około 50%, to do 2050 roku redukcja emisji CO2 z żeglugi 
powinna wynieść około 70–80% w porównaniu z rokiem 1990 (traktując żeglugę jako „odrębne 
państwo”) (Anderson, Bows, 2012).

mONItOrOWaNIe cO2 z żegLugI – pOzIOm uNII eurOpejskIej
W związku z brakiem porozumienia międzynarodowego w ramach IMO w zakresie ograniczenia 
emisji CO2 z międzynarodowego transportu morskiego Komisja Europejska podjęła działania 
włączające żeglugę do zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji GHG. Początkowo Unia 
Europejska zamierzała włączyć żeglugę w unijny system handlu uprawnieniami do emisji 
(Emission Trading Scheme). W 2013 roku postanowiono jednak, że sektor transportu morskiego 
zostanie włączony do unijnej polityki i strategii w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych (Komunikat, 2013). Strategia ta jako pierwszy krok w podejściu trójstopniowym wprowadza 
monitoring, raportowanie oraz weryfikację emisji CO2 z żeglugi. Kolejne kroki obejmują określe-
nie celu redukcyjnego dla emisji GHG ze statków oraz wprowadzenie instrumentów rynkowych 
w polityce ochrony środowiska, jeśli zostanie to uznane za konieczne (rys. 2).
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rysunek 2. Trójstopniowe podejście do redukcji emisji CO2 z transportu morskiego
Źródło: opracowanie własne.

Efektem realizacji pierwszego kroku jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/757 z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji 
emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (dalej: roz-
porządzenie MRV). Weszło ono w życie 1 lipca 2015 roku i wprowadza obowiązek monitorowania 
emisji CO2 w każdym rejsie statku od 1 sierpnia 2018 roku. Szczegółowy opis procedur i kroków 
związanych z wdrażaniem MRV oraz przygotowanie i zatwierdzenie aktów wykonawczych mają 
być gotowe do końca listopada 2016 roku. Obecnie trwają nad tym prace Europejskiego Forum 
Zrównoważonej Żeglugi (European Sustainable Shipping Forum – ESSF).

Rozporządzenie MRV jest istotnym elementem pakietu klimatycznego i stanowi dopełnienie 
regulacji zapobiegających emisji gazów cieplarnianych. Warto przypomnieć, że żegluga morska 
była do tej pory jedyną z gałęzi transportu, której nie objęły wymogi monitorowania i raporto-
wania emisji. 

Rozporządzenie MRV ma zastosowanie do statków o pojemności brutto powyżej 5000 GT 
przybywających do portów podlegających jurysdykcji państw członkowskich, znajdujących się 
w obrębie tych portów lub wypływających z tych portów. Zwolnione z obowiązku monitorowania 
emisji w odniesieniu do każdego rejsu statku są tylko te jednostki, które zaczynają i kończą rejsy 
w porcie Unii Europejskiej oraz w roku sprawozdawczym odbędą zgodnie z harmonogramem 
podróży ponad 300 rejsów. 

Parametry oraz dane, które mają być monitorowane w odniesieniu do każdej podróży statku, 
obejmują:

a) port wyjścia i port przybycia wraz z datą i godziną wejścia/wyjścia z portów;
b) ilość zużytego paliwa oraz współczynnik emisji2 łącznie dla każdego rodzaju zużytego 

paliwa na statku w danej podróży; zużycie paliwa dotyczy paliwa zużytego przez silniki 
główne, silniki pomocnicze, turbiny gazowe, kotły i generatory gazu obojętnego, nato-
miast w trakcie pobytu statku w porcie ilość zużytego paliwa oblicza się oddzielnie;

c) wielkość emisji CO2;
d) przebyty dystans i czas spędzony w morzu;
e) informacje o przewożonym ładunku;
f) wykonaną pracę przewozową.

2  Współczynniki emisji opierają się na ostatnich dostępnych wartościach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC). Na przykład współczynnik emisji paliw odniesiony do wartości opałowej dla ropy naftowej wynosi 
73,3 tony CO2/TJ, dla LNG 63,1 tony CO2/TJ, a dla metanu 54,9 tony CO2/TJ.
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Można również, gdy zachodzi taka potrzeba, monitorować dodatkowo parametry żeglugi 
w warunkach lodowych.

Część z wymienionych parametrów jest już w zasadzie monitorowana na statkach, aczkolwiek 
z reguły ze znacznie mniejszą częstotliwością, niż wymaga tego rozporządzenie MRV. Niezbędne 
zatem będzie dostosowanie częstotliwości monitoringu i obserwowanych danych. 

W planach monitorowania, które operatorzy3 statków zobowiązani są przedstawić do 
weryfikacji do 31 sierpnia 2017 roku, powinien się znaleźć opis stosowanych metod pomiaru 
uwzględniający jedną z czterech metod monitorowania, które mogą być łączone, jeśli zwiększa 
to dokładność pomiaru (rys. 3).

rysunek 3. Metody pomiaru emisji CO2 przewidziane w rozporządzeniu MRV
Źródło: opracowanie własne.

Począwszy od 2019 roku, nowym obowiązkiem operatorów statków będzie również prze-
kazywanie w okresach rocznych do jednostki weryfikującej monitorowanych danych w formie 
zagregowanej, w którym to przypadku są one jeszcze bardziej szczegółowe i obejmują:

 Ȥ zużycie i współczynnik emisji dla wszystkich rodzajów zużytego paliwa łącznie,
 Ȥ łączną ilość wyemitowanego CO2 objęta zakresem rozporządzenia,
 Ȥ łączną emisję CO2 ze wszystkich rejsów między portami Unii Europejskiej,
 Ȥ łączną emisję CO2 ze wszystkich rejsów wychodzących z portów Unii Europejskiej,
 Ȥ łączną emisję CO2 ze wszystkich rejsów odbywanych do portów Unii Europejskiej,
 Ȥ łączną emisję CO2 podczas cumowania w porcie Unii Europejskiej,
 Ȥ całkowitą przebytą odległość oraz łączny czas spędzony na morzu,
 Ȥ wykonaną pracę przewozową ogółem,
 Ȥ średnią efektywność energetyczną.

Informacje te w postaci raportu emisji CO2 w odniesieniu do każdego statku powinny być 
przekazane najpierw do weryfikatora, a następnie – jeśli ten uzna go za satysfakcjonujący – do 
Komisji Europejskiej oraz odpowiednich organów państw bandery najpóźniej w terminie  
do 30 kwietnia każdego roku.

Weryfikacji podlegają między innymi procedury monitorowania zastosowane na statkach, 
wiarygodność i dokładność systemów monitorowania oraz przedstawionych w raporcie danych 
i informacji dotyczących emisji CO2. Jeżeli raport spełnia wszystkie wymagania, weryfikator jest 

3  W niniejszym artykule przyjęto stosowanie wyrażenia operator statku na określenie właściciela statku lub innej 
organizacji/osoby, która przejęła od właściciela odpowiedzialność za eksploatację statku. W rozporządzeniu MRV 
używa się terminu company.
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uprawniony do wystawienia dla statku dokumentu zgodności, który następnie musi się znaleźć 
w dokumentacji statkowej i może być przedmiotem kontroli podczas inspekcji państwa portu.

Instytucja weryfikatora jest bardzo istotna w całym procesie MRV. Weryfikator musi być 
całkowicie niezależny od operatora statku i nie pozostawać z nim w żadnych relacjach bizneso-
wych czy prawnych, gdyż realizuje on zadania w interesie publicznym. Ponadto musi posiadać 
akredytację wydaną przez krajową jednostkę akredytującą. 

Schemat działań i przepływu informacji dla pierwszego okresu raportowania zgodnego 
z rozporządzeniem MRV zaprezentowano na rysunku 4.

rysunek 4. Schemat działań i przepływu informacji dla pierwszego okresu raportowania zgodnego z rozporządze-
niem MRV
Źródło: opracowanie własne.

Realizacja rozporządzenia MRV będzie źródłem dodatkowych kosztów zarówno dla operato-
rów, jak i administracji. Nelissen i Faber (2014) obliczyli, że przyczyni się ona do wzrostu rocznych 
kosztów administracyjnych operatorów wynoszącego około 76,4 mln euro (ok. 6700 euro/statek). 
Autorzy ci podają również, że zastosowanie automatycznego monitoringu zużycia paliwa i emisji 
pozwoli zmniejszyć te koszty o około 5–9 mln euro rocznie. Im bardziej dokładne metody pomiaru, 
tym niższe są koszty administracyjne (unika się też zarzutu niewystarczającej dokładności pomia-
rów), ale też wyższe koszty inwestycyjne (zob. rys. 3).

Co ciekawe, według szacunków Unii Europejskiej już samo wprowadzenie tego mechanizmu 
ma się przyczynić do zmniejszenia emisji CO2 o około 2%, ponieważ nowe obowiązki sprawią, że 
armatorzy będą zwracali większą uwagę na kwestie zużycia paliwa. Dodatkowo Unia argumen-
tuje, że to właśnie pozwoli żegludze na zrekompensowanie kosztów implementacji MRV.
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mONItOrOWaNIe cO2 z żegLugI – pOzIOm ImO
W 1997 roku IMO przystąpiła do prac mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. 
Mimo że tempo prac IMO jest niezadowalające dla Komisji Europejskiej, zaznaczyć należy, że 
w ostatnich latach przyjęto na jej forum kilka znaczących regulacji prawnych, z których naj-
ważniejsze są zmiany w załączniku VI do konwencji MARPOL mające na celu zapobieganie 
zanieczyszczeniom powietrza powodowanym przez statki.

W 2011 roku wprowadzono do załącznika VI rozdział 4 dotyczący efektywności energetycznej 
statków ściśle związany z ograniczeniem emisji CO2, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2013 
roku. Wprowadzone przepisy sprawiają, że obowiązkowe staje się określenie współczynnika efek-
tywności energetycznej (Energy Efficiency Design Index – EEDI) dla nowych statków oraz planu 
zarządzania efektywnością energetyczną (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) dla 
wszystkich statków (Pojawa, Modzel, Grochowski, Michałowski, 2014). Wartość tego wskaźnika 
dla określonego statku obliczana jest według ustalonego wzoru i porównywana z tak zwaną linią 
referencyjną, która będzie obniżana w kolejnych latach. Statki spełniające normy emisji CO2 będą 
uzyskiwały certyfikat energetyczny dopuszczający je do eksploatacji (Szelangiewicz, Żelazny, 
2013). Według badań IMO z 2011 roku środki te, a zwłaszcza EEDI, mają zaowocować znaczną, 
bo 23-procentową redukcją emisji do 2030 roku. Jednak inne badania nie potwierdzają tych 
prognoz i dowodzą, że stosowanie wyłącznie EEDI oraz SEEMP jako środków ograniczających 
emisję CO2 nie przyczyni się do zakładanej redukcji emisji (np. Bazari, Longwa, 2012; Shi, 2016). 
W związku z tym IMO rozpoczęła pracę nad globalnym systemem zbierania danych ze statków 
w zakresie emisji CO2, aby osiągnąć cel redukcyjny dla emisji z żeglugi międzynarodowej. 

Planowany system IMO, podobnie jak w rozporządzeniu MRV, jest traktowany jako pierwszy 
krok w podejściu trójstopniowym. Ostatni krok – wprowadzenie instrumentów rynkowych – jest 
kwestią dyskusyjną i jak do tej pory nie ma zgody co do kształtu systemu wykorzystującego 
instrumenty rynkowe (Shi, 2016).

Na 69. sesji MEPC ustalono, żeby system gromadzenia danych o zużywanym paliwie był ob-
ligatoryjny i przyjęty w drodze uzupełnienia rozdziału 4 załącznika VI do konwencji MARPOL. 
Wstępnie uzgodniono także ogólny zarys systemu zbierania danych o zużyciu paliw oraz po-
twierdzono poparcie dla podejścia trójstopniowego. W dyskusji plenarnej nie zgłoszono żadnego 
sprzeciwu w stosunku do planów IMO dotyczących systemu zbierania danych o zużyciu paliw na 
statkach, jednak delegacje niektórych krajów wyraziły obawy co do dalszego wykorzystywania 
danych zgromadzonych przez IMO, w szczególności odnoszących się do pracy przewozowej, 
które wymagają poufności i nie powinny być dostępne publicznie. Kwestia ochrony danych 
handlowych okazała się na tyle ważna, że poparto używanie parametru „DWT konstrukcyjne” 
(design DWT) jako odpowiedniego, prostego w stosowaniu i zachowującego poufność, zastępują-
cego dane dotyczące masy/objętości ładunku przewożonego na statku (terminy design DWT oraz 
cargo weight/volume mogą być stosowane zamiennie) (MEPC, 2016a, 2016b).

Wspomniane zmiany do załącznika VI zaproponowane na 69. sesji MEPC mają postać 
nowego prawidła, któremu nadano numer 22A, a będzie ono dotyczyło systemu gromadzenia 
danych o zużyciu paliwa przez statki i stanowiło uzupełnienie do konwencji MARPOL. Według 
wstępnych założeń monitorowanie miałoby się zacząć już w 2019 roku (MEPC, 2016b).
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Podobnie jak w rozporządzeniu MRV, obowiązek gromadzenia danych o zużyciu paliwa, 
przebytej drodze i godzinach wejścia/wyjścia z portów ma dotyczyć każdego statku o pojemności 
większej lub równej 5000 GT. Na koniec każdego roku sprawozdawczego obowiązkiem operatora 
statku jest podsumowanie zgromadzonych dla każdego statku za ten rok danych, które następnie 
do 31 marca kolejnego roku byłyby przekazywane administracji właściwej dla statku w postaci 
zagregowanej wraz z planem SEEMP oraz zestawieniem dokumentów dostawy paliwa (na tym 
etapie byłyby to dane niescalone). Dane te podlegałyby weryfikacji przez administrację, która 
może również być połączona z inspekcją na statku, w terminie do 31 maja tego samego roku. 
Pozytywna weryfikacja ma uprawniać administrację do wystawienia Świadectwa Zgodności 
(ważne 1 rok i 5 miesięcy). W dalszej kolejności administracja do 30 czerwca przesyła zweryfi-
kowane informacje do bazy danych IMO w postaci elektronicznej z użyciem odpowiednich for-
mularzy. Kolejnym etapem jest opracowanie przez IMO raportu rocznego dla Komitetu Ochrony 
Środowiska Morskiego (MEPC). Warto zaznaczyć, że na tym etapie dane są już zanonimizowane 
i mogą być udostępniane. Bazą danych IMO ma zarządzać i zapewniać jej utrzymanie sekretarz 
generalny IMO (rys. 5).

rysunek 5. Przekazywanie informacji o zużyciu paliwa według projektu prawidła 22A do załącznika VI konwencji 
MARPOL 73/78
Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzenie w życie globalnego systemu MRV będzie wymagało oprócz zmian w załącz-
niku VI zatwierdzenia szeregu wytycznych precyzujących i uszczegółowiających cały proces. 
Planuje się opracowanie wytycznych dotyczących: weryfikacji danych (maj 2017 r.), uzupełnień 
dotyczących SEEMP (maj 2017 r.), form raportowania (październik 2017 r.) oraz zarządzania bazą 
danych (październik 2017 r.).

pODsumOWaNIe
System monitorowania, raportowania i weryfikacji danych stanowi pierwszy krok ku osiągnięciu 
w przyszłości określonych celów redukcyjnych emisji CO2 z żeglugi międzynarodowej. Choć 
konkretne szczegóły globalnego systemu IMO nie są jeszcze znane i będą doprecyzowane 
w wytycznych, na pierwszy rzut oka widać, że ogół regulacji składających się na system unijny 
stawia wyższe wymagania operatorom statków, a niektóre jego zasady budzą wiele obaw. Przede 
wszystkim dotyczy to konieczności gromadzenia ważnych danych handlowych oraz przekazywa-
nia ich do Komisji Europejskiej i rodzących się w związku z tym problemów prawnych z ochroną 
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tychże danych. Uniknięto tego w propozycji IMO, wprowadzając zamiast informacji o ładunku 
i jego ilości przewożonej w każdej podróży oraz wykonanej pracy przewozowej prosty parametr 
„DWT konstrukcyjny”. 

W systemie unijnym raportowaniu i weryfikacji podlega znacznie więcej danych, więc jest on 
bardziej czaso- i kosztochłonny w administrowaniu. Pojawia się w nim też funkcja weryfikatora, 
który musi być akredytowany przez krajową jednostkę akredytującą, co w niektórych krajach 
może rodzić problemy. Dodatkową niepewnością dla operatorów może się okazać poziom pre-
cyzji danych, który będzie satysfakcjonował weryfikatora.

Zarówno systemowi unijnemu, jak i IMO towarzyszą te same obawy: Czy wszystko będzie 
na czas? Prawdopodobne są też „wąskie gardła” w obu systemach, które mogą zakłócić sprawny 
obieg danych. 

W przypadku osiągnięcia porozumienia w sprawie globalnego systemu MRV Komisja 
Europejska powinna poddać unijny system MRV przeglądowi z myślą o dostosowaniu go do 
systemu IMO. W pracach grup roboczych ESSF pojawiają się dwa rozbieżne stanowiska w kwestii 
dalszych losów rozporządzenia po ewentualnym zaakceptowaniu systemu na najbliższych sesjach 
IMO: jedna z grup optuje za utrzymaniem mimo wszystko obowiązującego unijnego systemu 
MRV, druga za dostosowaniem go do instrumentu IMO. Druga opcja byłaby swojego rodzaju 
ewenementem w skali Unii Europejskiej, gdyż zakłada wycofanie się z bardziej ambitnych 
planów. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby armatorzy podwójnie raportowali emisję CO2. 
Wiązałoby się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów administracyjnych, a nie wpłynęłoby 
znacząco, jeśli w ogóle, na emisje GHG. Obserwując tempo prac na sesjach MEPC w Londynie, 
można się spodziewać, że plany IMO w zakresie I kroku zostaną przyjęte przez delegacje krajów 
i zaaprobowane przez Komitet na najbliższych sesjach MEPC, być może nawet już na 71. Globalny 
system MRV jest niewątpliwie bardziej pożądany, ponieważ z uwagi na większy zasięg można się 
spodziewać jego większej skuteczności.
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Monitoring of Carbon dioxide Emission from Maritime Transport as a First Step Towards  
Reducing the ghg Emissions From Shipping 

aBstract The purpose of the article is to analyse systems of monitoring, reporting and verification 
(MRV) of fuel consumption and CO2 emission data from ships. The analysis in conducted on 
the basis of participant observation and document analysis methods. In the introduction the 
newest data regarding the emission of CO2 from international shipping is briefly presented. 
The article subsequently describes the obligation to monitor ship’s CO2 emissions imposed 
by the EU MRV regulation coming into force in 2018, which also defines the stages of the 
first period of reporting. The analogous global data collection system developed by the IMO, 
which is expected to commence in 2019, is described together with the draft of amendments to 
Annex VI of MARPOL convention in the form of regulation 22A. Both systems are compared 
and contrasted. Crucial shortcomings of the system proposed by the EU are presented and 
exemplified, in particular with regards to the protection of commercial data (e.g. transport 
work). 

keyWOrDs emission monitoring, emission of carbon dioxide, maritime transport, regulation MRV
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streszczeNIe Definicja wartości usługi transportowej dla pasażera nie jest łatwa do określenia. Zna-
jomość specyfiki komunikacji miejskiej, jak również ogólnych cech usług transporto-
wych sprawia, że istniejące definicje wartości, które odnoszą się częściej do produk-
tów niż do usług, ograniczają łatwość jej rozumienia. Stąd też na potrzeby artykułu 
przedstawione zostały definicje wartości, w tym wartości dla pasażera, oraz ich rozu-
mienie w kontekście usług transportu zbiorowego. Wskazano, iż wartość ta powinna 
być kształtowana głównie z punktu widzenia pasażera, który mając do wyboru różne 
środki transportu i ich specyficzne cechy, wybierze ten, którym będzie realizować co-
dzienne podróże.

słOWa kLuczOWe usługi transportowe, komunikacja miejska, wartość usługi 

 

WprOWaDzeNIe
Komunikacja miejska jest częścią systemu transportowego miasta. Na system ten składają się 
następujące podsystemy: techniczny, organizacyjny oraz ekonomiczno-prawny (Grzywacz, 
Burnewicz, 1988, s. 294). System transportowy1 miasta ogranicza się do konkretnego obszaru, 
gdzie wykorzystuje się poszczególne środki przewozowe (zob. też: Rydzkowski, Wojewódzka- 
-Król, 2007, s. 221):

a) indywidualne, między innymi: rower, motorower, motocykl, taksówka, samochód 
osobowy;

1  System transportowy charakteryzuje się określonym stopniem atomizacji oznaczającej, że istnieje potencjalnie 
dużo możliwości konfiguracji jego elementów (Downar, 2006, s. 98). 
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b) grupowe (używane wspólnie przez kilku pasażerów), między innymi: mikrobus, taksów-
ka, samochód osobowy;

c) zbiorowe, między innymi: autobus, trolejbus, tramwaj, metro, kolej miejska i regionalna. 
Elementy systemu transportowego miasta można wyróżnić między innymi ze względu na 

przedmiot przewozu (osób i ładunków), gałąź transportu (samochodowy, kolejowy, wodny), jak 
również dostępność dla użytkowników transportu (publiczny i własny). Według ustawy o pu-
blicznym transporcie zbiorowym najszerszym pojęciem jest publiczny transport zbiorowy ozna-
czający „powszechnie dostępny, regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach 
czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej”, 
natomiast komunikacja miejska to „gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach 
administracyjnych miasta albo: miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących” (Ustawa, 
2010). 

Rola komunikacji miejskiej2 w tym systemie z biegiem czasu ulegała zmianom, szczególnie 
pod wpływem rosnącego wykorzystania samochodów osobowych. Samochód, będący nie tylko 
środkiem transportu, stał się również symbolem niezależności, swobody i prestiżu. Natomiast 
transport zbiorowy poprzez realizację założeń związanych ze zrównoważonym rozwojem trans-
portu w miastach jest tą formą transportu, która ma wpływ na poprawę jakości życia w mieście, 
ograniczenie kongestii, zmniejszenie wydatków na inwestycje powiązane z infrastrukturą 
drogową. Świadomość zalet wynikających z rozwoju tej formy transportu łatwiej jest zrozumieć 
przez pryzmat kosztów, trudności i wyrzeczeń osób korzystających z samochodów osobowych, 
skazanych na zatory drogowe wynikające z rosnącego wykorzystania samochodów osobowych do 
codziennych podróży. Wymagania mieszkańców miast odnośnie do czasu przemieszczania się, 
osiągnięcia celu swojej podróży w przypadku rosnącej kongestii stawiają pod znakiem zapytania 
użyteczność samochodu osobowego. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż wyko-
rzystanie samochodów osobowych w codziennych podróżach w niektórych przypadkach ciężko 
jest zastąpić. Przede wszystkim chodzi o konieczność realizacji wielu celów podróży w krótkim 
czasie (np. dowóz członków rodziny do placówek oświaty, do pracy bądź innych miejsc). W tym 
przypadku znacznie większa jest użyteczność samochodu osobowego i trudno oczekiwać, by 
osoby te zupełnie zrezygnowały z wykorzystania tego środka transportu. Dla użytkowników 
samochodów osobowych problemem stają się opłaty za parkowanie w wyznaczonych strefach 
centrów miast, strefy ograniczonego ruchu, trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego 
czy też ceny paliwa. Jednak w pozostałych przypadkach realną alternatywą dla motoryzacji 
indywidualnej jest komunikacja miejska lub w rozszerzającej się skali – rower. 

WartOść usługI – pODstaWOWe DeFINIcje
Pojęcie wartości usługi nie jest łatwe do zdefiniowania. Analiza literatury przedmiotu wskazuje 
na występowanie wielu pojęć dotyczących wartości, które w mniejszym lub większym stopniu są 
ze sobą powiązane, lecz nie powinno się stosować ich zamiennie. Należą do nich: wartość, wartość 
dodana, wartość klienta, wartość dla klienta, wartość postrzegana, wartość użytkowa i użyteczność. 

2 W artykule, przyjmując bardziej ogólne określenie opisywanych zjawisk, wskazuje się najczęściej komunikację 
miejską. Pojawienie się zamiennych określeń (komunikacja miejska, transport zbiorowy, transport publiczny, transport 
miejski) wynikało z rozumienia tych pojęć w podobny sposób – odnoszący się do publicznego transportu zbiorowego 
w miastach.
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Na podstawie analizy dostępnej literatury polskiej i zagranicznej z zakresu teorii wartości 
na potrzeby artykułu przyjęto definicje wybranych pojęć, co uporządkuje dalsze rozważania.

Pod pojęciem wartości kryją się różne rozumienia. W zależności od autora można odmiennie 
podchodzić do jej definicji. Na przestrzeni dziejów rozwoju ekonomii jako nauki kategoria ta była 
różnie interpretowana. Ekonomiści coraz częściej używają słowa wartość w sensie ogólnym, su-
biektywnym czy też potocznym. Wartość może być interpretowana pod względem materialnym, 
gdzie cechę tę można wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym. 
Może ona także stanowić zespół cech stanowiących o walorach danej rzeczy i jej ważności dla 
poszczególnych osób, jak również liczbę określającą, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna 
(wartość rozumiana przez pryzmat ceny) (Zadora, 2004, s. 41). W odniesieniu do tego braku 
jednoznacznej definicji sens ma mówienie o wartości czegoś, na przykład wartości dodanej, 
wartości klienta, wartości dla klienta czy też wartości użytkowej. 

Współcześnie ważnym elementem konkurencyjności na rynku jest zarządzanie wartością 
dodaną do wyrobów i usług. Wartością dodaną można nazwać cechę, która odróżnia produkty 
materialne lub usługi od siebie, tworząc w ten sposób dodatkową korzyść dla klienta. Wartość 
dodana jest tym, co powoduje, że dany produkt bądź usługa jest postrzegany przez klienta jako 
bardziej pożądany (Biznes. Słownik…, 2006, s. 152). Pod pojęciem wartości dodanej kryje się 
wszystko, co wykracza poza jakość danej usługi, w tym przypadku transportowej. Wartość 
dodana według Bąkowskiego to wyższa jakość przy zadowalającej cenie. Często właśnie wartość 
dodana decyduje o wyborze konkretnej usługi (Blaug, 2000).

Przedstawienie wykładni kolejnych pojęć dotyczących wartości wymaga odniesienia się 
do specyfiki usługi transportowej. Produkcja transportowa niemająca charakteru rzeczowego 
powoduje, iż produktem działalności transportowej jest usługa, a proces produkcyjny ma cha-
rakter czynnościowy. Niewystępowanie rzeczowego charakteru produkcji transportowej oraz 
jedność z konsumpcją odróżniają działalność transportową od produkcji dóbr i tym samym 
wpływają na charakter rynku usług transportowych (Grzywacz, Burnewicz, 1988, s. 174). Usługi 
transportowe, które są przedmiotem obrotu rynkowego, mają cechy towarów, w związku z tym 
można kształtować wartość tych usług. 

Z pojęciem wartości związane są dwie następujące kategorie ekonomiczne: wartość klienta 
oraz wartość dla klienta. Wartość klienta rozumie się jako wartość wszystkich strumieni, które 
klienci generują do przedsiębiorstwa, pomniejszoną o koszty związane ze świadczeniem na 
rzecz klientów. Do tych strumieni zalicza się: wpływy gotówkowe, poziom rentowności (przez 
akceptowane ceny) oraz informacje o ich potrzebach, opiniach o produkcie, doświadczeniach 
z przedsiębiorstwem, marką, personelem oraz informacje o konkurencji (Dobiegała-Korona, 
Doligalski, 2011, s. 17). W odniesieniu do transportu, a konkretniej zbiorowej komunikacji pa-
sażerskiej, pasażer, który jednocześnie jest klientem, stanowi źródło dopływu gotówki do kasy 
miasta. Miasto zasila równocześnie budżety przewoźników (operatorów) w ramach rekompen-
saty3 z tytułu utraconych przychodów lub poniesionych kosztów. Jednak to pasażer jest źródłem 
przychodów, stanowiąc jednocześnie wartość w systemie transportu zbiorowego miasta. Jedną 
z definicji wartości dla klienta przedstawia Woodruff (1997, za: Zadora, 2004, s. 189), który uznaje, 
iż „są to odczuwane i oceniane przez klienta preferencje wobec atrybutów produktu, atrybutów 
jego funkcjonowania i konsekwencji wynikających z jego użycia, które umożliwiają (lub unie-
możliwiają) osiągnięcie klientowi jego celów i zamierzeń w procesie użytkowania”. Wartość dla 
klienta definiuje również Kotler (1997, s. 38) jako różnicę „między całkowitą wartością dla klienta 

3  Rekompensata, czyli środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi publicznego trans-
portu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Ustawa, 2010).
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a całkowitym kosztem dla klienta. Całkowita wartość dla klienta jest to wiązka korzyści ocze-
kiwanych przez klienta w związku z danym produktem lub usługą. Całkowity koszt dla klienta 
jest wiązką kosztów, których wystąpienia spodziewają się klienci w związku z oceną produktu 
lub usługi, ich nabyciem i użyciem”. 

W transporcie pasażerskim wartość dla klienta, czyli pasażera, stanowią cechy, które się na 
tę wartość składają. Klient ocenia produkt4 i jego wartość według własnych kryteriów, w skład 
których wchodzi wiele, także niemierzalnych cech produktu (cech niematerialnych, jak np. moda, 
upodobanie, kolor czy marka) (Bąkowski, 2010, s. 222). 

Gdy rozważa się wartość dla klienta, należy rozróżnić wartość, której on oczekuje, od tej, 
którą otrzymuje. Wartość oczekiwana przez klienta definiuje się jako „nadwyżkę subiektywnie 
postrzeganych, oczekiwanych przez klienta korzyści i kosztów związanych z korzystaniem z da-
nej usługi bądź produktu” (Stabryła, 2011, s. 61). Ściśle wiąże się to z użytecznością dotyczącą 
decyzji konsumenckich i wpływa na wybory rynkowe klienta. Ocena wartości przez pasażera ma 
charakter subiektywny, dlatego też jest to wartość postrzegana, a nie rzeczywista.

Wśród cech pojęcia wartości dla klienta najbardziej znaczące to subiektywizm i relatywizm, 
gdyż to właśnie one utrudniają wskazanie uniwersalnej koncepcji tworzenia wartości dla pasa-
żera. Jednak wsparcie procesu jej określania jest w znacznym stopniu ułatwione w przypadku 
badań preferencji i zachowań podróżniczych. Dodatkowo uwarunkowania sytuacyjne powo-
dują, iż ocena wartości jest zmienna w czasie. Wielowymiarowość i dynamizm postrzegania 
wartości stanowią utrudnienie ze względu na możliwość szybkich zmian, szczególnie w przy-
padku konkurowania z motoryzacją indywidualną. Wartość jest niejednoznaczna i nieprecy-
zyjna, bezpośrednio niemierzalna oraz niepoddająca się standaryzacji, co powoduje trudność 
z jej właściwym zdefiniowaniem i wskazaniem czynników mających wpływ na jej zwiększanie  
(zob. też: Cole, Parston, 2006).

WartOść usługI DLa pasażera kOmuNIkacjI mIejskIej
Mnogość i zróżnicowanie potrzeb zgłaszanych po stronie użytkowników – obecnych i poten-
cjalnych pasażerów komunikacji miejskiej – wymusza na organizatorze transportu zbiorowego 
w mieście elastyczność i konieczność dopasowania oferty. Określenie wartości usługi poprzez 
cechy oferty komunikacji miejskiej możliwe jest głównie dzięki badaniom dotyczącym preferen-
cji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta. Usługi komunikacji miejskiej, które są 
usługami użyteczności publicznej5, powodują jednocześnie, że przedsiębiorstwa przewozowe nie 
mogą traktować wartości swoich usług jako wyznacznika pozycji konkurencyjnej (która w tym 
przypadku nie jest brana pod uwagę), jak również wzrostu zysków.

Aby liczba pasażerów komunikacji miejskiej zwiększała się, jej usługi muszą stanowić dla 
pasażera większą wartość niż podróże własnym samochodem. Identyfikacja oraz hierarchizacja 
czynników, które mają wpływ na zmianę zachowań użytkowników transportu, powinny mieć 
przełożenie na działania zmierzające ku zwiększaniu wartości. 

4  Według Bąkowskiego (2010, s. 222) produktem komunikacji miejskiej jest wyznaczona linia wraz z jej elemen-
tami, czyli początkiem i końcem, konstrukcją, liczbą przystanków, rozkładem jazdy, częstotliwością kursowania oraz 
przypisanym do obsługi tej linii zestawem pojazdów.

5  Cechy usług o charakterze użyteczności publicznej to: zaspokajanie potrzeb podstawowych i powszechnie 
odczuwalnych, generowanie korzyści zewnętrznych, trwałość i niepodzielność techniczna obiektów oraz ich ścisły 
związek z obsługą terenu, wysoka kapitałochłonność i wysoki udział kosztów stałych, oferowanie danych usług 
z przyczyn społecznych, regulowanie lub wykonywanie usług przez stronę publiczną (Bijoch, Redeł, 2000, s. 60).
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W przypadku podejmowania decyzji dotyczącej wyboru pomiędzy komunikacją miejską a sa-
mochodem osobowym w pierwszej kolejności rozpatrywana jest cena i jakość jako podstawowe 
atrybuty wartości dla pasażera, jednak dodatkowe elementy tej wartości, takie jak informacja, 
dostępność czy doświadczenie, pomagają w podjęciu decyzji (rys. 1). 

rysunek 1. Elementy wartości dla klienta
Źródło: opracowanie własne na podst. Bąkowski (2010), s. 223.

Do najważniejszych elementów wartości dla klienta zalicza się atrybuty kupowanej usługi 
transportowej (w głównej mierze jakość, cenę i czas realizacji), wizerunek przedsiębiorstwa 
transportowego, gdzie liczy się doświadczenie w świadczeniu usług oraz poziom zaufania 
użytkowników do marki, a także otwarcie na relacje z klientami (m.in. doradztwo i udzielanie 
szczegółowych informacji).

Zeithalm (1988, s. 14) podkreśla, że wartość jest subiektywna, a jej postrzeganie zależy od 
sytuacji, zaś cena jest istotnym kryterium, ale w zróżnicowany sposób oddziałuje na klientów. 
Inną definicję wartości przytacza Monroe (1990, s. 46): „Postrzegana przez nabywców wartość 
jest stosunkiem między jakością lub korzyściami postrzeganymi przez nich w produkcie a ceną, 
którą muszą za nią zapłacić”. Tym samym wzrost wartości postrzeganej przez klienta może się 
odbywać na dwa sposoby: poprzez wzrost korzyści, których klient doświadcza, lub zmniejszenie 
kosztów, które ponosi. Postrzegane korzyści związane są z produktem, obsługą, personelem 
czy też wizerunkiem, natomiast koszty ponoszone przez klienta są sumą wszystkich kosztów 
(pieniężnych i niepieniężnych) związanych z zakupem oferty marketingowej (Dyr, 2009, s. 173). 
Pasażer będący jednocześnie klientem rozpatruje wartość w odniesieniu do konkretnej relacji 
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przewozowej, uwzględniając przy tym kilka dodatkowych cech poza jakością usługi, do których 
można zaliczyć między innymi dostęp do przystanku (odległość, czas dojścia) czy też dostęp 
do pojazdu (łatwość wejścia, łatwość zajęcia miejsca itp.). Brane są ponadto pod uwagę cechy 
dostępności wynikające z relacji z klientami, takie jak na przykład pozyskiwanie informacji doty-
czących usług przewozowych, relacji i cen oraz technologia zakupu biletu (np. e-bilet). Kolejnym 
ważnym elementem jest cena za usługę, którą także porównuje się z wartością przejazdu własnym 
samochodem (Dyr, 2009, s. 223). Pojęcie wartości usługi transportowej jest według klasycznego 
wzoru Marksa następstwem przeniesienia na nią określonej wartości uprzedmiotowionej i pracy 
żywej, efektem czego jest wytwarzanie nowej wartości dla społeczeństwa w postaci produkcji 
usług transportowych. W przypadku przewozu osób w wyniku realizacji tej usługi zostaje ona 
powiększona o wartość realizacji celu związanej z tym przemieszczaniem (Grzywacz, Burnewicz, 
1988, s. 181).

Kategoria wartości jest nierozłącznie związana z pojęciem wartości użytkowej. Praca tworząca 
wartość poprzez wytwarzanie dóbr i usług bez jednoczesnego tworzenia wartości użytkowych 
jest niemożliwa. Wartość stanowi społeczną stronę usługi transportowej, a wartość użytkowa – 
jej drugą, materialną stronę. Wartością użytkową usługi transportowej w przewozach osób jest 
według Grzywacza (Grzywacz, Burnewicz, 1988, s. 181) samo przemieszczanie, „które przejawia 
się w zmianie miejsca położenia przewożonych osób w przestrzeni, umożliwiając osiągnięcie celu 
użytecznego”. Wartość użytkowa transportu nadaje dodatkowy atrybut użyteczności miejsca, 
możliwości ich wykorzystania lub skorzystania z działalności poszczególnych osób. Pojęciem 
wymagającym objaśnienia jest także użyteczność. Według Grzywacza (Grzywacz, Burnewicz, 
1988, s. 181) jest to „subiektywna ocena poziomu zaspokajania potrzeby transportowej z punktu 
widzenia konkretnych postulatów lub konkretnego usługobiorcy”.

OceNa WartOść usługI przez pasażera
Ocena wartości usługi transportowej przez klienta przez pryzmat jej cech umożliwia podjęcie 
decyzji dotyczącej wyboru konkretnego środka transportu6. Wysoka wartość usługi jest czynni-
kiem, który może wpłynąć na decyzję pasażera dotyczącą wyboru komunikacji miejskiej, nato-
miast jej spadek wpływa na zwiększenie zainteresowania użytkowaniem samochodu osobowego, 
przede wszystkim w przypadku osób, które tego typu wyboru mogą dokonywać (posiadacze 
lub użytkownicy samochodów). Konkurencja pomiędzy formami przemieszczania się jest dość 
nietypowa. Zwrócił na to uwagę Bąkowski (2010, s. 220), formułując problemy badawcze dla 
dyscypliny naukowej ekonomiki transportu:

a) jakimi kategoriami oceniać produkty komunikacji miejskiej, aby dokonywać ich wyceny 
i móc konkurować wartością?

b) jakie działania podjąć po stronie podażowej (sieć, tabor, rozkłady jazdy, informacja, bilety 
i cena), które wpłyną na wzrost wartości produktów komunikacji miejskiej?

Aby móc użytkownikom oferować wartość, jakiej oczekują, trzeba najpierw poznać ich 
potrzeby. W przypadku usługi transportowej, gdzie podstawowym celem jest potrzeba prze-
mieszczenia się, cechy transportu zbiorowego i indywidualnego decydują o wyborze konkretnej 

6  Przedsiębiorstwa mogą tworzyć tzw. obietnicę wartości (value proposition), która przedstawia w skrócie, 
dlaczego klient powinien skorzystać z danej usługi (bądź kupić produkt) i jakie korzyści to za sobą niesie. Często 
jest ona prezentowana w postaci stwierdzenia, które powinno przekonać potencjalnego klienta do usługi konkretnego 
przedsiębiorstwa i podkreślić jego wyjątkowość na tle konkurencji (szerzej: Barnes, Blake, Pinder, 2011).
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formy przemieszczania się. Pasażera interesuje efekt, jaki może być osiągnięty przy korzystaniu 
z wybranej usługi. Postrzegana wartość w dużej mierze wynika z wiedzy o usługach, a nie samych 
usług, które służą jako instrumenty zaspokajające potrzeby klientów (Buttle, 2011, s. 187). 

Rosnące potrzeby w zakresie jakości usług transportu zbiorowego wymagają od organiza-
torów transportu publicznego kształtowania wartości usługi transportowej na takim poziomie, 
który zadowoli pasażerów – obecnych i przyszłych – i skłoni ich do rezygnacji z codziennych 
podróży samochodem osobowym. O ile pewna grupa mieszkańców (z powodu braku alterna-
tywy) niezależnie od jakości, ceny czy też dostępności komunikacji miejskiej jest zmuszona do 
korzystania z jej usług, o tyle osoby, które posiadają alternatywę, powinny być zachęcane do 
wyboru transportu zbiorowego. Kształtowanie wartości usługi jest więc w główniej mierze skie-
rowane do tych osób, które mogą podróżować własnym samochodem, ale gdy oferowana usługa 
transportu miejskiego odpowiada im pod względem ceny i jakości, są skłonne z niej skorzystać. 
W obliczu konieczności sprostania wymaganiom komunikacyjnym mieszkańców konieczne 
jest kształtowanie wartości usługi transportowej w taki sposób, by potrzeba mobilności była 
zaspokojona przy zachowaniu odpowiedniej jakości w relacji do ceny. 

pODsumOWaNIe
Na podstawie przytoczonych w artykule definicji może przyjąć, że pojęcie wartości wyraża 
odczuwany i oceniany przez pasażera poziom satysfakcji z użytkowania usług komunikacji 
miejskiej, który wynika z całkowitego kosztu, jaki jest poniesiony, by osiągnąć cele, zamierzenia 
i korzyści związane z korzystaniem z tej usługi. Pasażer ocenia tę wartość według subiektyw-
nych kryteriów zależnych od sytuacji i związanych z oczekiwanymi korzyściami i kosztami. 
Postrzeganie wartości usługi dla pasażera komunikacji miejskiej zależy także od porównania jej 
z wartością przejazdu innymi środkami transportu.

W wielu przypadkach wartość usług transportu zbiorowego wpływa na zachowania ko-
munikacyjne mieszkańców miast, jednak tylko w warunkach umożliwiających wykorzystanie 
odpowiednich narzędzi związanych z koncepcją nowej kultury mobilności, które odnoszą się do 
wszystkich sposobów przemieszczania się w mieście.
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Value of Services for Passeger in Urban Transport – Theoretical View

aBstract Definition of a transport service for the passenger is not easy to determine. Knowledge of 
transport as well as the general characteristics of transport services makes the existing defi-
nitions (that relate to the products, more than services) hard to understand. Therefore, for the 
purposes of the article the definitions of the value of the passenger and their understanding in 
the context of public transport services were presented. It was indicated that this value should 
be shaped primarily from the point of view of the passenger, who, with a choice of different 
means of transport and their specific features – choose the one which will be used for daily 
trips.

keyWOrDs transport services, urban transport, value of services
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streszczeNIe W artykule przedstawiono historyczny zarys znaczenia transportu śródlądowego 
w systemie transportowym Polski. Wykazano, że od lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku obserwuje się stały regres znaczenia tej gałęzi transportu w Polsce. Zasadniczy 
wpływ na taki stan, prócz zmian w strukturze podaży ładunków, ma degradacja dróg 
wodnych, a szczególnie Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW). Droga ta, która w prze-
szłości spełniała wymogi klasy III, obecnie na wielu odcinkach ma tylko parametry 
klasy II. Znaczącym elementem rozwoju śródlądowego transportu wodnego jest do-
stosowanie się tej gałęzi do nowych istniejących i rozwijanych technologii transportu, 
a zwłaszcza do transportu kontenerów. Transport ten jest możliwy nawet w obecnie 
występujących warunkach nawigacyjnych przy wykorzystaniu istniejącej floty.

słOWa kLuczOWe transport śródlądowy, historia żeglugi, perspektywy rozwoju żeglugi

 

WprOWaDzeNIe
Śródlądowy transport wodny jest ważną gałęzią transportu w państwach,w których istnieją 
ku temu odpowiednie warunki hydrograficzne. Wynika to z wielu zalet tej gałęzi transportu. 
Najistotniejsza z nich to jej proekologiczne cechy. Jest to istotne w dobie walki z ociepleniem 
klimatu. Z uwagi na swoje znane powszechnie zalety transport wodny śródlądowy jest uwzględ-
niany w strategiach rozwoju transportu. Dotyczy to szczególnie państw Unii Europejskiej. 
Przykładem tego są zalecenia zawarte w szeregu dokumentach wydanych przez Komisję 
Europejską w latach 2000–2012. Wszystkie one zwracają uwagę na znaczenie transportu śród-
lądowego w zrównoważonym rozwoju transportu, rozwoju transportu „zielonego”, znaczenie 
tej gałęzi w ograniczeniu udziału transportu drogowego. W Polsce problemy śródlądowego 



jan kulczyk, emilia skupień

60

transportu wodnego nie zajmowały znaczącego miejsca w polityce transportowej kraju. Jednym 
z powodów prowadzenia takiej polityki jest z pewnością degradacja infrastruktury śródlądowego 
transportu wodnego – dróg wodnych i portów rzecznych. Śródlądowy transport wodny nie jest 
wykorzystywany w obsłudze portów morskich. Dotyczy to szczególnie portu Gdańsk, mimo że 
jest on bezpośrednio zlokalizowany u ujścia Wisły. Duże europejskie porty morskie zlokalizo-
wane są u ujścia rzek. Śródlądowy transport wodny uczestniczy w sposób znaczący w obsłudze 
tych portów. W wybranych portach Morza Północnego udział śródlądowego transportu wodnego 
w ich obsłudze w roku 2013 wynosił (Marktbeobachtung, 2014):

 Ȥ w Rotterdamie – 45,5%,
 Ȥ w Antwerpii – 49,45,
 Ȥ w Hamburgu – 7,8%,
 Ȥ w Amsterdamie – 35,3%.

Powyższe dane odnoszą się do całości przeładunków w wymienionych portach. W Rotterdamie 
udział transportu śródlądowego w przeładunku kontenerów wyniósł 35,3% przy całkowitej 
liczbie przeładowanych kontenerów w ilości 11,1 mln TEU (www.portofrotterdam.com). Do 
roku 2020 udział transportu wodnego śródlądowego w obsłudze przeładunku kontenerów ma 
wzrosnąć do 40%. Udział transportu wodnego śródlądowego w realizacji zadań transportowych 
w Polsce w 2014 roku nie przekroczył 0,4%, licząc w tonach przewożonego ładunku. W 2013 
roku w relacjach krajowych przewieziono 2,23 mln ton, a w 2014 roku odpowiednio 4,8 mln ton 
(GUS, 2014). Śródlądowy transport wodny w Polsce koncentruje się na Odrze. Udział towarów 
przewiezionych ODW w ostatnich latach wynosi od 85 do 95% krajowych przewozów żeglugą 
śródlądową. W krajach Unii Europejskiej udział śródlądowego transportu wodnego zawiera się 
w granicach od 4 do 6% całości pracy przewozowej transportu lądowego. W 2013 roku na drogach 
wodnych Europy Zachodniej śródlądowym transportem wodnym przewieziono około 526 mln 
ton ładunków (Marktbeobachtung, 2014). W basenie Renu przetransportowano odpowiednio: 

 Ȥ drogami wodnymi Holandii – 332 mln ton,
 Ȥ drogami wodnymi Belgii – 190 mln ton,
 Ȥ drogami wodnymi Niemiec (2014 r.) – 226,9 mln ton,
 Ȥ drogami Francji – 58,4 mln ton. 

Z uwagi na to, że jeden ładunek może być transportowany drogami wodnymi kilku państw, 
podanych wartości nie można sumować. Tradycyjnie Komisja Reńska podaje przewozy na Renie 
w relacji od Bazylei do granicy niemiecko-holenderskiej. W tej relacji w 2014 roku przetranspor-
towano 193,3 mln ton ładunków (Frühjahrssitzung, 2015). W strukturze ładunków dominują ła-
dunki masowe, w tym ładunki płynne. Na drogach wodnych Niemiec ta grupa ładunków stanowi 
ponad 55%, a na Renie 58%. Obserwuje się wzrost udziału przewozów kontenerów w śródlądowym 
transporcie wodnym. W 2014 roku na Renie przewieziono 15,8 mln ton ładunków w kontenerach. 
W stosunku do 2013 roku był to wzrost o 3,4%. Całkowita liczba kontenerów wyniosła 1,4 mln 
sztuk. W przeliczeniu na jednostki TEU daje to 2,2 mln (Frühjahrssitzung, 2015). Po przeliczeniu 
średnia masa ładunku w jednostce TEU wynosi około 7,2 tony. W odniesieniu do 2014 roku 
w pierwszym półroczu 2015 roku na Renie liczba transportowanych kontenerów wzrosła o 6,4% 
(w przeliczeniu na jednostki TEU o 7,3%). W przeliczeniu na masę transportowanych ładunków 
wzrost ten wyniósł 3,5% (Marktbeobachtung, 2016).
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śróDLąDOWy traNspOrt WODNy W pOLsce
Polska ma korzystne uwarunkowania hydrogeologiczne do rozwoju śródlądowego transportu 
wodnego. Dwie główne rzeki Wisła i Odra łączą główne obszary gospodarcze kraju z portami 
morskimi. Te połączenia nie są jednak wykorzystane. Wisła nie jest rzeką żeglowną na całej swojej 
długości. Tylko odcinek Wisły dolnej do rejonu Włocławka oraz odcinek Wisły skanalizowanej 
w rejonie Krakowa stwarzają warunki do rozwijania śródlądowego transportu wodnego. Między 
innymi z braku możliwości transportu na całej długości drogi wodnej Wisły nie uczestniczy 
ona w obsłudze portu Gdańsk i Portu Północnego. Śródlądowy transport wodny przez wiele 
dziesięcioleci koncentrował się na Odrze. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany wielkości prze-
wozów śródlądowym transportem wodnym w Polsce w latach 1980–2000 (Kulczyk, 2006). Rok 
1980 to rok, w którym śródlądowym transportem wodnym przetransportowano największą masę 
ładunków. Na przedstawionym wykresie wyraźnie widoczna jest dominująca rola ODW. Wynika 
to z powiązania tą drogą wodną Śląska z zespołem portowym Szczecin–Świnoujście. Drugi 
czynnik tej dominacji to powiązanie Odry z systemem dróg wodnych Europy. Jest to szczególnie 
widoczne po roku 1990. Udział transportu śródlądowego wodnego w obsłudze zespołu portowe-
go Szczecin–Świnoujście w latach 2005–2011 zawierał się w granicach od 6 do 11%. Przewożono 
głównie ładunki masowe: węgiel, inne masowe, zboże. Przedstawione dane oparto na statystyce 
ze strony internetowej zespołu portowego (www.port.szczecin.pl). W ostatnim 10-leciu nastąpił 
wyraźny wzrost udziału transportu śródlądowego w przewozach zagranicznych w relacjach 
import–eksport oraz w przewozach kabotażowych między portami zagranicznymi. Na rysunku 2  
przedstawiono udziały tych relacji transportowych w całości przewozów wykonywanych przez 
polskich armatorów. Od 2004 roku następuje wyraźny spadek transportu w relacjach krajowych. 
Udział ten stabilizuje się w granicach 40%.

rysunek 1. Transport śródlądowy w Polsce w latach 1980–2000
Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS.
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rysunek 2. Procentowy udziały relacji transportu śródlądowego
Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS.

Rok 2014 był rokiem nietypowym. Na ogólną sumę 7,6 mln ton ładunków przewiezionych 
w tym roku prawie połowa (3,7 mln ton) to ładunki przewiezione w rejonie Wrocławia. Ma 
to związek z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Transport kabotażowy  
w 2014 roku (1,9 mln ton) był znacznie wyższy niż w latach poprzednich. W transporcie śród-
lądowym nie ulega zmianie struktura ładunków. W dalszym ciągu dominują ładunki masowe, 
takie jak: węgiel, rudy, kruszywa budowlane, zboże, gabaryty. Na polskich śródlądowych drogach 
wodnych nie realizuje się transportu kontenerów, systemu RO-RO, ładunków płynnych, niebez-
piecznych. Tego rodzaju ładunki zaczynają dominować na drogach wodnych Europy. Zmniejsza 
się podaż ładunków masowych, jak węgiel, rudy metali i pozostałe produkty górnictwa. Wzrasta 
znaczenie transportu kontenerów, w systemie RO-RO, produktów rolnictwa, przemysłu chemicz-
nego, maszyn i urządzeń. Rola ODW w transporcie wodnym uległa w ostatnich latach dalszej 
marginalizacji. Obecnie transport na Odrze koncentruje się na odcinku Odry Dolnej w relacjach 
Szczecin–Europa Zachodnia. Zanikł regularny transport w relacji Gliwice–Szczecin, a także 
na odcinku Odry skanalizowanej. Pominięto transport kruszywa związany z modernizacją 
WWW. Jest to wynik dalszej degradacji ODW, w tym przeciągającej się budowy stopnia wodnego 
w Malczycach. Budowę oficjalnie rozpoczęto w 1997 roku. Obecnie, jak wynika z informacji 
RZGW Wrocław i Inspektoratu Żeglugi we Wrocławiu, zakończenie inwestycji planuje się na 
wiosnę 2018 roku. Inwestycja ta ma zasadnicze znaczenie w przywróceniu żeglugi śródlądowej 
na całym odcinku ODW. Przyszłości rozwoju transportu wodnego należy upatrywać w dostoso-
waniu tej gałęzi do standardów, jakie obecnie dominują na drogach wodnych Europy.

prOgramy rOzWOju Dróg WODNych W pOLsce
W przeszłości planowano zwiększenie roli transportu wodnego w systemie transportowym 
Polski. Pierwszy duży program związany był z kanalizacją Wisły na całej jej długości. Założenia 
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do tego programu powstały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku (Studium transportowe 
Wisła…, 1979). Program przewidywał budowę w zależności od wariantu od 30 do 33 stopni 
wodnych oraz portu w rejonie Tych. Prognozowano, że w 1990 roku przewozy na Wiśle wy-
niosą prawie 40 mln ton, a w 2000 roku – 110 mln ton. Gros ładunków to węgiel (odpowiednio:  
18 i 51 mln ton). Druga grupa ładunków to kruszywa i inne materiały budowlane (odpowiednio: 
11,4 i 22,1 mln ton). Poza zakończeniem budowy dwóch stopni wodnych w rejonie Krakowa 
(Smolice i Kościuszko), rozpoczęciem w latach osiemdziesiątych budowy portu Tychy program 
kanalizacji został ostatecznie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaniechany. 

W ramach programu Wisła w 1980 roku przedstawiono założenia kompleksowego zagospoda-
rowania Odry i rzek Pomorza Zachodniego (Kompleksowe zagospodarowanie Odry…, 1980). Plan 
przewidywał przebudowę śluz na Odrze skanalizowanej na wymiary 190 x 12 m, budowę poniżej 
Brzegu Dolnego 25 nowych stopni wodnych. Odra na całej swej długości miałaby parametry klasy 
IV klasyfikacji dróg wodnych. W ramach tego programu zakładano budowę Kanału Śląskiego. 
Przewidywano wzrost przewozów Odrą z 13 mln ton w 1978 roku do 70 mln ton w 2015 roku.  
W ramach realizacji tych dwu programów planowano budowę nowej, przystosowanej do plano-
wanych parametrów dróg wodnych generacji floty śródlądowej, towarowej i pasażerskiej. W 1992 
roku powrócono do koncepcji modernizacji ODW (Wójcicki, 1995). Zasadniczo nowa koncep-
cja modernizacji opierała się na założeniach z lat siedemdziesiątych. Przewidywano budowę  
23 stopni wodnych, modernizację śluz na Odrze skanalizowanej i Kanale Gliwickim, użeglowie-
nie Odry powyżej Koźla do granicy z Czechami. Odcinek ten miał być elementem kanału Odra–
Łaba–Dunaj. Wskazano, że priorytetem w modernizacji Odry jest budowa stopnia Malczyce. 
Docelowo zakładano osiągnięcie klasy Vb. Przedstawiono kilka wariantów modernizacji, w tym 
przejściowy, którego celem było zapewnienie na całej długości klasy III. Wielkość popytu na 
przewozy szacowano na 20 mln ton w 2015 roku do optymistycznej prognozy 52 mln ton w 2025 
roku.

Problem transportowego wykorzystania Odry był również obecny w realizowanym Programie 
dla Odry 2006. Główny cel jego realizacji to ochrona przeciwpowodziowa miast zlokalizowanych 
nad Odrą. Do dziś nie został zrealizowany zasadniczy element ochrony przeciwpowodziowej 
Wrocławia, to znaczy zbiornik Racibórz. W odniesieniu do wykorzystania transportowego 
ODW zakładano przywrócenie warunków hydrotechnicznych z lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. W zasadzie był to powrót do zapewnienia (z wyjątkami) klasy III. W całości nakładów 
przewidzianych na realizację Programu dla Odry 2006 około 11% to nakłady związane z przysto-
sowaniem Odry dla potrzeb żeglugi. Żadna z proponowanych koncepcji modernizacji Odry nie 
została jednak zrealizowana. Obecnie podstawowe znaczenie ma zakończenie budowy stopnia 
wodnego Malczyce. Historia tej inwestycji to przykład marnotrawstwa i braku zainteresowania 
organów odpowiedzialnych za rozwój śródlądowego transportu wodnego w Polsce. 

perspektyWy traNspOrtu śróDLąDOWegO z uWzgLęDNIeNIem IstNIejących  
WaruNkóW hyDrOtechNIczNych
Uwzględniając istniejące uwarunkowania hydrotechniczne na polskich drogach wodnych, 
należy jednak zadać pytanie: Czy śródlądowy transport wodny ma racjonalne uzasadnienie 
ekonomiczne, czy jego istnienie, rozwój przyczynią się do zrównoważonego rozwoju transportu 
w Polsce? Można uzasadnić, że nawet przy istniejących ograniczeniach śródlądowy transport 
wodny może konkurować z transportem kolejowym. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, 
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że transport śródlądowy nie generuje strat, jeśli zanurzenie statku nie spada poniżej T = 2 m 
(Renner, Bialonski, 2004). Jest to słuszne w odniesieniu do warunków, jakie występują na drogach 
wodnych Europy Zachodniej. Dane wieloletniego armatora realizującego transport na Odrze 
ODRATRANS obniżają minimalne opłacalne zanurzenie do wartości T = 1,2 m. Średnie wielo-
letnie zanurzenie floty eksploatowanej przez to przedsiębiorstwo na Odrze wynosiło TŚr = 1,41 m 
(INBAT, 2004). W dalszej części artykułu przedstawione zostaną możliwości transportu węgla, 
kontenerów na ODW oraz kontenerów na Wiśle Dolnej w relacji Gdańsk–Tczew–Solec Kujawski. 
Ocena dokonana zostanie przy uwzględnieniu obecnie istniejących warunków hydrotechnicz-
nych i parametrów floty dziś eksploatowanej lub w przeszłości projektowanej, ale niezrealizo-
wanej. Współczesne systemy transportowe charakteryzują się dużym stopniem niezawodności 
w realizowaniu zadań transportowych. Wymóg ten dotyczy również transportu wodnego. W tym 
układzie ważne jest prawdopodobieństwo zapewnienia minimalnej dopuszczalnej głębokości 
tranzytowej na danej drodze wodnej w danym okresie trwania nawigacji. Z zasady przyjmuje się, 
że prawdopodobieństwo to powinno się zawierać w granicach 90–95%. 

traNspOrt łamaNy WęgLa W kOrytarzu traNspOrtOWym ODry
W przeszłości węgiel stanowił podstawowy ładunek transportowany Odrą. Na przełomie roku 
2010 szacowano, że do tej drogi wodnej ciąży około 23 mln ton tego ładunku (Lisiewicz i in., 
2011). Transport w relacji kopalnie–odbiorcy z wykorzystaniem transportu wodnego może być 
realizowany tylko w systemie transportu łamanego. W ocenie możliwości i kosztów transportu 
przyjęto założenia:

a) parametry ODW, wybranych portów (Gliwice i Kędzierzyn-Koźle) odpowiadają stanowi 
przed ich degradacją;

b) transport realizowany będzie przy użyciu zestawu BIZON III +2xBP500;
c) liczba dni nawigacji w roku – 275, dobowy czas pracy – 16 lub 22,5 godz.;
d) tradycyjni odbiorcy węgla – elektrociepłownia Wrocław, rejon Szczecina;
e) potencjalny odbiorca – elektrownia Opole.
Na rysunku 3 umieszczono schemat takiego transportu. Rysunek przedstawia odległości 

drogą wodną i kolejową, przepustowość poszczególnych odcinków ODW w zależności od dobo-
wego czasu pracy, odbiorców węgla. Koszty określone zostały przy użyciu oficjalnych stawek PKP 
CARGO oraz danych ODRATRANS. W tabeli 1 przedstawiono przykładowe koszty transportu 
1 mln ton węgla do elektrowni Opole z i bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych. Wzięto pod 
uwagę ewentualne upusty, jakie stosuje PKP CARGO w stosunku do oficjalnych stawek. Koszty 
transportu łamanego tylko w przypadku opustu rzędu 60% są nieznacznie wyższe od transportu 
kolejowego. Dla długich relacji koszty transportu łamanego w każdym przypadku generują 
mniejsze koszty całkowite.
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rysunek 3. Transport łamany w korytarzu transportowym Odry 
Źródło: Lisiewicz i in. (2011).

tabela 1. Koszty transportu relacji Gliwice–Opole z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych.

System transportu Łamany Kolejowy

Wielkość upustów kosztów kolei [%] 0 30 60 0 30 60

Bez kosztów 
zewnętrznych 

Koszt jednostkowy przewozu 
[zł/t] 40,220 32,560 24,900 41,078 28,755 16,431

Koszt jedn. pracy 
przewozowej [zł/tkm] 0,323 0,262 0,200 0,437 0,306 0,175

Z kosztami 
zewnętrznymi

Koszt jednostkowy przewozu 
[zł/t] 45,64 37,98 30,32 52,123 39,80 27,476

Koszt jedn. pracy 
przewozowej [zł/tkm] 0,3756 0,3145 0,2526 0,554 0,423 0,282

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione wyniki wskazują na wyraźny wpływ kosztów zewnętrznych na koszty całkowi-
te. Koszty te dla transportu łamanego są ponad dwukrotnie niższe od kosztów w transporcie ko-
lejowym. Jeśli pominie się koszty zewnętrzne, transport kolejowy w relacji kopalnie–elektrownia  
Opole jest korzystniejszy w stosunku do łamanego z przeładunkiem w Gliwicach. Jeśli jednak 
uwzględnić koszty zewnętrzne, to w zasadzie transport łamany, poza jednym przypadkiem (upust 
60%, koszt jednostkowy), generuje znacząco niższe koszty niż transport kolejowy. W miarę 
wzrostu odległości transportowej zwiększa się przewaga transportu łamanego. Koszty transportu 
zewnętrznego stanowią (w zależności od wielkości upustów) od 12 do 18% kosztów całkowitych 
w transporcie łamanym i od 21 do 40% w transporcie kolejowym. Na koszty transportu łamanego 
decydujący wpływ mają koszty transportu kolejowego.
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traNspOrt kONteNerOWy Na ODW
Podstawowa cecha transportu kontenerów to jego niezawodność. W przypadku ODW warunek 
ten z uwagi na uwarunkowania hydrotechniczne jest trudny do spełnienia. Dodatkowe istotne 
elementy ograniczające możliwość transportu kontenerów to prześwity pod mostami i brak floty 
dostosowanej do transportu kontenerów. Na odcinku Odry od Wrocławia do Szczecina mostem 
limitującym jest most kolejowy w Krośnie Odrzańskim (514,1 km rzeki). Jego prześwit przy 
najwyższej wodzie żeglownej (WWŻ) wynosi 3,15 m. Średnia woda żeglowna (ŚWŻ) umoż-
liwiająca jeszcze eksploatację floty odrzańskiej przy zanurzeniu 1,6 m zwiększa ten prześwit 
o 80–90 cm. Na odcinku Odry skanalizowanej najniższy prześwit występuje pod mostem 
drogowym w Ratowicach nad dolną głową śluzy – 3,37 m. W przypadku Kanału Gliwickiego za 
prześwit minimalny można przyjąć wartość 4 m. W przypadku klasycznego eksploatowanego 
zestawu BIZON III + 2xOBP500 jednorazowo można przewieźć w jednej warstwie 30 kontene-
rów w przeliczeniu na jednostki TEU. Przyjmując średnią masę brutto jednego kontenera rzędu  
12 ton, zanurzenie barek nie przekroczy 1 m. Nowe koncepcje floty przystosowanej do eksploatacji 
na wodach płytkich pozwalają na zwiększenie liczby transportowanych kontenerów. Koncepcja 
takiej floty została opracowana w trakcie realizacji projektu badawczego INBAT realizowanego 
w ramach V Programu Ramowego UE (INBAT, 2004). W przypadku zestawu INBAT możliwy 
jest transport w jednej warstwie 42 jednostek TEU. Przy stanie WWŻ możliwy jest transport 
tylko jednej warstwy kontenerów niezależnie od typu floty. Transport dwu warstw jest możliwy 
przy ŚWŻ. Minimalny prześwit pod mostem limitującym można szacować na wielkość około 
3,95 m. Dla zestawu BIZON minimalne zanurzenie wynosi około 1,55 m, a dla zestawu INBAT 
– 1,65 m (rys. 4).

Wpływ zanurzenia na wymagany prześwit pod mostami 2 warstwy 
kontenerów

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Zanurzenie T [m]

Pr
ze

św
it 

h 
[m

]

INBAT 2 warstwy
BIZON+2xOBP500
WWŻ
ŚWŻ

rysunek 4. Wpływ zanurzenia na wymagany prześwit pod mostami. Dwie warstwy kontenerów
Źródło: Kulczyk, Skupień (2010).

Porównanie kosztów transportu jednego kontenera transportem wodnym i kolejowym na 
wybranych relacjach wzdłuż korytarza transportowego Odry wykazało, że transport kolejowy 
generuje wyższe koszty. Stosunek kosztów przewozu transportem kolejowym do kosztów trans-
portem wodnym wynosi od 1,4 do 1,6 w zależności od relacji (Kulczyk, Skupień, 2010).
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traNspOrt kONteNeróW W kOrytarzu traNspOrtOWym DOLNej WIsły
W związku z rozwojem przeładunku kontenerów w głębokowodnym terminalu kontenerowym 
w Porcie Północnym (DCT) sugeruje się, że mogą się pojawić problemy z dostawą i odbiorem 
kontenerów transportem kolejowym i drogowym. Sugestie takie są sygnalizowane przez zespoły 
związane z obsługą terminali kontenerowych w rejonie portów Gdańska i Gdyni. Władze re-
gionalne obszarów położonych wzdłuż Wisły zainteresowane są rewitalizacją żeglugi na Wiśle. 
Uważa się, że może to być jeden z warunków wzrostu gospodarczego tych obszarów (Kulczyk, 
Nowakowski, Skupień, Werbińska-Wojciechowska, Tubis, 2015). Uwzględniając powyższe, 
można przyjąć, że jedną z możliwości zwiększenia stopnia niezawodności obsługi terminalu 
głębokowodnego jest wykorzystanie drogi wodnej Wisły. Rozpatrzono możliwość transportu 
kontenerów w relacjach Gdańsk–Tczew–Solec Kujawski przy założeniu obecnie istniejących 
warunków nawigacyjnych na tym odcinku Wisły dolnej. Z danych zawartych w opracowaniu 
(Kulczyk i in., 2015) wynika, że w planowanym terminalu w Tczewie rocznie może być przełado-
wywanych 71,4 tys. kontenerów w przeliczeniu na jednostki TEU. Dla rejonu Solca Kujawskiego 
ta prognoza zakłada 38,1 tys. TEU/rok. Z danych RZGW w Gdańsku wynika, że na odcinku 
od ujścia Wisły do Tczewa Wisła spełnia warunki klasy III. Na odcinku Tczew–Solec Kujawski 
średnia roczna głębokość tranzytowa wynosi 1,2 m. Minimalny prześwit pod mostami przy 
WWŻ wynosi: 5,28 m most drogowy–Grudziądz; 5,55 m – most kolejowy Fordon. Uwzględniając 
powyższe, przyjęto, że maksymalne zanurzenie floty nie przekroczy 1,6 m. Oznacza to możliwość 
wykorzystania floty eksploatowanej lub projektowanej dla warunków ODW (zestaw BIZON 
i INBAT). Dodatkowo w analizie uwzględniono zestaw pchany z barką pchaną AI. Barka pchana 
AI to projekt wykonany w ramach programu Wisła w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Podstawowe wymiary tej barki wynoszą (Studium transportowe Wisła…, 1979):

 Ȥ długość L = 82 m,
 Ȥ szerokość B = 11,3 m,
 Ȥ zanurzenie T = 1,5 m,
 Ȥ wysokość boczna H = 2 m,
 Ȥ liczba kontenerów 1 warstwa 30 TEU.

W zestawie 2 x AI można załadować w jednej warstwie 60 kontenerów 20-stopowych, w dwóch 
warstwach odpowiednio 120 TEU, a w trzech – 180. Przy przeciętnej masie ładunku w kontenerze 
rzędu 10 ton ograniczeniem w transporcie kontenerów pozostaje minimalny prześwit pod mosta-
mi. Parametry barek pchanych typu OBP500 i INBAT umożliwiają transport dwóch warstw kon-
tenerów niezależnie od masy tych kontenerów tak w relacji do Tczewa, jak i do Solca Kujawskiego 
(rys. 5). W przypadku eksploatacji barek typu AI w relacji Gdańsk–Tczew niezależnie od masy 
kontenerów możliwy jest transport trzech warstw kontenerów w zestawie. W relacji do Solca 
Kujawskiego transport dwu warstw możliwy jest bez względu na masę kontenerów. Transport 
trzech warstw uzależniony jest od masy kontenerów i warunków nawigacyjnych na Wiśle (wy-
soka czy niska woda żeglowna). W tabeli 2 przedstawiono liczbę wymaganej floty niezbędnej 
do realizacji transportu założonej liczby kontenerów. Przyjęto okres nawigacji 270 dni w roku,  
16 godzin na dobę, tradycyjny system pchany (pchacz nie czeka na załadunek i rozładunek). 

Ocena kosztów transportu kolejowego i wodnego dla analizowanych relacji wykazała 
korzystne relacje w stosunku do transportu wodnego (rys. 5). Koszty transportu kolejowego 
określono na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2015 roku taryfy PKP CARGO. Koszty 
zależą od: odległości, typu kontenera, stanu załadownia (pełny, pusty). Przyjęto, że w składzie 
pociągu składającego się z 40 wagonów platform rodzaju S, typu Sgs połowa liczby załadowanych 
kontenerów jest pusta. Uwzględniono odległości kolejowe, odpowiednio: Port Północny–Tczew –  
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35 km, a Port Północny–Solec Kujawski – 182 km. W przypadku transportu wodnego oparto się 
na danych dotyczących kosztów transportu zestawów pchanych na Renie (Planco, 2007). Dane te 
określają koszty transportu wodnego w zależności od typu floty i zanurzenia. Do oceny kosztów 
transportu dla analizowanych relacji przyjęto koszty transportu zestawu pchanego, ekstrapolując 
(liniowo) koszty dla zanurzenia T = 1,5 m.

tabela 2. Zapotrzebowanie floty do realizacji założonych relacji

Prędkość pływania 
góra/dół [km/h] 8/10 10/12

Relacja Tczew Solec Kuj. Tczew Solec Kuj.

Czas trwania rejsu okrężnego [h] 10 41,5 8,33 34

Liczba rejsów w sezonie 432 104 518 127

Zestaw BIZON III
60 TEU

TEU/rok, zestaw 25 920 6240 31 080 7620

liczba pchaczy/liczby barek 3/9 6/18 3/9 6/18

Zestaw 
INBAT
84 TEU

TEU/rok, zestaw 36 288 8736 43 512 10 668

liczba pchaczy/liczby barek 2/6 5/15 2/6 4/12

2 x AI
2 warstwy
120 TEU

TEU/rok, zestaw 51 840 12 480 62 160 15 240

liczba pchaczy/liczby barek 2/6 4/12 2/6 3/9

2 x AI
3 warstwy
180 TEU

TEU/rok, zestaw 77 760 – 93 240 –

liczba pchaczy/liczby barek 1/4 – 1/4 –

Źródło: opracowanie własne. 

rysunek 5. Udział kosztów zewnętrznych w kosztach całkowitych transportu kontenerów na wybranych relacjach
Źródło: opracowanie własne.
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pODsumOWaNIe
Śródlądowy transport wodny w minionym okresie kilkudziesięciu lat w Polsce nigdy nie był 
gałęzią, która odgrywała znacząca rolę w systemie transportowym kraju. W okresie największego 
jego znaczenia (lata siedemdziesiąte, osiemdziesiąte ubiegłego wieku) maksymalne przewozy 
żeglugą śródlądową na polskich drogach wodnych wyniosły w 1980 roku około 22,25 mln ton, 
w tym na Odrze 16,64 mln ton. Mimo niezaprzeczalnych korzyści transport wodny śródlądowy 
w Polsce odgrywa marginalną rolę. Z uwagi na długie okresy i koszty inwestycji nie należy 
liczyć na szybką poprawę warunków nawigacyjnych na polskich drogach wodnych. Jednak 
nawet przy obecnych warunkach w określonych relacjach tak na Wiśle, jak i na Odrze przewozy 
transportem wodnym śródlądowym są możliwe. W przypadku transportu kontenerów nie ma 
potrzeby zapewnienia dużych głębokości tranzytowych. Średnia masa kontenerów sprawia, że 
nie wykorzystuje się pełnej ładowności floty dotychczas eksploatowanej, o zanurzeniu konstruk-
cyjnym nieprzekraczającym 1,6 m. Koszt transportu wodnego śródlądowego w tych relacjach 
jest niższy w stosunku do transportu kolejowego. Przewaga wynika między innymi z niższych 
kosztów zewnętrznych. Nie usprawiedliwia to zaniechania inwestycji, rozwoju i modernizacji 
śródlądowych dróg wodnych.
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Inland Navigation in Poland. Current State and Perspectives

aBstract The article presents a historical outline of the importance of inland waterway transport in the 
Polish transport system. It has been shown that since the 80s of the last century steady regres-
sion in that sector of transport in Poland has been noticed. A major impact on the state, except 
for changes in the structure of the goods supply, has the degradation of waterways, especial-
ly the Oder Waterway. The waterway, which in the past met the requirements for Class III, 
now in many places meets only Class II. A significant element in the development of inland 
waterway transport, is to adapt the system to existing and new transportation technologies 
developed on a global scale, particularly the transport of containers. Containers transport is 
possible even with the currently existing navigation conditions, using the existing fleet.

keyWOrDs inland navigation, history of inland navigation, perspectives of inland navigation
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streszczeNIe W odpowiedzi na rosnące problemy transportowe oraz pogorszenie jakości życia pol-
skie miasta zaczęły rozwijać inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu. 
Wiele z tych działań odnosi się do europejskich projektów, między innymi CIVITAS 
Initiative, SUMP czy FLOW. Uzupełnieniem wymienionych projektów w skali lokal-
nej są plany mobilności wdrażane dla obiektów generujących duży ruchu, takich jak: 
centra biznesowe i handlowe, szpitale, uczelnie, szkoły, urzędy itp. Celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie planu mobilności jako narzędzia równoważenia rozwoju 
transportu na obszarach zurbanizowanych, a także pokazanie procesu wdrażania tego 
planu dla instytucji i przedsiębiorstw. Dobrze przygotowany plan mobilności przynosi 
korzyści środowisku, pracownikom, klientom oraz zapewnia oszczędności finansowe 
w dłuższej perspektywie czasu. Pomimo kilkunastoletniego funkcjonowania planów 
mobilności w krajach zachodnich znajomość tego zagadnienia w Polsce jest niewielka.

słOWa kLuczOWe plan mobilności, generator ruchu, proces wdrażania

 

WprOWaDzeNIe
Nieustannie wzrasta liczba dziennych podróży wykonywanych samochodem, przyczyniając 
się do zwiększenia kongestii, hałasu, zanieczyszczenia środowiska, a tym samym pogorszenia 
jakości życia. Procesy te stawiają polskie aglomeracje miejskie w obliczu nowych wyzwań trans-
portowych (Wołek, Wyszomirski, 2012). W ramach inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju 
transportu zaczęto realizować projekty europejskie, takie jak CIVITAS Initiative, SUMP czy 
FLOW. Ich uzupełnieniem w skali lokalnej są plany mobilności wdrażane dla obiektów gene-
rujących duży ruch (pieszy, rowerowy, samochodowy, pojazdów transportu zbiorowego) wokół 
swojego obszaru. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli planu mobilności oraz 
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pokazanie procesu jego wdrożenia. Niniejszy artykuł powstał w na podstawie literatury polskiej 
i zagranicznej oraz wiedzy zdobytej na sympozjach.

pLaN mOBILNOścI DLa geNeratOróW ruchu
Plan mobilności to dokument o charakterze strategicznym stworzony dla konkretnego podmio-
tu. Za jego cel przyjmuje się zmianę zachowań transportowych adresatów projektu w kierunku 
wykorzystania bardziej przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się, zredukowanie 
liczby indywidualnych podróży samochodowych i potrzeb parkingowych oraz zmniejszenie 
zatłoczenia komunikacyjnego (Kłos-Adamkiewicz, 2014, s. 127). Zakres planu może obejmować 
dany obszar (gminę, miasto, dzielnicę), obiekt (instytucja, przedsiębiorstwo itp.) lub jednorazowe 
wydarzenie (impreza publiczna, targi itp.) (Smid, Lukesova, Mourek, 2011, s. 21). W niniejszym 
artykule skupiono się na obiektach zwanych dalej generatorami ruchu, które wytwarzają potrzebę 
dużej liczby podróży w ciągu dnia. Do takich generatorów ruchu można zaliczyć centra biznesowe 
i handlowe, szpitale, uczelnie, szkoły, urzędy, duże przedsiębiorstwa itp. (Nosal, 2010a, s. 31).

Bardzo częstym zjawiskiem przy powstaniu dużego generatora ruchu jest jego negatywne 
oddziaływanie na pobliskie otoczenie w wyniku wzmożonego ruchu samochodowego. Wiąże się 
to ze zwiększoną kongestią, hałasem, niebezpieczeństwem dla pieszych i rowerzystów, a także 
dzieci, gdy sytuacja taka ma miejsce przy szkole (częste zjawisko zatorów drogowych pojawia się 
o godz. 8.00 rano, gdy rodzice przywożą dzieci do placówki). Dodatkowo zauważalny staje się 
problem ze znalezieniem miejsca parkingowego na terenie obiektu, co przekłada się na zajmo-
wanie terenów zieleni w jego otoczeniu. 

Wdrożenie planu mobilności przynosi korzyści środowisku, pracownikom, firmom/instytu-
cjom i społeczeństwu (Smid i in., 2011, s. 7). Dzięki zwiększeniu liczby podróży ekologicznych 
mniej zanieczyszczenia przedostaje się do środowiska naturalnego, a także zmniejsza się poziom 
hałasu wywołany przez ruch samochodowy (tab. 1). W trakcie realizacji planu mobilności stosuje 
się również metodę indywidualnego planowania podróży dla pracownika (personalised travel 
planning), któremu proponuje się alternatywne do samochodu sposoby przemieszczania się. 
Działania takie mogę przynosić znaczące efekty, przyczyniając się do wzrostu liczby podróży 
pieszych i rowerowych (Curtis, Mouncher, 2016, s. 18).

tabela 1. Korzyści wdrożenia planu mobilności

Korzyści dla generatorów ruchu Korzyści dla pracowników

 Ȥ redukcja popytu na miejsca parkingowe
 Ȥ oszczędność kosztów eksploatacji i utrzymania 

powierzchni parkingowych
 Ȥ poprawa dostępności obiektu oraz lepszy wizerunek 

wśród klientów i sąsiadów
 Ȥ mniejsze zatłoczenie wokół obiektu

 Ȥ obniżenie kosztów podróży
 Ȥ skrócenie czasu potrzebnego na dojazd do pracy 
 Ȥ poprawa stanu zdrowia
 Ȥ integracja pracowników np. poprzez system car 

pooling
 Ȥ poprawia bezpieczeństwa przemieszczania się 

pieszych i rowerzystów wokół obiektu
Źródło: opracowanie własne.

W procesie tworzenia planu mobilności wykorzystuje się nowoczesne technologie oparte na 
systemach informatycznych, teleinformatycznych, a także systemie nawigacji satelitarnej (GPS). 
W ramach jednej instytucji/przedsiębiorstwa przygotowuje się kompleksową platformę serwiso-
wą pozwalającą na: uzyskiwanie informacji o możliwych formach podróżowania, dokonywanie 



proces wdrożenia planu mobilności dla obiektów generujących duży ruch

73

rezerwacji podróży, opłacanie podróży (Little, 2011, s. 24). Stosowanie systemu car pooling dla 
danego obiektu umożliwia osobom mieszkającym w bliskich odległościach podróżowanie wspól-
nie jednym samochodem do pracy. Internetowy system car pooling dla pracowników i studentów 
został również zastosowany w pierwszym planie mobilności w Polsce stworzonym dla Politechniki 
Krakowskiej w 2005 roku (Nosal, 2010b). Wdrażając plan mobilności, korzysta się też z serwisu 
carsharingu pozwalającego na wykonywanie podróży służbowych wypożyczonym pojazdem. Dane 
przedsiębiorstwo/instytucja może posiadać własną flotę samochodów lub działać w porozumieniu 
z lokalnymi operatorami świadczącymi usługi wspólnego użytkowania pojazdów na określony czas. 
Coraz powszechniejsze staje się także wynajęcie pojazdu przez kilka osób (od 2 do 6) podróżujących 
w to samo lub pobliskie miejsce (personal rapid transit). System taki najczęściej sprawdza się na 
lotniskach, w parkach biznesowych i kampusach uniwersyteckich (Little, 2011, s. 18). W ramach 
platformy serwisowej istnieje możliwość tworzenia systemu wypożyczania rowerów służbowych 
(w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada swoją flotę) lub korzysta się z dostępnego systemu 
rowerów miejskich. Wprowadzenie rowerów czwartej generacji posiadających komputer pokładowy 
z GPS oraz elektroniczne zabezpieczenia umożliwia zaparkowanie roweru w dowolnym miejscu 
bądź w wyznaczonej przez operatora strefie. Takie rozwiązanie funkcjonuje obecnie między innymi 
w Australii, Kanadzie, Dani czy Holandii (Shaheen, Guzman, Zhang, 2010, s. 166). 

prOces WDrOżeNIa pLaNu mOBILNOścI
Wdrożenie planu mobilności to proces długotrwały, wymagający kompleksowego podejścia. Ze 
względu na różnorodność podmiotów i ich indywidualne potrzeby nie ma możliwości stworzenia 
jednego dopasowanego wzoru dla każdej instytucji/przedsiębiorstwa. Tym samym czas imple-
mentacji planu trwa od 13 do 16 miesięcy (może trwać dłużej w przypadku prowadzenia dalszego 
monitorowania i aktualizowania sytuacji) (Department of Transport, 2012, s. 6).

rysunek 1. Proces wdrożenia planu mobilności
Źródło: opracowanie własne na podst. Department of Transport (2012).
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Wdrożenie planu mobilności dzieli się na 6 etapów (rys. 1). Każdy z nich jest niezbędny 
dla prawidłowego przebiegu procesu, a pominięcie z pozoru mało istotnych kwestii może się 
przełożyć na niepowodzenie całego planu. Realizacja przyjętych strategii przyniesie prawidłowy 
rezultat, gdy wykonane zostaną poprzednie kroki: zebranie szczegółowych danych, wyznaczenie 
celów, ale także uzyskanie poparcia ze strony interesariuszy i kierownictwa. 

Etap 1
Pierwszym krokiem wdrożenia planu mobilności dla dużego generatora ruchu jest pozyskanie 

wsparcia i akceptacji ze strony naczelnego kierownictwa. Pozwoli to na prawidłowe przeprowa-
dzenie dalszych działań. Zdarza się tak, że ze względu na zajmowane wysokie stanowisko i zwią-
zane z tym priorytety, na przykład gwarantowane miejsce parkingowe blisko wejścia do biura, 
naczelne kierownictwo nie dostrzega problemów transportowych pozostałych pracowników. 
W takiej sytuacji należy uświadomić odpowiednie osoby, pozyskać ich zrozumienie i wsparcie 
dla dalszych prac.

Kolejnym punktem w dokumencie jest umieszczenie krótkiego streszczenia zawierającego 
kluczowe tezy planu, tak aby szersze grono osób mogło zapoznać się z wdrażaną inicjatywą. 
Należy wyjaśnić, w jakim celu plan mobilności będzie wdrożony w wybranej organizacji i jak 
będzie przebiegał proces opracowania planu. Warto zwrócić uwagę na obraz obecnej sytuacji 
– strukturę sposobów zaspokajania potrzeb mobilności w miejscu pracy oraz możliwość korzy-
stania ze zrównoważonych form transportu. Przedstawienie docelowych poziomów wskaźników, 
a także kluczowych strategii pozwoli na lepsze zrozumienie podejmowanych działań (Department 
of Transport, 2013, s. 3). 

Realizacja powyższych kroków trwa około jednego miesiąca.

Etap 2 – zebranie danych
Zgromadzenie danych jest podstawowym etapem w trakcie powstawania planu mobilności. 

Pozwala na szczegółowe opisanie obecnego stanu (analizę sytuacji wyjściowej), określenie głów-
nych problemów transportowych oraz zrozumienie aktualnych schematów podróżowania. Etap 
ten będzie punktem odniesienia do zmierzenia efektów wdrożenia planu. 

W pierwszym kroku przeprowadza się audyt dostępności dla danego obiektu w celu zweryfi-
kowania jego położenia względem układu komunikacyjnego i możliwych sposobów przemiesz-
czania się. Pozwala to na wskazanie udogodnień i barier transportowych. Dokonując audytu, 
wykonuje się analizę obsługi transportowej, badając poniższe zagadnienia:

 Ȥ lokalizację obiektu oraz jego najbliższe otoczenie,
 Ȥ inwentaryzację dróg pieszych,
 Ȥ inwentaryzację parkingów samochodowych/miejsc postojowych,
 Ȥ inwentaryzację parkingów rowerowych/stojaków rowerowych,
 Ȥ inwentaryzację powiązań rowerowych,
 Ȥ inwentaryzację powiązań transportem zbiorowym publicznym i prywatnym.

Przeprowadzenie powyższej analizy pozwala na zbadanie dostępności danego miejsca 
z wykorzystaniem poszczególnych środków transportu oraz wskazanie największych braków 
w zakresie transportu zbiorowego. Istnieje również możliwość zaznaczenia miejsc problematycz-
nych pod względem bezpieczeństwa lub komfortu dla pieszych, rowerzystów bądź użytkowników 
transportu publicznego. Do zobrazowania wyników można się posłużyć ilustracją graficzną, na 
przykład mapą czasowej dostępności transportem kolejowym (Smid i in., 2011, s. 22).
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Drugim, równie istotnym krokiem podczas etapu zbierania danych jest przeprowadzenie 
ankiety wśród osób przemieszczających się do obiektu (Department of Transport, 2012, s. 10). 
Mogą to być zarówno pracownicy, klienci, jak i pacjenci (np. w przypadku ośrodka zdrowia). Do 
celów ankiety należy zbadanie preferencji podróżowania tych osób, poznanie utrudnień, jakie 
napotykają, oraz ich świadomości w tematyce zrównoważonej, ekologicznej mobilności. Dobór 
pytań powinien być dopasowany do profilu instytucji/przedsiębiorstwa oraz uwzględniać zebrane 
dane z analizy obsługi transportowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia badania drogą inter-
netową poprzez rozesłanie e-maili do pracowników, w formie wydrukowanych kwestionariuszy 
ankietowych bądź poprzez osobiste wywiady z ludźmi. 

W zależności od poziomu szczegółowości ankieta zawiera od kilku do kilkudziesięciu pytań. 
Najczęściej zadawane pytania dotyczą:

a) odległości zamieszkania od obiektu;
b) czasu podróży;
c) wyboru sposobu podróżowania: pieszo, rowerem, środkami transportu publicznego, 

motorem, samochodem, samochodem z kimś (car pooling);
d) wyboru sposobu podróżowania w celach służbowych (z miejsca pracy);
e) motywu wyboru danego rodzaju transportu oraz stopnia zadowolenia;
f) możliwości zmiany preferencji na podróżowanie w bardziej ekologiczny sposób;
g) barier dotyczących zmiany środka transportu;
h) posiadania karty miejskiej, prawa jazdy, roweru, samochodu;
i) aktywności fizycznej;
j) wieku ankietowanego.
Po dokonaniu audytu dostępności i przeprowadzaniu badania ankietowego analizuje się 

otrzymane wyniki. Dzięki poznaniu preferencji, barier oraz przyzwyczajeń ankietowanych moż-
liwe staje się rozpoczęcie działań nad opracowaniem strategii planu mobilności. Etap zbierania 
danych trwa zwykle 2 miesiące. 

Etap 3 – konsultacje z interesariuszami
Konsultacje z interesariuszami mają ważny wpływ na dalszy rozwój planu mobilności 

poprzez uświadomienie istotności podjętych inicjatyw. Aby wdrażane działania i strategie 
przyniosły zamierzony skutek, konieczne jest pozyskanie wsparcia. W tym celu podejmuje się 
rozmowy z menedżerami, działem marketingu i promocji, osobami promującymi zdrowy tryb 
życia, a także z aktywistami (np. rowerowymi). Dodatkowo tworzy się wydarzenia edukujące 
i promujące zdrowy tryb podróżowania, mające również zintegrować społeczność lokalną na 
przykład poprzez grę miejską. Takie inicjatywy dają możliwość przetestowania różnych działań, 
na przykład poprzez zorganizowania dnia bez samochodu. Aby uzyskać więcej informacji ze 
strony interesariuszy, instaluje się skrzynki na terenie obiektu, do których mogą oni wrzucać 
swoje sugestie i opinie (Department of Transport, 2012, s. 13).

Po zakończeniu konsultacji analizuje się zachowania transportowe interesariuszy, identyfi-
kując wskazane bariery. Przebieg całego etapu trwa około miesiąca.

Etap 4 – przygotowanie planu mobilności
W tej części (zwanej też częścią projektową) określa się, w jaki sposób powstało opracowanie 

planu oraz jakie są jego cele i planowane osiągnięcia. Powołuje się strukturę organizacyjną, 
negocjuje finansowanie, a także definiuje ramy czasowe planu (Smid i in., 2011, s. 24). Należy  
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uwzględnić zakres planu oraz możliwości jego rozszerzania poprzez zbadanie dodatkowej grupy 
osób, na przykład klientów lub pacjentów. 

Do celów kierunkowych planu mogą należeć:
a) dążenie do zredukowania liczby osób podróżujących do pracy samochodem;
b) poprawa warunków dla pieszych i rowerzystów;
c) poprawa jakości usług transportu zbiorowego;
d) redukcja kosztów parkowania, ograniczenie liczby miejsc parkingowych;
e) redukcja kosztów utrzymania floty samochodów służbowych;
f) poprawa stanu zdrowia pracowników;
g) obniżenie skali wpływu obiektu na środowisko;
h) wdrożenie i rozwój systemu car pooling;
i) obniżenie skali utraty dochodów spowodowanej na przykład zachorowalnością pracow-

ników, spóźnieniami do pracy w wyniku zatorów drogowych itp.
Na tym etapie określa się również docelowe poziomy wskaźników, które organizacja/instytucja ma 

nadzieję osiągnąć dzięki wdrożeniu planu mobilności (Department of Transport, 2013, s. 4). Odnoszą 
się one do postawionych celów i powinny być mierzalne, na przykład zwiększenie przejazdów w sys-
temie car pooling o 5% w ciągu roku, wzrost liczby podróży rowerowych o 10% w ciągu 2 lat itp.

Osiągnięcie zamierzonych celów oraz wskaźników jest możliwe dzięki zastosowaniu szeregu in-
strumentów zarządzania mobilnością. Do podstawowych należą informacja i doradztwo przekazujące 
użytkownikom wskazówki o możliwościach dojazdu do obiektu w sposób alternatywny dla samocho-
du bądź rekomendujące najlepsze rozwiązania dotyczące realizacji przyszłych podróży. Informacja 
może być udostępniana w różnych formach: w internecie, za pomocą ulotek, broszur, plakatów lub 
w formie znaków drogowych dla pieszych. Dodatkowo możliwe jest utworzenie funkcji koordynatora 
mobilności oraz otwarcie lokalnego ośrodka (punktu) mobilności (Nosal, Starowicz, 2010, s. 30).

Kolejnymi instrumentami są produkty transportowe, takie jak: bilety, mapy z siecią trans-
portu zbiorowego, odblaski dla rowerzystów. Instrumenty koordynacji i organizacji oferują nowe 
sposoby podróżowania (np. w systemie car pooling), a także usprawnienia istniejących usług 
transportowych (np. zwiększenie częstotliwości kursowania linii, przeniesienie przystanku itp.). 
Natomiast działania edukacyjne i promocyjne mają na celu kształcenie i szkolenie pracowni-
ków w kwestiach związanych z ich codziennym dojeżdżaniem do obiektu. Przykładem mogą 
być kampanie edukacyjne, na przykład „Dzień bez samochodu”, bądź kampanie promocyjne 
i marketingowe zachęcające do jazdy rowerem, na przykład „Do pracy jadę rowerem”. 

Praca nad tym etapem trwa około 2–3 miesięcy.

Etap 5 – Plan działania i strategie 
Ta część zawiera szczegółowy opis kolejnych kroków w ramach procesu wdrażania planu 

mobilności. Określa się w niej strategie, harmonogram poszczególnych działań (tablica działań), 
sposoby finansowania oraz osobisty zakres odpowiedzialności. Plan działania musi obejmować 
również budżet (Smid i in., s. 31). 

Strategie zmian mają na celu osiągnięcie docelowych poziomów wskaźników i celów kierun-
kowych planu mobilności określonych w etapie 4. Przyjmuje się od 2 do 5 strategii odnoszących 
się do podróżowania w wybranym obiekcie oraz wyjaśnia ich zasadność. Przykładem przyjętej 
strategii może być zachęcanie do korzystania z przyjaznych dla środowiska form mobilności.

W ramach planu działania przedstawia się tablicę działań zawierającą przyjętą strategię, cel 
(działanie), jego uzasadnienie, sposób wdrożenia, podmiot odpowiedzialny za wdrożenie, a także 
czas i potrzebne środki bądź sposób finansowania (Department of Transport, 2013, s. 5).
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Ostatnim krokiem w tej części jest przedstawienie zasobów umożliwiających finansowanie 
planu: 

 Ȥ uproszczony zarys budżetu,
 Ȥ informacje, w jaki sposób będą finansowane poszczególne działania.

Czas pracy nad tym etapem trwa około 2–3 miesiący.

Etap 6 – monitoring i ocena
W celu weryfikacji skuteczność przyjętych strategii należy określić zasady monitorowania 

i oceny poszczególnych działań. Monitorowanie i oceny są czynnościami prowadzonymi na bie-
żąco przez dłuższy czas (5–6 miesięcy), dzięki czemu możliwe staje się znalezienie i naprawienie 
błędu. Po dokonaniu oceny plan zostaje aktualizowany (Department of Transport, 2012, s. 19). 

Ocena planu mobilności składa się z czterech faz:
a) przed realizacją, test wstępny;
b) w trakcie realizacji;
c) po wdrożeniu: porównanie aktualnych wartości poszczególnych wskaźników z wartościa-

mi przed wdrożeniem planu mobilności;
d) regularna ocena w dłuższych odstępach czasu, na przykład raz na pół roku.

pODsumOWaNIe
Wdrożenie planu mobilności to proces etapowy wymagający podjęcia szeregu działań, zaangażo-
wania sporej liczby osób, a także poświęcenia wielu miesięcy bądź nawet lat na jego monitoring 
i poprawne funkcjonowanie. W trakcie stawiania celów i opracowywania strategii często należy 
podejmować kroki sprzeczne z przyzwyczajeniami użytkowników, co może wywoływać oburze-
nie z ich strony. Jednak wiele barier udaje się pokonać dzięki edukacji pracowników oraz promocji 
ekologicznych form transportu, na przykład roweru, który może się okazać szybszym środkiem 
transportu niż samochód (przy uwzględnieniu zatorów drogowych oraz czasu poświęconego na 
szukanie miejsca parkingowego). 

Dobrze przygotowany plan mobilności może zacząć przynosić korzyści finansowe przed-
siębiorstwu/instytucji na przestrzeni kilku lat. Dowodzą tego badania brytyjskie przedstawia-
jące redukcję wydatków pieniężnych na skutek mniejszej liczby podróży służbowych własnym 
samochodem, wprowadzenia autobusu pracowniczego czy ograniczenia miejsc parkingowych 
(Department for Transport, 2008, s. 67). Dzierżawa, budowa i utrzymanie każdego miejsca 
postojowego wiążą się ze sporymi kosztami w ciągu roku. Dodatkowo w wyniku zwiększenia 
liczby podróży pieszych i rowerowych spada zachorowalność pracowników, przekładając się na 
zmniejszenie liczby urlopów chorobowych. 

Plany mobilności w krajach europejskich są coraz powszechniej stosowane, ponadto zwiększa 
się liczba państw, w których wdrażanie planów staje się obligatoryjne dla dużych generatorów 
ruch, na przykład zatrudniających powyżej 100 pracowników. We Francji plany mobilności obej-
mują około 5% pracowników (Smid i in., 2011, s. 7). Aktualnie w Polsce funkcjonowanie planów 
mobilności praktycznie nie istnieje, jednak coraz częściej wśród instytucji i przedsiębiorstw 
podejmowane są wybrane działania na rzecz zrównoważonej mobilności. Dodatkowo rozwój 
technologii umożliwia coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych rozwiązań w planowa-
niu transportu i użytkowaniu pojazdów, rozszerzając funkcjonalność planów mobilności. Wizja 
pierwszego na świecie miasta bez samochodów (Helsinki do 2025 r.) wskazuje, jaki jest obecnie 
trend rozwoju transportu oraz jaki priorytet może być nadany planom mobilności w przyszłości.
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Mobility Plan as a Tool for Traffic generators. The Process of Implementation

aBstract In response to growing transport problems and the deterioration of the quality of life, polish 
cities began to develop initiatives for sustainable transport development. Many of these acti-
vities relate to European projects, like: CIVITAS Initiative, SUMP or FLOW. As a supplement 
for these projects at the local level are mobility plans implemented for major traffic genera-
tors, such as: business and shopping centers, hospitals, universities, schools, offices, etc. The 
purpose of this article is to present a mobility plan as a tool for sustainable development of 
transport in urban areas, as well as to show the process of implementation of the mobility plan 
for institutions and enterprises. A well-prepared mobility plan is beneficial for the environ-
ment, employees, customers and it may ensure the financial savings in the long period of time. 
In western countries the matter of mobility plans is well-known since 2001. Unfortunately, 
knowledge of this issue in Poland is still low.

keyWOrDs mobility plan, traffic generators, process of implementation
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streszczeNIe Elastyczne systemy transportu publicznego stanowią wartościowe uzupełnienie istnie-
jącego systemu transportu publicznego. Są gwarancją zapewnienia właściwego pozio-
mu dostępności transportowej dla mieszkańców. Dotyczy to szczególnie miejscowości, 
których mieszkańcy z różnych względów nie mają dostępu do transportu publicznego 
charakteryzującego się regularnością. W artykule przedstawiono istotę elastycznych 
systemów transportu publicznego oraz różne rodzaje tych systemów. Bazę dla analizy 
stanowiły doświadczenia państw Europy Zachodniej. Ponadto przedstawiono w ujęciu 
praktycznym wykorzystywanie jednego z nich (autobusu obywatelskiego) na przykła-
dzie pięciu miejscowościach landu Brandenburgia.

słOWa kLuczOWe transport publiczny, elastyczny system transportowy, autobus obywatelski

 

WprOWaDzeNIe
Na całym świecie występują obszary charakteryzujące się brakiem dostępu do publicznego 
transportu zbiorowego. Następstwem takiej sytuacji jest przede wszystkim powstawanie 
oraz pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego oraz dynamiczny rozwój motoryzacji 
indywidualnej.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania wyżej wymienionym tendencjom jest rozwijanie 
w niektórych państwach elastycznych systemów transportu publicznego (przewozy nieregular-
ne). Stanowią one wartościowe uzupełnienie już istniejącego systemu transportu publicznego 
realizowanego na zasadach komunikacji regularnej. Mają one charakter przewozów regularnych, 
realizowanych zgodnie z rozkładem jazdy oraz po określonych liniach komunikacyjnych. 
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Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz różnych rodzajów elastycznych systemów 
transportowych, wykorzystując do tego celu przede wszystkim literaturę oraz doświadczenia 
zagraniczne. Ponadto w dalszej części artykułu zaprezentowano przykładowe rozwiązania oraz 
dane statystyczne przedstawiające rzeczywiste wykorzystanie tych systemów w Niemczech. 
Z uwagi na objętość artykułu przedstawiono dane dotyczące jednego z rodzajów elastycznego 
systemu transportu publicznego – autobusów obywatelskich (w języku niemieckim Burgerbus).

IstOta eLastyczNych systemóW traNspOrtu puBLIczNegO
Elastyczne systemy transportu publicznego charakteryzują się nieregularnością co do czasu oraz 
przestrzeni wykonywania usług transportowych. W przeciwieństwie do usług realizowanych 
przez transport regularny można w przypadku przewozów realizowanych w sposób elastyczny 
zauważyć większy wpływ potencjalnych pasażerów na organizację usług transportowych. Z za-
łożenia elastyczne systemy transportu publicznego uwzględniają aktywną rolę w organizowaniu 
transportu (bądź też w niektórych przypadkach samoorganizowaniu) przez pasażera. Jego 
rolą jest przede wszystkim samodzielne kształtowanie rozkładu jazdy w zakresie czasu oraz 
w niektórych rodzajach kierunku realizacji usług transportowych. Powyższe elementy stanowią 
przesłankę dla określania tego typu usług mianem usług transportowych sterowanych popytem.

Istotnym elementem mającym wpływ na kształtowanie oferty przewozowej jest możliwość 
wykorzystywania do tego celu rozwiązań teleinformatycznych (przede wszystkim telefonicz-
nych oraz internetu) pełniących rolę komunikacji pomiędzy klientem transportu a operatorem 
transportu.

W ujęciu przestrzennym istotę elastycznych systemów transportowych można określić przez 
pryzmat cech miejsc, które obsługują, oraz sposobu organizacji procesu przemieszczania się. 
Elastyczne systemy transportu publicznego stosowane są na obszarach charakteryzujących 
się niską gęstością zaludniania oraz dużą rozległością. Te cechy sprawiają, że popyt na usługi 
transportowe na tego typu obszarach (np. wiejskich, peryferyjnych) jest niski. Czyni to obsługę 
potrzeb transportowych na tych obszarach w sposób regularny mało opłacalną (duża liczba 
pustych przebiegów, niski stopień zapełniania pojazdów). Ponadto dla tego ujęcia ważny jest 
aspekt kierunku przemieszczania się. W niektórych elastycznych systemach istnieje możliwość 
wykorzystywania środków transportu, wskazując bezpośrednio cel podróży i kształtując tym 
samym kierunek przemieszczenia się (np. centrum handlowe, usługi zdrowotne, szpital).

System przewozów nieregularnych dedykowany jest dla tych mieszkańców, którzy z różnych 
względów mają ograniczony bądź całkowity brak dostępu do usług przewozów regularnych. 
Dla właściwej obsługi potrzeb transportowych mieszkańców charakteryzujących się niską bądź 
żadną dostępności transportu publicznego ważne jest, aby systemy regularne i nieregularne były 
zintegrowane. Dzięki integracji przewozów poprawia się efektywność społeczną i ekonomiczną 
transportu (Palmer, Dessouky, Abdelmaguid, 2004, s. 495). Występują również pozytywne efekty 
ekologiczne związane z wyborem transportu zbiorowego. Przewozy nieregularne można uznać 
za właściwe rozwiązanie służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców obszarów o niskim popycie 
na usługi transportowe z uwzględnieniem racjonalności społecznej, ekonomicznej i ekologicznej 
w sposobie ich zaspokajania.

Przesłanka dla rozwoju systemów elastycznych transportu publicznego wynika z umożliwie-
nia mieszkańcom mobilności, realizacji celów społecznych i zawodowych, szczególnie tych osób, 
które z różnych względów nie mogą korzystać z motoryzacji indywidualnej. Dzięki systemom 
elastycznym poszerza się zdecydowanie udział osób oraz miejscowości, dla których dostępny 
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jest transport publiczny1. Ważne są również zagadnienia związane z racjonalizacją kosztów 
obsługi potrzeb transportowych. W takim zakresie można mówić o wzięciu pod uwagę zasady 
racjonalności uwzględniającej potrzeby transportowe oraz koszty ich zaspokojenia.

Brak dochodowości przy realizacji usług transportowych w ramach elastycznych systemów 
transportowych wymaga wparcia przez organy administracji publicznej. Może mieć ono 
między innymi charakter organizacyjny oraz finansowy. W zakresie organizacyjnym ważne 
jest włączenie rozwiązań elastycznych systemów do ogólnego systemu transportu publicznego 
poprzez integrację techniczną, czasową czy też taryfową. Daje to poczucie stabilności systemu 
transportowego, tworząc wyższą wartość dodaną dla pasażerów. Aspekt finansowy związany jest 
między innymi z dofinansowaniem przez władze samorządowe zakupu środka transportu oraz 
kosztów jego utrzymania.

Usługi elastycznego transportu pasażerskiego można odnieść do zmieniających się potrzeb 
oraz preferencji klientów transportu. Są odpowiedzią na rosnące oczekiwania pasażerów, szcze-
gólnie na tych obszarach, które charakteryzują się niskim popytem na usługi transportowe2.

Organizacja elastycznych systemów transportowych jest kosztowna (International 
Experiences..., 2015). W publikacjach brak jest szczegółowych analiz dotyczących kosztów funk-
cjonowania takich systemów. Najczęściej są one ujęte w łącznych kosztach organizacji transportu 
na danym obszarze, które obejmują przewozy regularne i nieregularne3.

W porównaniu z systemem regularnym ważna, a zarazem kosztowna jest część zarządcza 
systemu (tzw. organizacja zapisu), która wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, służy do 
zarządzania środkami transportu, ustalania przebiegu trasy, gromadzenia zapotrzebowania na 
przejazd itp. Ponadto innym rodzajem kosztu, który w pewnym zakresie występuje również 
w przypadku przewozów regularnych, jest tak zwana gotowość środka transportu do świadczenia 
usługi, która obejmuje płace kierowcy oraz utrzymywanie środka transportu w rezerwie. Zasadne 
jest integrowanie obu systemów, co służy obniżce kosztu obsługi potrzeb transportowych miesz-
kańców obszarów wiejskich.

rODzaje eLastyczNych systemóW traNspOrtOWych
W państwach, w których funkcjonują elastyczne systemy transportu (np. Niemcy, Szwajcaria, 
Francja), można wyróżnić różne ich rodzaje. Do podstawowych można zaliczyć liniowy, obsza-
rowy oraz związany z przekazaniem środka transportowego mieszkańcom – autobus obywa-
telski4. System liniowy jest ujęty w rozkładzie jazdy, jednak uruchamiany w miarę zgłaszanego 

1  Przeprowadzone przez autora badania ankietowe wśród województw zachodniopomorskiego, dolnośląskiego 
oraz lubelskiego wykazały, że dla obszarów wiejskich charakterystyczne jest zróżnicowanie poziomu dostępności 
transportu publicznego. Na brak dostępu do transportu publicznego wskazano w 25–30% badanych miejscowości 
(Kwarciński, 2014).

2  Inna formą elastycznych usług transportowych są specjalne usługi transportowe (special transport services 
– STSs), które uwzględniają organizację transportu dla specjalnych grup osób. Usługi te są bardzo krytykowane ze 
względu na brak elastyczności oraz wysokie koszty funkcjonowania (Mulley, Nelson, 2009, s. 39–40).

3  Należy zauważyć, że w państwach wykorzystujących te systemy transportu publicznego występuje jeden or-
ganizator transportu. W Polsce dotychczas dwa miasta: Kraków oraz Szczecin (kwiecień 2016 r.) wprowadziły jeden 
z rodzajów systemu elastycznego – liniowy.

4  Ta część artykułu została opracowana na podstawie informacji uzyskanych przez autora w ramach przyznanego 
przez Unię Europejską grantu (Staff Training Mobility) Erasmus+. Autor miał możliwość pozyskania informacji na temat 
funkcjonowania elastycznych systemów transportowych w Niemczech. Grant był realizowany w czerwcu 2015 r. w przed-
siębiorstwie Oberhavel oraz lipcu 2016 r. w VBB, u organizatorów transportu dla landów: Berlin oraz Brandenburgia.
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zapotrzebowania. Jego cechą charakterystyczną pozostaje poruszanie się po z góry określonej 
linii komunikacyjnej i zatrzymywanie się tylko na zgłoszonych przez pasażerów przystankach 
komunikacyjnych. W niektórych kursach, co wynika z rozkładu jazdy, dodatkowo uwzględnia 
się miejscowości najczęściej położone obok głównej linii komunikacyjnej. Ten system może mieć 
także charakter mieszany, to znaczy część kursów na danej linii obsługiwana jest regularnie (naj-
częściej przewozy szkolne, pracownicze), a część kursów realizowana jest tylko na zamówienie 
pasażerów, najczęściej w porze obiadowej, południowej. Elastyczność dotyczy również okresu 
świadczenia usług transportowych (okres świąteczny, wakacje).

W systemie obszarowym ważne jest wyznaczenie punktu transportowego, dokąd najkrótszą 
drogą dowozi się pasażerów z danego terytorium. Pasażerowie w dalszej podróży mogą korzystać 
z transportu regularnego na podstawie już wykupionego biletu i w ten sposób kontynuować 
podroż, zaspokajając własne potrzeby. Ponadto w tym systemie konieczne jest (jeżeli tak ustali 
organizator) wnoszenie dodatkowych opłat doliczanych do ogólnej taryfy. 

Kolejny rodzaj elastycznego systemu transportu publicznego związany jest z przekazaniem 
środka transportu do dyspozycji mieszkańców. Przykładem takiej samoorganizacji transportu 
jest autobus obywatelski – rozpowszechniony w Niemczech, a także popularny w Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii i Holandii – Bürgerbus, Peopies Bus (Steig ein Bürgerbusse…, 2010, s. 3). 
W systemie tym przewozy są inicjowane przez mieszkańców. Koszty zakupu środka transportu 
ponoszą najczęściej jednostki samorządu terytorialnego (przede wszystkim gminy), natomiast 
koszty utrzymania bieżącego – mieszkańcy (koszty eksploatacyjne)5. Dopuszcza się dofinanso-
wanie tego systemu przez osoby prywatne (sponsorów), jak również reklamodawców i jednostki 
samorządu terytorialnego. Kierowca autobusu nie otrzymuje z tego tytułu płacy (działa na zasa-
dzie wolontariatu). Na niektórych obszarach mieszkańcy miejscowości muszą wnosić coroczne 
opłaty członkowskie umożliwiające korzystanie z tej formy transportu.

Początki takiego sposobu zaspokajania potrzeb transportowych na obszarach o niskim 
popycie sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Samoorganizacja transportu uzupełnia 
linie transportu publicznego (samochodowe i kolejowe), które z różnych powodów (najczęściej 
dochodowych) nie są obsługiwane przez transport publiczny (także w ramach wyżej wymienio-
nego transportu nieregularnego). Wykorzystywany w tym systemie tabor jest relatywnie mały 
(maksymalnie do 8 miejsc), a jego prowadzenie nie wymaga specjalnego prawa jazdy związanego 
z zawodowym wykonywaniem zawodu kierowcy.

Przekazany środek transportu służy mieszkańcom do zaspokajania potrzeb transportowych 
związanych z dojazdami do pracy, młodzieży do dyskotek, ale również na potrzeby seniorów6. 
Charakteryzuje się dużą elastycznością pod względem czasu i przestrzeni realizacji usług 
transportowych – choć z założenia nie może być konkurencją dla usług regularnego transportu 
pasażerskiego. Nie ma zatem w porównaniu z innymi systemami elastycznymi ograniczeń czaso-
wych, co wynika z dyspozycyjności osoby (kierowcy) realizującej usługę transportową. Ta forma 
transportu służy do podtrzymania bieżącej mobilności obywateli, ale też (w długim okresie) daje 
możliwość przekształcenia systemu autobusu obywatelskiego w linie nieregularne i regularne7.

5  Jako przykład można podać koszty funkcjonowania BürgerBus Kreuztal, który ma średnioroczny przebieg 20 tys. km,  
co przy kosztach operacyjnych 0,85 euro za km daje kwotę 17 tys. euro. Przychody natomiast wynoszą 14 tys. euro (ceny 
bilety są od 1 euro – dzieci do 1,8 euro – dorośli). Strata pokrywana jest przez samorząd (www.buergerbus-kreuztal.de).

6  W ostatnim przypadku małe busy mają specjalnie obniżoną podłogę, co ułatwia wsiadanie starszym osobom.
7  Przeprowadzone przez BürgerBus Kreuztal badania potwierdziły, że głównymi usługobiorcami są osoby star-

sze, przede wszystkim kobiety, które nie posiadają samochodu osobowego ani prawa jazdy. Udział osób młodych do  
21. roku życia jest niewielki (6%). Dominującymi celem podróży są: zakupy (41%), turystyka (30%), wizyta u lekarza (17%). 
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Kolejnym sposobem zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców jest łączenie 
przewozów pasażerów i ładunków w ramach jednego systemu. Jest on dedykowany dla tych 
miejscowości, które ze względu na pełnione funkcje (np. rolnicze) umożliwiają połączenie prze-
wozów pasażerów oraz ładunków. W Niemczech taki system nosi nazwę KombiBus. Jest ważny 
na terenach rolniczych i pomocny w przemieszczaniu produktów rolniczych8.

Zbliżone do koncepcji autobusu obywatelskiego są usługi transportowe realizowane przez 
szwedzki program Rozwiązania dla transportu wiejskiego (www.byabussen.se). Testuje on  
alternatywne rozwiązania dla transportu wiejskiego, a jego głównym celem jest wypracowanie 
jak najlepszego modelu obsługi obszarów wiejskich. Jednym z rozwiązań jest „autobus wiejski”, 
którym dysponują mieszańcy jednej miejscowości (Kölsillre). Mikrobus nie posiada stałych 
tras i godzin odjazdu, jest bezpłatny. Najczęściej wykorzystują go mieszkańcy Kölsillre, ale 
również mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż planowanej trasy przejazdu9. Podobne 
rozwiązania poprawiające dostępność usług transportowych są wdrażane w innych państwach 
skandynawskich, a także Irlandii i Szkocji, charakteryzujących się niską gęstością zaludnienia 
(http://en.ntsam-rts.eu).

WykOrzystaNIe autOBusóW OByWateLskIch przez mIeszkańcóW  
LaNDu BraNDeNBurgIa
Jednym z rodzajów elastycznego sytemu transportu publicznego jest przekazanie środka trans-
portu mieszkańcom, którzy mają możliwość wykorzystywania go do własnych potrzeb trans-
portowych. Jest to rozwiązanie dotychczas mało rozpowszechnione teoretycznie i praktycznie 
w Polsce.

Taki sposób zaspokajania potrzeb transportowych występuje między innymi w landzie 
Brandenburgia (od 2004 r.)10. Wykorzystywany jest między innymi przez mieszkańców nastę-
pujących miejscowościach: Dallgow-Dobritz, Gransee, Hoher Flaming, Brieselang oraz Lieberose 
(tab. 1).

Autobusy obywatelskie stanowią ważny element uzupełniający system transportu publiczne-
go. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 1 nie mają one jednego właściwego źródła finansowania 
czy też źródła zakupu, jednak dominujący w tym zakresie jest udział gmin oraz powiatów. 
Spośród osób deklarujących swoje zainteresowanie tą formą transportu jedynie połowa aktywnie 

Niewielka część podróży związana jest z dowozem do innych środków transport (1%). Najczęściej mieszkańcy korzysta-
ją z autobusu obywatelskiego raz w tygodniu. Przed uruchomieniem usług autobusu obywatelskiego jego pasażerowie 
korzystali w przemieszczaniu się z pomocy rodziny (ok. 60%), a 1/3 do realizacji własnego celu wykorzystywała rower 
lub osiągała go na pieszo (www.buergerbus-kreuztal.de).

8  Ministerstwo Transportu Niemiec w odpowiedzi na szybkie niekorzystne zmiany demograficzne (szybki proces 
starzenia się społeczeństwa), które miały miejsce na początku transformacji we wschodniej części Niemiec po 1990 r.,  
wdrożyło 6 projektów służących poprawie obsługi transportowej mieszkańców obszarów wiejskich. Mają one na celu 
wypracowanie najlepszego sposobu obsługi potrzeb transportowych tych osób w warunkach szybkiej depopulacji 
i postępującego procesu starzenia się jego mieszkańców. Zakłada się, że problem ten będzie się również nasilał w innych 
częściach Niemiec a także Europy (Modellvorhaben Daseinsvorsorge…, 2011).

9  Dane statystyczne pokazują, że na ogół pokonuje on odległość do okolicznych miast wynoszącą 45 km. W ciągu 
roku (2011 r.) autobus przewiózł ogółem 4100 osób, co jest dobrym wynikiem na obszarze wiejskim zamieszkałym przez 
niespełna 100 osób. Za ciekawą należy uznać informację, że osoby, które posiadały samochody osobowe, także korzy-
stały z usług autobusu. Można to tłumaczyć dbałością o środowisko naturalne, oszczędnością i rozwojem kontaktów 
towarzyskich.

10  W części zachodniej Niemiec stosowany jest od blisko 50 lat.
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korzysta z autobusów obywatelskich, przy czym dominują mężczyźni. Zróżnicowana jest opłata 
członkowska w poszczególnych miejscowościach, choć przeważa koszt około 10 euro na rok. 
Z punktu widzenia czasu oferta usługowa dotyczy dni roboczych (godz. 8.00–18.00). W latach 
2013–2015 nie zaobserwowano dużych zmian związanych z liczbą przejechanych kilometrów 
oraz przewiezionych pasażerów. W takim ujęciu można mówić o stabilizacji.

tabela 1. Dane dotyczące funkcjonowania autobusów obywatelskich w wybranych miejscowościach landu 
Brandenburgia

Wyszczególnienie Dallgow- 
-Dobritz Gransee Hoher Flaming Brieselang Lieberose

Miesiąc/rok 
uruchomienia 
systemu

grudzień 2013 r. lipiec 2004 r. listopad 2006 r. lipiec 2007 r. grudzień 
2009 r.

Liczba członków 
systemu (mieszkańcy) 38 41 32 41 30

Liczba aktywnych 
członków systemu 
(w tym kobiet)

14 (1) 14 (1) 11 (2) 21 (5) 10 (2)

Opłata członkowska 10 euro/rok 25 euro/rok 12 euro/rok 60 euro/rok 10 euro/rok

Instytucja finansująca 
system

gmina (2/3), 
powiat (1/3) miasto i gminy powiat gmina, powiat powiat

Źródło zakupu środka 
transportu

województwo 
(Land 

Brandenburg)
miasto i gminy powiat gmina

województwo 
(Land 

Brandenburg)

Okres 
funkcjonowania 
(dzień, godziny)

poniedziałek–
piątek

8.00–18.00

poniedziałek–
piątek

7.00–18.00

poniedziałek–
piątek 

8.00–12.00; 
17.00–19.00

poniedziałek–
piątek 8.00–18.00

wtorek, 
czwartek, 

piątek 7.00–
13.00

Liczba pasażerów 
w ciągu roku [tys.]

0,8 (2013)
5,1 (2014)
6,0 (2015)

4,0 (2013)
4,3 (2014)
4,1 (2015)

2,8 (2013)
3,1 (2014)
3,0 (2015)

14,0 (2013)
16,0 (2014)
16,0 (2015)

56,9 (2013)
55,0 (2014)

Liczba przejechanych 
kilometrów [tys.]

2,0 (2013)
34,0 (2014)
37,0 (2015)

39,5 (2013)
39,8 (2014)
39,8 (2015)

71,0(2013)
70,5 (2014)
70,6 (2015)

41,0 (2013)
42,3 (2014)
45,0 (2015)

36,5 (2013)
37,0 (2014)

Źródło: opracowanie własne na podst. materiałów VBB.

Tworzenie zintegrowanego sytemu transportu publicznego wymaga współpracy między 
przedsiębiorstwami transportowymi. Jest ona widoczna również w analizowanym powyżej 
sposobie zaspokajania potrzeb transportowych z wykorzystaniem autobusów obywatelskich. 
Przebieg linii komunikacyjnych (jeżeli jest taka potrzeba) jest dospawany do linii komunikacji 
regularnej, umożliwiając czasową oraz przestrzenną integrację (Handbuch burgerbus, 2012). 
Ponadto środki transportu są serwisowane oraz naprawiane w lokalnych przedsiębiorstwach, 
które świadczą usługi transportowe w sposób regularny.



elastyczne systemy transportu publicznego – istota, rodzaje, przesłanki rozwoju

85

pODsumOWaNIe
Elastyczne formy transportu stanowią gwarancję możliwości zaspokajania potrzeb transporto-
wych mieszkańców na obszarach charakteryzujących się niskim popytem na usług transportowe, 
którzy nie mają dostępu do usług transportu regularnego. Jest to rozwiązanie szczególnie korzyst-
ne dla osób bez samochodu osobowego, a także zapewnia poczucie włączenia społecznego. Dostęp 
do transportu publicznego zwiększa atrakcyjność miejscowości. W wymiarze ogólnospołecznym 
ważne są również aspekty środowiskowe – niższe zużycie energii. Za wadę elastycznych systemów 
można uznać czas potrzebny na zrealizowanie usługi transportowej, który uwzględnia oczeki-
wanie na środek transportu, co wymaga dobrego rozpoznania własnych potrzeb. W państwach 
stosujących elastyczne systemy transportu publicznego czas oczekiwania jest zróżnicowany (np. 
w Szwajcarii ok. 60 min, w Niemczech 90–120 min).

Zapotrzebowanie na elastyczne systemy transportu jest uzależnione od wielu czynników, lecz 
głównymi są struktura wieku i posiadanie własnego środka transportu. Jeżeli w obsługiwanych 
miejscowościach przeważają osoby starsze, zapotrzebowanie jest na przejazdy w godzinach 
południowych, jeżeli uczące się i pracujące – w godzinach porannych.

W państwach Europy Zachodniej panuje powszechne zrozumienie dla potrzeby finansowania 
usług transportowych służących poprawie dostępności transportu publicznego. Jest jednak 
zauważalne dążenie do racjonalności ekonomicznej w procesie organizowania tych usług. 
Przejawia się to przede wszystkim w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które mają między in-
nymi ograniczać koszty funkcjonowania systemu obsługi potrzeb transportowych, zapewniając 
jednocześnie minimalny poziom dostępności gwarantujący możliwość aktywności społecznej 
(m.in. edukacja, opieka zdrowotne, zakupy, kultura).
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Flexible Public Transport Systems – the Essence, Types, Conditions of developments

aBstract Flexible public transport systems are a valuable complement to the existing public transport 
system. They provide a guarantee to ensure a proper level of accessibility of transport. The 
article presents the essence and different types of systems. Furthermore, Their implementa-
tion, in practical terms, is presented, on the example of the five towns of the federal state of 
Brandenburg. 

keyWOrDs public transport, flexible transport system, civic bus

Translated by Tomasz Kwarciński
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streszczeNIe W artykule podjęto problematykę ustalenia warunków wewnętrznych oraz zewnętrz-
nych firmy, decydujących o wdrożeniu outsourcingu. Identyfikacja przesłanek decy-
dujących o ekonomicznej oraz funkcjonalnej korzyści wykorzystania outsourcingu 
pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom ułatwić działania w warunkach niepew-
ności gospodarczej.

 Przeprowadzenie analiz otoczenia przedsiębiorstw, rynku oraz prawidłowe formuło-
wanie celów stawianych przed outsourcingiem umożliwia osiągnięcie maksymalnych 
efektów z jego wykorzystania. Biorąc pod uwagę warunki niepewności gospodarczej, 
które towarzyszą wszystkim podejmowanym decyzjom oraz działaniom, tylko postę-
powanie oparte na precyzyjnie sformułowanym schemacie pozwoli redukować ryzyko 
wynikające z wprowadzania zmian.

 Przeprowadzone w ukraińskich przedsiębiorstwach produkcyjnych badanie przy wy-
korzystaniu wywiadu bezpośredniego standaryzowanego pozwoliło na zbudowanie 
autorskiego modelu podejmowania decyzji związanych z procesem wdrażania outso-
urcingu.

słOWa kLuczOWe outsourcing, podjecie decyzji o outsourcingu, redukcja kosztów

WprOWaDzeNIe
Globalizacja jako trend rozwojowy w obszarze gospodarczym doprowadziła do podniesienia 
standardów oraz podwyższania wymagań klientów wobec firm. Wynikiem tego stała się potrzeba 
ciągłego doskonalenia się oraz poszukiwania nowych rozwiązań, które jednocześnie pozwolą 
przedsiębiorstwom zaspokajać potrzeby klientów przy najniższych kosztach z zachowaniem 
wysokiego poziomu jakości. Aby osiągnąć ten cel, stosuje się nowe rozwiązania technologiczne, 
metody oraz narzędzia zarządzania. Jednym z nich jest outsourcing. 

Analizując literaturę przedmiotu, pojęcie outsourcing można zdefiniować jako przekazanie 
realizacji wybranego procesu na rzecz zewnętrznego dostawcy usług, wydzielenie tej działalności 
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ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (Gołembska, 2010; Greaver Jr, 1999; Heywood, 2001; 
Trocki, 2001). Punktem wyjścia do koncepcji outsourcingu jest określenie funkcji podstawowych 
organizacji. Przedsiębiorstwa koncentrują się na działalności kluczowej (core business). Pozostałe 
czynności pomocnicze zlecają na rzecz innych firm, które w tym się specjalizują. 

Ford (1923) powiedział: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż 
konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili, i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy 
kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” (Mazur-Dulęba, 2009, s. 361). Cytat perfekcyjnie przekazuje 
całą filozofię outsourcingu. Stosowanie outsourcingu staje się co raz bardziej rozpowszechnione. 
Wiąże się to z wszechstronnością zastosowania, jak również z możliwością wspierania różnorod-
nych celów organizacji. 

Celem artykułu jest przedstawienie modelu podejmowania decyzji o outsourcingu oraz 
przejścia do outsourcingu usług transportowych, który był opracowany w ramach badania 
małych i średnich ukraińskich przedsiębiorstw z branży włókienniczej, które zdecydowały się 
zlecać część realizowanych zadań w celu redukcji kosztów logistycznych. Wybór usług transpor-
towych jako obiektu badania był podyktowany ze względu na miejsce, które logistyka zajmuje 
w przedsiębiorstwach. Usługi transportowe jako część logistyki i dystrybucji stanowią podstawę 
funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych. Logistyka i dystrybucja są trzecim największym 
obszarem działalności poddawanym outsourcingowi (Mazur-Dulęba, 2009, s. 362). 

prOces DecyzyjNy W zarząDzaNIu
Decyzją nazywamy wybór poparty obserwacją faktów, informacji i istniejącej na ten temat wie-
dzy (Pens, 1997, s. 127). Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach jest jedną z najważniejszych 
funkcji, stanowi podstawę działalności, fundament organizacji. Każda decyzja gospodarcza 
wymaga przemyślenia ze względu na jej wpływ na przetrwanie przedsiębiorstwa w burzliwie 
zmieniającym się otoczeniu. 

Podjęcie odpowiedniej decyzji wymaga wykorzystania dwóch głównych zasobów: danych 
i informacji, gdzie za dane przyjmuje się rzeczywiste faktory i zdarzenia, a za informacje – od-
powiedzi na pytania, które stawiane są w wybranym problemie (Oleksiuk, 2007, s. 69). 

Proces outsourcingu należy rozpocząć od określenia problemu, który wystąpił 
w przedsiębiorstwie, pożądanego efektu w wyniku rozwiązania problemu oraz trzeba zidentyfi-
kować możliwe rozwiązania. 

Główny problem w badanych przedsiębiorstwach wynikał z niewystarczającej wielkość floty 
pojazdów, co skutkowało niezrealizowanymi zleceniami. Pożądany efekt rozwiązania problemu 
określono jako zaspokojenie zapotrzebowania na tabor przy jak najniższych kosztach, z zachowa-
niem poziomu jakości dostaw. Osiągnięcie tego efektu było możliwe dzięki: zwiększeniu własnej 
floty lub oddaniu procesu w outsourcing. Rozważania możliwych rozwiązań były prowadzone 
metodą drzewka decyzyjnego.

Metoda drzewka decyzyjnego jest graficznym narzędziem stosowanym w procesie podej-
mowania decyzji. Główną zaletą danego instrumentu jest możliwość rozpatrywania wszystkich 
czynników wpływających na decyzje oraz określenie ryzyka ich podjęcia (Magee, 1964, s. 127). 

Drzewko decyzyjne stało się fundamentem budowy modelu przejścia do outsourcingu.
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IDeNtyFIkacja czyNNIkóW WaruNkujących pODjęcIe DecyzjI O OutsOurcINgu 
traNspOrtu W mśp

Wybór najlepszego z alternatywnych rozwiązań wymaga zapoznania się z ich wadami oraz 
zaletami i oceny ich. Ocena ta pozwoli określić i jednocześnie ograniczyć ryzyko podejmowania 
decyzji. 

Przedstawione poniżej wady i zalety przejścia do outsourcingu usług transportowych były 
uzyskane w trakcie badania i odzwierciedlają sytuację na rynku ukraińskim. 

tabela 1. Wady i zalety przejścia do outsourcingu usług transportowych

zalety Wady

Możliwość uzyskania zasobów, którymi 
przedsiębiorstwo nie dysponuje

Zagrożenie związane z niewłaściwym wyborem 
dostawcy usług outsourcingowych

Możliwość pozyskania kapitału Zwolnienie osób dotychczas wykonujących 
czynności poddane outsourcingowi

Szansa na podział ryzyka Zagrożenie związane z możliwym wydłużeniem 
czasu realizacji zamówienia

Oszczędności czasu Zagrożenie związane z możliwym zepsuciem 
wizerunku firmy w oczach klientów

Zysk na jakości Potrzeba częściowej likwidacji własnego taboru 
pojazdów przedsiębiorstwa

Kompleksowo realizowane działanie Zmiany w otoczeniu zewnętrznym (np. zmiany cen 
paliwa, wahania kursów walut)

„Odchudzenie” struktury organizacyjnej 
Zagrożenia związane ze skutkami zerwania umowy 
lub niedotrzymania warunków: niewłaściwa jakość 
usług, czas, cena świadczonych usług

Koncentracja na działalności kluczowej

Możliwość zwiększenia konkurencyjności
Źródło: opracowanie własne na podst. Bozarth, Handfield (2007); Kłos (2009); Trocki (2001).

Podejmowanie decyzji przy wykorzystaniu drzewka decyzyjnego wymaga odpowiedzi na 
kluczowe pytania (Mazur-Dulęba, 2009, s. 362):

1. Czy czynniki zewnętrzne rynku sprzyjają outsourcingowi?
2. Jaki proces powinien być wydzielony?

2.1. Czy wybrany przez nas proces należy do core business?
2.2. Czy wybrany proces wykonuje się efektywnie i wydajnie?
2.3. Czy proces przynosi dochody?
2.4. Czy outsourcing danego procesu jest droższy od utrzymywania go w ramach własnej 

działalności?
2.5. Czy wyższe koszty wiążą się z wartością dodaną?

3. Czy rzeczywiście koszty działalności spadną?
Kolejnym krokiem procesu podejmowania decyzji jest szczegółowa analiza warunków ze-

wnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa w kontekście wdrożenia outsourcingu. 
W przypadku badanych przedsiębiorstw w trakcie analizy otoczenia zewnętrznego oprócz 

takich elementów, jak: regulacje prawne, rynek usług transportowych, kształtowanie cen 
z uwzględnieniem wahania kursów walut, ceny paliwa, innowacje w transporcie, został również 
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uwzględniony warunek dużej niepewności gospodarczej, który wiąże się z sytuacją geopolityczną 
na Ukrainie. 

Analiza stanu bieżącego przedsiębiorstwa obejmowała kondycje finansową, zasoby, którymi 
przedsiębiorstwo dysponuje i które mogą być przeznaczone na rozwiązanie problemu, produkcję, 
rentowność, majątek trwały, zapasy ludzkie, obroty.

Wszystkie powyżej wymienione czynności przeddecyzyjne zostały zawarte w I etapie modelu 
przejścia do outsourcingu, ponieważ stanowią podstawę kolejnych czynności.

mODeL przejścIa DO OutsOurcINgu 
Historia outsourcingu w teorii zarządzania zaczyna się w latach osiemdziesiątych XX wieku, 
chociaż jego zasady były stosowane dużo wcześniej. Burkholder (2006) pisał, że outsourcing po raz 
pierwszy wystąpił, gdy stolarz zapłacił innej osobie za wycinkę drzewa w celu pozyskania drewna. 

Autorzy zajmujące się tematyką outsourcingu, na przykład Trocki (2001), Greaver Jr (1999), 
Gay i Essinger (2002), Cook (2003), głównie koncentrują się na wdrażaniu lub czynnikach decy-
dujących o takim rozwiązaniu. Autorka artykułu stara się objąć wszystkie etapy, od czynności 
przeddecyzyjnych, poprzez wdrażanie, do czynności kontrolingowo-korygujących dla outsour-
cingu usług transportowych w MŚP z branży włókienniczej. 

Model przejścia przedsiębiorstwa do outsourcingu dostosowanego do specyfiki małych 
i średnich firm z branży włókienniczej opracowano na podstawie badań przeprowadzonych 
w 2015 roku na rynku ukraińskim. Metodą badawczą był wywiad bezpośredni z osobami zarzą-
dzającymi przedsiębiorstwami. 

Redukcja kosztów logistycznych była identyfikowana jako cel główny stawiany przed przed-
siębiorstwami. Cele dodatkowe były określone jako: odchudzenie struktury organizacyjnej oraz 
możliwość koncentracji na działalności kluczowej.

Opracowany model zawiera cztery etapy, zaczynając od analizy poprzedzającej podjęcie 
decyzji o outsourcingu, a kończąc analizą uzyskanych wyników.

Etapem I jest podjęcie decyzji o outsourcingu. Faza ta jest bezpośrednio związana z analizą 
stanu bieżącego przedsiębiorstwa, otoczenia zewnętrznego, czyli po wykonaniu przedstawionych 
wyżej czynności przeddecyzyjnych. 

Na tym etapie zapoznano się ze strukturą kosztów. Ich największą część w badanych 
przedsiębiorstwach stanowiły koszty amortyzacji samochodów (20%) oraz koszt pracy działu 
logistyki (25%). Do pozostałych kosztów można zaliczyć koszty napraw, koszty pracy kierowców, 
ubezpieczeń oraz przeglądów. 

Istotny z punktu zdefiniowanych problemów jest fakt, że wszystkie przedsiębiorstwa są 
częścią „stałych” łańcuchów dostaw, co z kolei oznacza niezmienne trasy przewozów i bardziej 
przewidywany popyt. 

Analiza otoczenia zewnętrznego jako najważniejsze ryzyko wykazała wahania kursów walut, 
co powoduje niestabilność cen usług. Wahania kursów walut tylko w 2015 roku doprowadziły do 
wzrostu stawek przewozowych o 24% na przewozy krajowe oraz o 35% na przewozy zagraniczne. 
Porównując jednak wady i zalety w odniesieniu do otoczenia przedsiębiorstwa, podjęto decyzję 
o wdrożeniu outsourcingu. 

Informacje uzyskane od przedsiębiorstw odnośnie do struktury kosztów oraz informacja 
z otoczenia zewnętrznego pozwoliły na modelowanie kolejnego etapu, którym jest wybór do-
stawcy usług i wyszczególnienie najważniejszych punktów krytycznych, na które w pierwszej 
kolejności będzie zwrócona uwaga.
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Etap II jest fazą, na którą składa się analiza rynku dostawców usług outsourcingowych, 
przesłanie zapytania ofertowego do wybranych przedsiębiorstw oraz wybór najlepszej oferty. 

Analiza rynku potencjalnych dostawców pozwala na dobór najlepszego z nich, który oferuje 
odpowiedni poziom usług w najlepszej cenie.

rysunek 1. Model przejścia przedsiębiorstwa do outsourcingu usług transportowych
Źródło: opracowanie własne.
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Analizując rynek usług outsourcingu w zakresie transportu na Ukrainie, możemy stwierdzić, 
że wybór dostawcy jest poważnym wyzwaniem, ponieważ warunki, w których funkcjonuje rynek, 
nie są przyjazne dla rozwoju jakości oferowanych usług, co powoduje duże niebezpieczeństwo 
oraz ryzyko związane z opóźnieniami, odwołanymi dostawami, rezygnacją z umowy (Гурч, 2003, 
s. 97).

Przesłanie zapytania ofertowego pozwala ustalić, czy wybrani usługodawcy mają możliwości 
zaspokojenia zgłaszanych potrzeb. 

Wybór dostawcy jest ważną decyzją, która w przyszłości wpływa na jakość zlecanej usługi. 
Desygnowana firma musi mieć dobrą reputację na rynku i wiarygodność, co pozwoli na redukcje 
poziomu ryzyka związanego z outsourcingiem.

Po wyborze usługodawcy przedsiębiorstwo przystępuje do kolejnego etapu.
Etap III jest fazą już bezpośredniej współpracy z dostawcą usług. Zawiera czynności związane 

z negocjacją, ustaleniem szczególnych parametrów współpracy, dostosowaniem ofert do indywi-
dualnych potrzeb przedsiębiorstwa, podpisaniem umowy. 

Jednym z ważniejszych kroków tego etapu są negocjacje odnośnie do ceny oraz ustalenie 
algorytmu postępowania w trakcie przyszłej współpracy. 

Na tym etapie przedsiębiorstwa określają swoje wymagania dotyczące rodzaju i ilości oferowa-
nego taboru, czasu i częstotliwości dostaw, warunków rozliczania usług. Wszystkie informacje są 
zawarte w umowie, co pozwala na ograniczenie ryzyka wynikającego z niezrealizowania zlecenia. 

Badanie wykazało, że firmy transportowe są bardzo elastyczne w ustaleniu warunków współ-
pracy, co zdaniem autorki jest wynikiem ogólnego kryzysu gospodarczego na Ukrainie.

Etap kończy się podpisaniem umowy o outsourcingu i początkiem długotrwałej współpracy.
Etap IV jest fazą analizy wyników – finansowej oraz jakościowej.
Controling jest ważną częścią każdej podejmowanej decyzji. Pozwala na szybką reakcję 

w przypadku występowania problemów oraz operatywne działania korygujące. Ciągły moni-
toring bieżących wyników w pierwszych miesiącach outsourcingu jest warunkiem koniecznym.

Analizując efekty finansowe wdrażania outsourcingu, należy się skupić na porównaniu 
zakładanych poziomów kosztów oraz procencie redukcji z uzyskanymi rzeczywistymi liczbami.

Nieco trudniejsza jest analiza od strony efektów jakościowych. Wiąże się to z samą istotą 
mierników jakości. W tym aspekcie występują dwie strony: strona przedsiębiorstwa produkcyj-
nego oraz strona ich dostawców i klientów. Obie strony mają podobne wymagania jakościowe, 
które zawierają się w kategoriach niezawodności, dostępności, kompetencji, bezpieczeństwa, 
wiarygodności, zrozumienia oraz atrybutów materialnych (Urbaniak, 2004, s. 27–28). Problem 
polega na określeniu mierników charakteryzujących jakość w poszczególnych grupach.

Analiza wyników jest ostatnim etapem, który odbywa się w ciągu całego okresu outsourcingu.

pODsumOWaNIe
W warunkach ciągłej niepewności przedsiębiorstwa poszukują sposobu na utrzymanie lub 
wzmocnienie pozycji rynkowej, czyli nowych rozwiązań strategicznych, które również pomogą 
wyróżnić się na tle konkurentów. Taka strategia musi zapewniać dobrą kondycję finansową, 
informacyjną, rzeczową oraz odpowiedni poziom zapasów ludzkich. Jest to najważniejszy punkt 
w poszukiwaniu długookresowych rozwiązań, które pozwalają zarówno na utrzymanie się na 
rynku, jak i poprawienie zajmowanej pozycji. Wynikiem tego rodzaju poszukiwań jest korzy-
stanie z instrumentarium restrukturyzacji przedsiębiorstw, w którym outsourcing jest jednym 
z najlepszych rozwiązań.
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Przedstawiony w artykule model powstał jako wynik przeprowadzonego badania ukraińskich 
MŚP z branży włókienniczej. Zaprezentowane kompleksowe podejście wdrażania outsourcingu 
pozwoliło na analizę wszystkich czynników mających wpływ na proces decyzyjny. Wdrażanie 
outsourcingu przy użyciu przedstawionego modelu ogranicza ryzyko podejmowania decyzji oraz 
przyczynia się do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. 
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The Transition to the Outsourcing of Transport Services in Small  
and Medium-Sized Enterprises 

aBstract The article discusses the problems of determining the internal and external conditions for 
a company that can decide about outsourcing. Identification of the specific circumstances 
which naturally determine the economic and functional benefits of using outsourcing will 
allow small and medium-sized enterprises to facilitate action in the conditions of economic 
uncertainty for small and middle enterprises.

 Conducting analyses of the business environment, the market and the correct formulation of 
the aims of outsourcing, allow obtaining the maximum effects of its use. Taking into account 
the conditions of economic uncertainty that accompany all taken decisions and actions, only 
procedure based on precisely formulated scheme, will reduce the risk occurring in the way of 
transition to outsourcing.
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 Conducted survey in Ukrainian companies manufacturing, using standardized direct inte-
rview, allowed us to build an authorial decision-making model related with the implementa-
tion of outsourcing process.

keyWOrDs outsourcing, decision about outsourcing, cost reduction

Translated by Oleksandra Osypchuk



ptiL 4/2016 (36) | IssN: 1644-275X | www.wnus.edu.pl/ptil | DOI: 10.18276/ptl.2016.36-10 | 95–103

95

PROPOZYCjA wdROżENIA OBSZAROwEgO SYSTEMU 
ZARZądZANIA RUChEM dROgOwYM w SZCZECINIE
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streszczeNIe W artykule przedstawione zostały ogólne założenia tworzenia obszarowego systemu za-
rządzania ruchem pojazdów w mieście wraz z oceną efektywności ekonomicznej przedsię-
wzięcia. Metodykę postępowania oparto na określeniu ilorazu kosztów eksploatacyjnych 
i nakładów inwestycyjnych jako uproszczonym wskaźniku efektywności ekonomicznej 
dla inwestycji nieprodukcyjnych. Case study dla wybranych ciągów komunikacyjnych 
infrastruktury teletechnicznej w Szczecinie przeprowadzono na podstawie określo-
nych wcześniej wskaźników dotyczących uciążliwości transportu miejskiego, degradacji 
ochrony środowiska, zużycia paliwa, zagrożenia wypadkami oraz efektywności inwesty-
cji. Zrealizowane badania wykazały, że wartość uproszczonego wskaźnika efektywności 
ekonomicznej dla wybranych ciągów komunikacyjnych infrastruktury teletechnicznej 
w Szczecinie jest na poziomie 0,15 – oznacza to, że proponowana inwestycja jest zasadna.

słOWa kLuczOWe koszty systemu zarządzania ruchem miejskim

 

WprOWaDzeNIe
Naturalną konsekwencją rozwoju miast jest wciąż narastający ruch różnego rodzaju pojazdów. 
Miejscowi i przyjezdni użytkownicy dróg oczekują ich satysfakcjonującej przepustowości i opty-
malnego czasu, a w wielu przypadkach skrócenia czasu przejazdu. Niezmotoryzowani użyt-
kownicy cenią sobie płynność potoków pojazdów ze względu na jakość powietrza szczególnie 
w okolicach największych skrzyżowań. Zatory, kongestie i przestoje nie służą jakości życia żadnej 
ze wspomnianych grup społeczeństwa. Ponadto ze względu na zwiększającą się liczbę poruszają-
cych się po ulicach miast pojazdów ich obciążenie ruchem drogowym przekracza już natężenia 
ruchu, dla których te ulice zostały zaprojektowane. Najczęściej w ograniczonej przestrzeni 
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miejskiej nie ma już możliwości na poszerzenie ulic o kolejny pas ruchu. Rozwiązaniem w takiej 
sytuacji może być zastosowanie obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym, które 
będą w stanie poradzić sobie z narastającą liczbą poruszających się po drogach miast pojazdów. 
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji wdrożenia obszarowego systemu zarządzania 
ruchem wraz z oceną efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

Już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku pracowano nad systemami, które wspomagałyby 
poruszanie się po drogach oraz koordynowały współdziałanie rozproszonych sygnalizatorów 
(Wróblewski, Pęcherski, Kołkowski, 2013, s. 34–37). Efektem tych działań jest system SCATS 
(Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) (www.scats.com.au), który kompleksowo podej-
muje temat sterowania pracą sygnalizacji świetlnej. Obecnie wykorzystywany jest w ponad  
250 miastach mieszczących się w 27 państwach i obsługuje ponad 37 tys. skrzyżowań na świecie. 
Jest nieustannie rozwijany i modyfikowany. SCATS umożliwia adaptacyjne sterowanie ruchem 
w czasie rzeczywistym i funkcjonuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows®. Daje możli-
wość nadzorowania do 64 umownych obszarów i sterowania pracą 16 tys. skrzyżowań. Akwizycja 
danych ruchowych realizowana jest przez detektory indukcyjne oraz wideo, dzięki czemu działa 
w pełni automatycznie i nie wymaga ingerencji operatora. Ponadto system zbiera i przetwarza 
dane w celu ich późniejszego wykorzystania jako danych historycznych w dążeniu do lepszego 
przewidywania sytuacji ruchowych. Również współdziałanie z pojazdami uprzywilejowanymi 
oraz priorytetyzacja ruchu komunikacji miejskiej są kluczowymi elementami tego systemu.

przesłaNkI WDrOżeNIa OBszarOWegO systemu sterOWaNIa ruchem
Z przeprowadzonych dotychczas badań, jak podaje Nowacki, wynika, że dzięki uporządkowanym 
i uregulowanym systemom zarządzania ruchem można uzyskać następujące efekty (Nowacki, 
2008, s. 122):

 Ȥ spadek emisji spalin do 7%,
 Ȥ redukcję zużycia paliwa do 12%,
 Ȥ eliminację opóźnień w ruchu do 20%,
 Ȥ wykluczenie zatrzymań pojazdów do 40%.

Szczecin to miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodnio-
pomorskiego. Graniczy z gminami: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, 
Goleniów. Jest jednym z najstarszych i największych miast w Polsce (trzecie miejsce pod względem 
zajmowanej powierzchni i siódme pod względem liczby ludności). Miasto zajmuje powierzchnię 
300,55 km2. Zmianę liczby ludności, gęstość zaludnienia oraz liczbę zarejestrowanych pojazdów 
zaprezentowano w tabeli 1 oraz na rysunku 1.

tabela 1. Liczba ludności i gęstości zaludnienia Szczecina z prognozą na 2015 r.
30/VI/
2010

31/XII/
2010

30/VI/
2011

31/XII/
2011

30/VI/
2012

31/XII/
2012

30/VI/
2013

31/XII/
2013

30/VI/
2014*

31/XII/
2014*

30/
VI/2015*

Ludność 
[os.] 410 583 410 245 409 906 409 596 409 211 408 913 408 502 408 172 407 840 407 495 407 150

Gęstość 
[os./km2] 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1359 1358 1357 1356 1355

Źródło: GUS (2015).
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rysunek 1. Liczba zarejestrowanych w Szczecinie pojazdów na 1000 mieszkańców w latach 2010–2015
Źródło: opracowanie własne na podst. GUS (2016).

Liczba ludności Szczecina wykazuje spadek, a gminy ościenne odnotowują przyrost liczby 
mieszkańców. Skutkuje to wciąż rosnącą wartością pracy przewozowej. Jest to ściśle powiązane 
z rosnącą liczbą podróży fakultatywnych, takich jak praca–dom i pokrewne. Z opracowania 
wykonanego przez firmę „TRAKO” Wierzbicki i Wspólnicy S.j. wynika, że potoki ruchu skła-
dają się w 75% z pojazdów osobowych, poruszając się pomiędzy Szczecinem a wspomnianymi 
wcześniej gminami ościennymi. Również wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR, 2015), 
który miał miejsce w 2015 roku, jednoznacznie wskazują najbardziej obciążone ciągi komunika-
cyjne w Szczecinie, takie jak: DW115, DK10, DK13, DK31 (Zintegrowany Plan Zrównoważonej 
Mobilności…, 2016, s. 31, 52).

metODyka OceNy ekONOmIczNej INWestycjI DrOgOWej
Systemy sterowania ruchem drogowym jako inwestycję nieprodukcyjną ocenia się poprzez 
przeciwstawianie sobie odpowiednich wskaźników dla stanu przed i po instalacji danego ukła-
du. Największy nacisk kładzie się na analizę budowy nakładów inwestycyjnych oraz kosztów 
eksploatacji systemu w porównaniu do oczekiwanych korzyści po jego wybudowaniu (Leśko, 
Guzik, 2000b, s. 266).

Oceny wydajności można dokonać na podstawie różnorodnych mierników: parametrów 
ruchu (np. natężenie), bezpieczeństwa ruchu, komfortu jazdy, oddziaływania na środowisko, 
kosztów podróży.

Zgodnie z zasadami podanymi przez Leśko i Guzik (2000a) uwarunkowanie zasadności 
budowy określonego systemu zarządzania ruchem może przyjąć uproszczony wskaźnik efektyw-
ności inwestycji nieprodukcyjnych E, który dotyczy prognozowanych nakładów inwestycyjnych 
i ich efektów w skali jednego roku:

                                                             (1)
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gdzie:
E – uproszczony wskaźnik przewidywanych nakładów i efektów w skali jednego roku (wartość 
bezwymiarowa), 
I – przewidywane nakłady na inwestycje, 
z – współczynnik zamrożenia wyznaczony jako funkcja przewidywanego okresu na realizację 
budowy systemu b oraz stopy dyskontowej r: 

                                                               (2)

s – średnia stawka amortyzacyjna, 
K – przewidywane koszty wdrożenia systemu, 
W – przewidywany łączny zysk z wdrożenia systemu sterowania ruchem drogowym możliwy do 
uzyskania w skali jednego roku.

Prognozowane nakłady na inwestycję są sumą kosztów wynikających z budowy systemu oraz 
kosztów nieodzownych urządzeń do jego wykonania:

                                           (3)

gdzie:
Kp – koszty projektów i badań, 
Kw – koszty urządzeń, 
Ki – koszty instalacji urządzeń, 
Kt – koszty testowania systemu, 
Ko – koszty organizacji i szkolenia obsługi systemu, 
Kd – koszty dokumentacji systemu.

Roczne koszty eksploatacyjne systemu wylicza się według wzoru:

                                                   (4)

gdzie:
Kz – koszty wynagrodzeń pracowników obsługi, 
Kk – koszty konserwacji urządzeń, 
Km – koszty materiałów, 
Kb – inne koszty bezpośrednie.

Przewidywane możliwe do uzyskania korzyści W z tytułu wdrożenia systemu to oszacowane 
oszczędności wyrażone równaniem:

                                             (5)

gdzie:
Wp – zużycie paliwa i energii, 
Wt – skrócenia czasu podróży, 
Ww – zmniejszenie liczby wypadków, 
Wh – zmniejszenie hałasu, 
Wpw – ochrony środowiska.

Koszty paliw i energii K oblicza się jako iloczyn kosztu jednostkowego paliwa/energii oraz 
średniorocznego przebiegu w poszczególnych kategoriach pojazdów: pojazdy osobowe, pojazdy 
ciężarowe (z przyczepą i bez przyczepy), autobusy, tramwaje, trolejbusy.

                                                                  (6)

dla pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów lub
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                                                                  (7)

dla tramwajów i trolejbusów, gdzie:
Pkm – średnie roczne przebiegi dla danej grupy pojazdów, 
C – koszty jednostkowe paliwa, 
E – koszty jednostkowe energii. 

W przedstawionym postępowaniu przewiduje się szacowanie wielkości różnego rodzaju 
oszczędności. Oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia paliwa i energii kalkuluje się jako 
procent kosztów w grupach pojazdów samochodowych oraz tramwajów i trolejbusów. Jeśli 
przyjmiemy, że oszczędności na paliwie p% i energii e%, to roczne zyski Wp z wdrożenia systemu 
można obliczyć, wykorzystując zależność:

                     (8)

gdzie:
Kos, Kci, Kau – koszty zużycia paliwa odpowiednio przez pojazdy osobowe, ciężarowe i autobusy,
Ktr, Ktb – koszty zużycia energii przez tramwaje i trolejbusy.

Kolejnym elementem składowym obliczanych kosztów są koszty hałasu emitowanego przez 
ruch pojazdów. Próg niemiłego uczucia rozdrażnienia pojawia się między 60 a 70 dB. Powyżej 
tego progu hałas wywołuje stan stresu prowadzący w następstwie do problemów zdrowotnych 
człowieka (GIOŚ, 2014). Zagrożenie hałasem komunikacyjnym o poziomie ponad 60 dB obejmu-
je: 30% mieszkańców dużych miast, 45% mieszkańców miast średnich oraz 25% mieszkańców 
małych miast.

Różnica między rzeczywistym poziomem hałasu w nocy a 45 dB jako wartością krytyczną 
jest podstawą do obliczenia głośności odczuwalnej D (w sonach):

                                                              (9)

gdzie: L – średni poziom hałasu powyżej 45 dB.
Zatem ekwiwalentny koszt hałasu Kh wynosi:

                                                        (10)

gdzie:
k – koszt jednostkowy przypadający na mieszkańca, 
Mi – liczba mieszkańców i-tej strefy hałasu, 
Di – odczuwalna głośność i-tej strefy o średniej wartości poziomu dźwięku L w tej strefie, 
n – liczba stref hałasu.

Oprócz hałasu do znaczących zagrożeń ekologicznych powstałych w trakcie oddziaływania 
transportu na środowisko zaliczamy emisję spalin powodującą zanieczyszczenia środowiska 
gazami i substancjami szkodliwymi dla ludzi i innych organizmów żywych.

Stopień toksyczności poszczególnych składników spalin samochodowych jest bardzo zróż-
nicowany. Jeżeli przyjmie się za poziom odniesienia szkodliwość tlenku węgla (CO), to skala 
toksyczności (według Instytutu Drogowego w Kolonii) jest następująca:

CO – 1, sadza – 67, SOx – 71, CH – 103, NOx – 125, Pb – 5000.

Podjęcie decyzji co do zasadności budowy danego systemu sterowania ruchem będzie uzasad-
nione, gdy wartość wskaźnika efektywności E będzie mniejsza od jedności (E < 1).
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BaDaNIe eFektyWNOścI INWestycjI DrOgOWej Na przykłaDzIe OBszarOWegO 
systemu sterOWaNIa sygNaLIzacją śWIetLNą W szczecINIe
Szczeciński układ drogowy obsługiwany jest przez 135 sygnalizacji świetlnych w kilku istot-
nych ciągach komunikacyjnych, z czego tylko 5 sygnalizacji działa w trybie skoordynowanym  
(WND-RPZP.06.05.00-32-001/10), zaś kilka najważniejszych ciągów działa w trybie skoordy-
nowanym, lecz bez powiązania z pozostałymi sygnalizacjami. Najważniejszymi ciągami komu-
nikacyjnymi przebiegającymi przez Szczecin są te, które powiązane są z drogami krajowymi 
odpowiedzialnymi za tranzyt. Aby wykazać ekonomiczne korzyści z zastosowania systemów 
telematycznych w Szczecinie, można wdrożyć projekt polegający na obszarowym sterowaniu 
i skoordynowaniu sygnalizacji świetlnych, które obsługują główne ciągi komunikacyjne miasta. 
Zastosowanie tablic zmiennej treści, czujników monitorowania ruchu, a także inteligentnych ste-
rowników sygnalizacji podniesie płynność ruchu, zmniejszy liczbę kolizji i wypadków drogowych.

Najczęściej zdarza się, że podczas budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktura 
telematyczna w ogóle nie jest brana pod uwagę, co skutkuje podniesieniem kosztów instalacji 
systemów telematycznych ze względu na konieczność instalowania ich w odrębnej inwestycji.

W analizowanym przykładzie przy oszacowaniu kosztów i korzyści wdrożenia pod uwagę 
wzięto wyłącznie zakres budowy infrastruktury telematycznej na określonej liczbie skrzyżowań 
wraz z niezbędnymi połączeniami. Obliczeń efektywności dokonano, wykorzystując uproszczony 
wskaźnik efektywności inwestycji nieprodukcyjnych (IBDiM, 2008a; 2008b, s. 8–45). Na pod-
stawie kompleksowego badania ruchu dla miasta Szczecina (2010/S 33-047607) przeprowadzono 
analizę kosztów przewozów wykonywanych przed wdrożeniem rozwiązań telematycznych oraz 
oszacowano korzyści z ich zastosowania. Do obliczeń wskaźnika przyjęto stopę dyskontową 5%. 
Horyzont czasowy oszacowania, jaki został przyjęty, to okres 3 lat.

Projekt dotyczy wyposażenia 30 skrzyżowań dróg w sygnalizację świetlną sterowaną obszaro-
wo. Skrzyżowania te znajdują się w kluczowych miejscach ciągów komunikacyjnych, oraz należy 
wyposażyć je w niezbędną infrastrukturę telematyczną. Ze względu na lokalizację na terenie 
miejskim, a także przeplatanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym występuje także 
w sporej ilości tabor ciężarowy. Jego udział z roku na rok wzrasta. Wszystkie te uwarunkowania 
determinują powstawanie wypadków, kolizji oraz zatłoczenie na ulicach Szczecina. Ze względu 
na ograniczone możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej wariant z zastosowaniem roz-
wiązań telematycznych wydaje się najbardziej atrakcyjny. Dodatkowym atutem obniżającym 
koszty wdrożenia jest funkcjonujące centrum SZR (System Zarządzania Ruchem) w Szczecinie, 
które z założenia będzie mogło obsługiwać dodatkowe urządzenia telematyczne. W tabelach 2, 
3, 4 i 5 przedstawiono niezbędne wyposażenie i szacunkowy koszt poszczególnych elementów 
wymaganych do stworzenia działającego systemu zarządzania sygnalizacją świetlną.

tabela 2. Wykaz urządzeń i elementów wyposażenia i ich koszt (bez VAT)

Nazwa Liczba  
na skrzyżowanie

Cena/szt. 
[zł]

Wartość  
[zł]

Detektor mikrofalowy 4 10 000 40 000
Sterownik sygnalizacji świetlnej 1 60 000 60 000
Kamera CPR 4 10 000 40 000
Tablice VMS 4 6000 24 000
Stelaż do tablicy 4 3000 12 000

Źródło: opracowanie własne.
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tabela 3. Wymagane długości infrastruktury teletechnicznej łączącej sygnalizacje (bez VAT)

Nazwa ciągu 
komunikacyjnego

Długość 
ciągu [km]

Koszt ułożenia 
infrastruktury [zł]

Wojska Polskiego 5,46 109 200

Żołnierska>Mickiewicza 5,44 108 800

Szeroka>Taczaka>26 Kwietnia 5,06 101 200

Ku Słońcu 4,82 96 400

13>Pl.Szar. Szeregów 8,64 172 800

Kolumba>Firlika 4,33 86 600

Hoża>Br. Królewska 4,53 90 600

Al. Piastów>Wyszyńskiego 1,99 39 800

Trasa Zamkowa>Płonia 15 300 000
Źródło: opracowanie własne.

tabela 4. Koszty poszczególnych składowych inwestycji zgodnie z równaniem (3) (bez VAT)

Składowe kosztów 
inwestycji

Wartość kosztów 
inwestycji [zł]

Kp 300 000,00 

Kw 8 785 400,00

Ki 1 080 000,00

Kt 180 000,00 

Ko 90 000,00 

Kd 180 000,00

I 10 615 400,00
Źródło: opracowanie własne.

Do obliczenia pozostałych kosztów oraz oszacowania przewidywanych korzyści przyjęto 
prognozy i wartości zawarte w instrukcji (IBDiM, 2008a), które zaprezentowano w tabeli 5.

tabela 5. Wartości rocznych kosztów eksploatacyjnych systemu przyjętych do obliczeń na podstawie równania (4) 
(bez VAT)

Roczne koszty 
eksploatacyjne

Wartość rocznych kosztów 
eksploatacyjnych [zł]

Kz 210 000,00

Kk 64 800,00

Km 18 000,00

Kb 3000,00

Ke 295 800,00
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 2 przedstawiono obliczone koszty eksploatacyjne dla poszczególnych grup 
pojazdów pokonujących określone w tabeli 3 ciągi komunikacyjne.
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rysunek 2. Koszty eksploatacji pojazdów wyrażone równaniami (5) i (6) [mln zł] (bez VAT)
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzony rachunek przewidywanych korzyści z wdrożenia obszarowego systemu 
sterowania ruchem zgodnie z równaniem (5) i tabelą 6 pozwala określić wartość W równą 
24 069 572,76 zł. Ze względu na dużą obszerność obliczeń prowadzących do wyznaczenia warto-
ści składowych równania (5) w opracowaniu tym pominięto ich prezentację.

tabela 6. Wartości rocznych korzyści systemu przyjętych do obliczeń na podstawie równania (5) (bez VAT)

Składowe 
korzyści systemu

Wartość rocznych 
korzyści [zł]

Wp 15 890 000,00 

Wt 1 848 571,7 

Ww 1 043 158,98 

Wh 1 690 000,00 

Wpw 3 597 842,00
Źródło: opracowanie własne.

pODsumOWaNIe
Obliczony uproszczony wskaźnik efektywności ekonomicznej inwestycji wynosi 0,15 – tym 
samym jest dużo niższy od 1, a przez to wdrożenie rozwiązania pod nazwą obszarowy system 
sterowania sygnalizacją jest jak najbardziej uzasadnione pod względem ekonomicznym. 
Przedmiotowa inwestycja umożliwiłaby zmniejszenie kongestii, a także wymierne oszczędności 
kosztów zewnętrznych, a co za tym idzie – poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców. 
Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania ruchem jest przedsięwzięciem inwestycyjnym 
o dużej efektywności ekonomicznej. Mając na uwadze permanentny postęp w dziedzinie tele-
matyki, umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości poprzez ewentualną zmianę sterowników lub 
metod detekcji potoków ruchu. Również centrum sterowania może być w łatwy sposób moder-
nizowane poprzez implementację nowszych algorytmów kierowania i kontroli. Projektowane 
i wdrażane systemy powinny uwzględniać dalszą rozbudowę i postęp nauki w tej dziedzinie ze 
względu na wciąż zmieniające się potrzeby wielu grup interesariuszy.
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The Implementation Proposal of Areal Management System of Traffic in Szczecin

aBstract In the article, the general assumptions of creating areal systems of urban traffic management and 
the assessment of economic efficiency of the enterprise were presented. The methodology of con-
duct was based on the determination of a quotient of exploitation costs and investment expenditure 
as a simplified indicator of economic efficiency for non-production investment. The case study of 
chosen communication streams of telecommunications engineering infrastructure in Szczecin was 
carried out on the basis of previously determined indicators regarding urban transport inconvenien-
ce, degradation of environment protection, fuel consumption, danger of accidents and investment 
efficiency. The carried out research showed that the value of the simplified indicator of economic 
efficiency for chosen communication streams of telecommunications engineering infrastructure in 
Szczecin is at the level of 0.15, which means that the proposed investment is fully justified.

keyWOrDs urban traffic management costs

Translated by Anna Wolnowska





ptiL 4/2016 (36) | IssN: 1644-275X | www.wnus.edu.pl/ptil | DOI: 10.18276/ptl.2016.36-11 | 105–114

105

ZwALCZANIE ZAgROżEń I ZANIECZYSZCZEń ŚROdOwISkA  
NA POLSkICh OBSZARACh MORSkICh1
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streszczeNIe Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy polskie obszary morskie są 
wystarczająco chronione przed zagrożeniami i zanieczyszczeniami środowiska mor-
skiego. Jako zasadniczą metodę badań umożliwiającą odpowiedź na to pytanie wy-
korzystano indukcję, formułując uogólnienia naukowo-badawcze na podstawie prze-
analizowanego materiału. Pod uwagę wzięto wyniki dotychczasowych badań, dane 
statystyczne, a także sprawozdania z akcji zwalczania zagrożeń. Morze Bałtyckie jest 
akwenem intensywnego ruchu żeglugowego, mają więc na nim miejsce liczne zdarze-
nia prowadzące do zanieczyszczenia jego środowiska. Służby państw nadbałtyckich, 
w tym Polski, dysponują infrastrukturą umożliwiającą ograniczenie skutków takich 
wypadków, jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skuteczność zwalcza-
nia większych zagrożeń jest ograniczona. Aby podnieść efektywność działań w Polsce, 
planuje się wprowadzenie do służby kolejnej specjalistycznej jednostki do zwalczania 
zagrożeń dla środowiska morskiego.

słOWa kLuczOWe Morze Bałtyckie, Służba SAR, zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska morskiego

 

WprOWaDzeNIe
Postęp techniczny i organizacyjny w żegludze morskiej i przybrzeżnej nie wyeliminował wypad-
ków. Statek morski jest zbyt złożonym systemem funkcjonującym w dynamicznym otoczeniu, 
aby było możliwe ich wyeliminowanie (Urbański, Morgaś, Specht, 2008). Nieuchronność wy-
padków morskich doprowadziła do powstania służb odpowiedzialnych za ratowanie życia na 

1  Artykuł finansowany ze środków przeznaczonych na działalność statutową Katedry Geografii Rozwoju 
Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 r.
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morzu (międzynarodowa nazwa – SAR) działających na podstawie międzynarodowej konwencji 
o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. W przypadku Polski zobowiązania z niej wynikające 
wykonuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (dalej: Służba SAR). Prowadzi ona swoje 
działania w polskiej strefie odpowiedzialności za poszukiwanie i ratowanie oraz na polskich 
obszarach morskich2 (rys. 2). Bezawaryjna eksploatacja statków, wypadki morskie, eksploatacja 
surowców spod dna morskiego czy transport podmorskimi rurociągami stanowią potencjalne 
źródło zanieczyszczenia środowiska morskiego chemikaliami, w szczególności ropopochodnymi 
(Fabisiak, 2008). W przypadku Bałtyku zasady przeciwdziałania i zwalczania zanieczyszczeń 
środowiska morskiego reguluje międzynarodowa konwencja o ochronie środowiska morskiego 
obszaru Morza Bałtyckiego, której zobowiązania na polskich obszarach morskich również wy-
konuje Służba SAR. Charakter części wypadków morskich powoduje konieczność jednoczesnego 
podejmowania działań z zakresu ratowania życia i ochrony środowiska morskiego w celu zwięk-
szenia szans na uratowanie rozbitków i ograniczenia strat środowiskowych (HELCOM, 2014b). 

Celem artykułu jest omówienie aktywności Służby SAR w zwalczaniu zagrożeń i zanie-
czyszczeń środowiska morskiego oraz próba odpowiedzi na pytanie, na ile dostępne zasoby są 
wystarczające do sprostania potencjalnym zagrożeniom. Przedmiotowy zakres opracowania 
obejmuje podsystem ochrony środowiska morskiego i jego zasobów. Jest z kolei częścią systemu 
bezpieczeństwa morskiego (Kopacz, Morgaś, 2011). Tematyka ta była już wcześniej opisywana 
w literaturze przedmiotu (Bogalecka, 2012; Bogalecka, Jedynak, Reszko, 2009; Czaplewski, 
Nitner, 2011). Niniejszy artykuł dotyczy najaktualniejszych zagadnień w tym zakresie – odnosi 
się głównie do lat 2008–2015. Przedstawiono w nim: zagrożenia środowiska morskiego Bałtyku 
związane z transportem i system ich przeciwdziałania, infrastrukturę zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń środowiska morskiego na polskim wybrzeżu, charakterystykę akcji i ćwiczeń 
przeciwrozlewowych. Zasadniczy zakres przestrzenny ogranicza się do podstawowego obszaru 
działania Służby SAR (rys. 2). Z racji transgranicznego charakteru zagrożeń dla środowiska 
morskiego podstawowe kwestie omówiono w odniesieniu do całego Morza Bałtyckiego. 

zagrOżeNIa śrODOWIska mOrskIegO Bałtyku zWIązaNe z traNspOrtem  
I system Ich zWaLczaNIa
Morze Bałtyckie jest akwenem o bardzo wysokim natężeniu żeglugi (Kaluza, Kölzsch, Gastner, 
Blasius, 2010). W latach 2011–2013 umowną granicę między Morzem Północnym a Bałtyckim 
przepływało rocznie od 57,6 do 63,3 tys. statków (HELCOM, 2014b)3. Potencjalnie każdy z nich 
stanowił źródło rozlewu olejowego, choć szczególnie duże ryzyko stwarzają zbiornikowce, któ-
rych przepływało około 11–12 tys. rocznie (rys. 1).

2  W znacznej mierze zasięg tych obszarów się pokrywa. Jedynie we wschodniej części obszar polskiej wyłącznej 
strefy ekonomicznej jest wyraźne rozleglejszy niż strefy odpowiedzialności za poszukiwanie i ratowanie.

3  Dane pochodzą z Automatycznego Systemu Identyfikacji (AIS). Zgodnie z regulacjami Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej w transpondery umożliwiające identyfikację wyposażone są jednostki o pojemności brutto 300 GT  
i więcej uczestniczące w żegludze międzynarodowej, statki o pojemności brutto 500 GT niezależnie od zasięgu 
żeglugi, a także statki pasażerskie bez względu na wielkość. Transpondery pozwalają określić nazwę statku, pozycję, 
kurs, prędkość, zanurzenie i typ jednostki (HELCOM, 2014b). Za umowną granicę Morza Bałtyckiego przyjęto linię 
automatycznej identyfikacji statków Skaw (rys. 2).
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rysunek 1. Liczba jednostek pływających przekraczających wybrane linie automatycznej identyfikacji statków na 
Bałtyku w latach 2011–2013
Źródło: opracowanie własne na podst. HELCOM (2011, 2014a, 2014b).

Zdecydowana większość ruchu nie ograniczała się do obszaru Cieśnin Duńskich. Szlak 
żeglugowy o największym natężeniu ruchu prowadzi na północny wschód, omijając od północy 
Bornholm, od wschodu Gotlandię, kończąc się w rosyjskich portach Zatoki Fińskiej. Oprócz 
drobnicy skonteneryzowanej przewozi się nim duże ładunki ropy, głównie eksportowanej z Rosji, 
a także produktów ropopochodnych. W 2010 roku przez Bałtyk przewieziono 290 mln ton tych 
ładunków, z czego 55% przez Zatokę Fińską. W ciągu pierwszej dekady XXI wieku odnotowano 
wyraźny przyrost przewozów za sprawą rozbudowy rosyjskich terminali naftowych w Primorsku, 
Vysotsku, Petersburgu i Ust-Łudze (Brunila, Storgård, 2014). Zdecydowana większość ładunków, 
w tym ropy, przewożona w relacji Zatoka Fińska–Cieśniny Duńskie transportowana jest na północ 
od Bornholmu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia rozlewów na wodach polskiej wyłącznej strefy 
ekonomicznej (COWI, 2011). Na południe od tej wyspy4 przepływają głównie statki w relacji 
Cieśniny Duńskie–porty Zatoki Gdańskiej (rys. 1–2). Strefa największego ryzyka wystąpienia 
rozlewów położona jest więc poza wyłączną strefą ekonomiczną i stosunkowo oddalona od 
polskich wybrzeży, co w przypadku zaistnienia dużego wycieku daje więcej czasu na reakcję 
i stwarza szansę na ograniczenie szkód środowiskowych, społecznych i gospodarczych. 

4  Dane na rys. 1 również pochodzą z ASI. Dotyczą one dwóch profili, których lokalizacja ukazana jest na rys. 2.
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rysunek 2. Ryzyko wystąpienia rozlewów olejowych na Morzu Bałtyckim (2008–2009) i rozmieszenie statków do 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego (2013)
Źródło: opracowanie własne na podst. HELCOM Baltic Sea maritime &response map service.

W latach 2010–2013 liczba zarejestrowanych wypadków morskich5 na Bałtyku wzrosła z około 
130 do 150 rocznie. Od 6 do 11 z nich towarzyszył rozlew olejowy (HELCOM, 2014b). Zdarzenia 

5  Chodzi o wypadki zgłoszone do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM). Obejmują one 
zdarzenia z udziałem zbiornikowców o pojemności brutto powyżej 150 GT i pozostałych statków o pojemności powyżej 
400 GT.
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te nie obejmują jednostek niehandlowych, na przykład kutrów rybackich, które są liczne i z tego 
powodu stwarzają istotne ryzyko wystąpienia niewielkich rozlewów. Z uwagi na stałe zagrożenie 
środowiska morskiego z powodu intensywnej żeglugi państwa Europy Bałtyckiej utrzymują 
w gotowości zasoby umożliwiające przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń dla środowiska 
morskiego. Do najbardziej specjalistycznego wyposażenia zaliczają się statki przeznaczone do 
zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Bazują one w głównych portach bałtyckich oraz po-
mniejszych, w bezpośrednim sąsiedztwie głównego szlaku żeglugowego (rys. 2). W razie potrzeby 
w działaniach wykorzystane mogą być też inne jednostki pływające – statki strażackie, holowniki 
portowe, zbiornikowce. Część sprzętu do wykorzystania w akcjach na morzu lub brzegowych 
magazynowana jest na lądzie w bazach sprzętowo-magazynowych oraz brzegowych stacjach ra-
towniczych. Istotnym ogniwem w łańcuchu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń środowiska 
morskiego są samoloty patrolowe wchodzące, w zależności od kraju, w skład jednostek lotniczych 
straży granicznej, marynarki wojennej lub sił powietrznych. W zależności od roku patrole nad 
Morzem Bałtyckim obejmują od 4,0 do 5,5 tys. godzin lotu. Od 2000 roku obserwowany jest stały 
spadek liczby zaobserwowanych rozlewów (Meski, 2015), co wydaje się świadczyć o skuteczności 
tego rodzaju działalności – nie tylko monitorującej, ale także prewencyjnej.

urząDzeNIa I śrODkI techNIczNe zWaLczaNIa zagrOżeń  
I zaNIeczyszczeń śrODOWIska mOrskIegO Na pOLskIm WyBrzeżu
Zobowiązania międzynarodowych konwencji obligują Polskę do zwalczania zagrożeń i zanie-
czyszczeń środowiska morskiego na polskich obszarach morskich. Zadania Służby SAR w tym 
zakresie obejmują: usuwanie z powierzchni morza rozlewów ropy naftowej, produktów ropo-
pochodnych i innych niebezpiecznych oraz szkodliwych substancji chemicznych powstałych 
w wyniku wypadków i katastrof morskich, a także katastrof przemysłowych na lądzie; awaryjne 
wyładowanie przewożonych substancji ze zbiornikowców; koordynowanie akcji zwalczania 
zagrożeń oraz zanieczyszczeń środowiska morskiego, poszukiwanie oraz wydobywanie zagu-
bionych substancji i towarów niebezpiecznych w opakowaniach; zapobieganie migracji olejów 
oraz substancji niebezpiecznych i szkodliwych do środowiska morskiego (Waligóra, 2009). 
W ramach Służby SAR działania te prowadzi Wydział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń 
Środowiska Morskiego dysponujący dostępem do satelitarnego serwisu wykrywania rozlewów 
i monitorowania wód, a także narzędziem informatycznym do prognozowania rozprzestrzenia-
nia się zanieczyszczenia na morzu. Wydział dysponuje dwoma specjalistycznymi statkami do 
zwalczania zanieczyszczeń oraz lądowymi bazami sprzętowo-magazynowymi. W podstawowy 
sprzęt do prowadzenia akcji zwalczania rozlewów z brzegu wyposażone są także Brzegowe Stacje 
Ratownicze. 

Jednostki do zwalczania rozlewów to wielozadaniowy holownik ratowniczy m/s Kapitan 
Poinc i specjalistyczny statek przeciwrozlewowy m/s Czesław II6. Pierwszy z nich zbudowany 
został w 1996 roku w stoczni Dora w Gdyni na zamówienie Polskiego Ratownictwa Okrętowego 
(PRO). Statek ma niecałe 50 m długości oraz 13,6 m szerokości i osiąga prędkość 13 węzłów, zaś 
załogę stanowi 11 osób. Na pokład można przyjąć 272 rozbitków. Choć m/s Kapitan Poinc zapro-

6  Trzecią jednostką na polskim wybrzeżu dostosowaną do zwalczania rozlewów jest jednostka hydrograficzna 
s/v Zodiak, której armatorem jest Urząd Morski w Gdyni. Podstawową funkcją jednostki jest obsługa pływającego 
oznakowania nawigacyjnego. W razie potrzeby może być skierowana przez dowodzącego akcją ratowniczą do działań 
przeciwrozlewowych.
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jektowany został do ratowania życia na morzu, wykonywania holowań ratowniczych, gaszenia 
pożarów i prac podwodnych, to w stosunku do innych statków ratowniczych wyróżnia go wypo-
sażenie umożliwiające rozpoznanie skażeń i zwalczanie zanieczyszczeń olejowych. Składa się na 
nie aktywny system szczotkowy do usuwania skażeń z powierzchni wody, zapory przeciwolejowe, 
zbieracze olejowe i trał do zbierania oleju ciężkiego, zbiornik przenośny służący do gromadzenia 
zanieczyszczeń, o pojemności 5 m3, oraz łódź robocza. Jednostka stacjonuje w Gdyni (rys. 2). 
Drugi ze statków do zwalczania rozlewów – m/s Czesław II – jest znacznie mniejszy. Jego długość 
wynosi 22 m, szerokość 6 m, a maksymalna prędkość jedynie 9 węzłów. Załogę stanowi 5 osób. 
Statek wybudowany został w 1988 roku w stoczni Ustka na zamówienie PRO. Zaprojektowany 
został jako baza nurkowa do prac podwodnych, w 1991 roku poddano go jednak przebudowie, 
wyposażając w sprzęt do zwalczana rozlewów podobny do tego, jakim dysponuje m/s Kapitan 
Poinc. M/s Czesław II przeznaczony jest do operowania na wodach portowych oraz akwenach 
przybrzeżnych z ograniczeniem do 6 stopni siły wiatru (Konkol, Perka, 2014).

rysunek 3. Specjalistyczne statki do zwalczania zanieczyszczeń – m/s Kapitan Poinc (a) i m/s Czesław II (b)
Źródło: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. 

Po ponad 20 latach eksploatacji obie jednostki do zwalczania zanieczyszczeń olejowych 
są przestarzałe. Z tego powodu Służba SAR rozpoczęła pracę nad programem funkcjonalno- 
-użytkowym dla nowej jednostki. Planuje się zamówienie wielozadaniowego statku ratowniczego 
umożliwiającego poszukiwanie i ratowanie życia na morzu, ratowanie życia poprzez ratowanie 
mienia, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowi-
ska morskiego. Ostatnia z funkcji w największej mierze określa charakter statku. Ma on mieć dłu-
gość 60–85 m i szerokość 15–16 m, będzie więc jednostką większą niż obecnie używane. Prędkość 
maksymalna również ma być wyższa i wynosić 16–17 węzłów. Jednostka ma mieć konstrukcję 
stalową, co umożliwi uzyskanie wysokiej klasy lodowej i zwiększy jej bezpieczeństwo w trakcie 
podejść do zagrożonych statków. Ma być napędzana układem spalinowo-elektrycznym wyposa-
żonym w pędniki. Pokład roboczy powinien mieć powierzchnię minimum 300 m2 i umożliwiać 
zainstalowanie dodatkowych urządzeń do zwalczania zanieczyszczeń, a także stwarzać warunki 
do swobodnej współpracy ze śmigłowcem. W zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń 
środowiska morskiego jednostka powinna być wyposażona w system wykrywania i monitoro-
wania substancji olejowych, systemy ograniczania dryfu substancji oleistych, w tym pełnomor-
skie zapory przeciwolejowe oraz systemy ich szybkiego holowania. Statek powinien posiadać 
urządzenia do zbierania zanieczyszczeń z wody – zintegrowane z jednostką, zdalnie sterowane, 
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swobodnie pływające, przenośne systemy szybkiego ograniczania i zbierania zanieczyszczeń do 
wykorzystania na dwóch łodziach roboczych, urządzenia do usuwania zanieczyszczeń olejowych 
zanurzonych w wodzie lub zatopionych, systemy do działania na wodach płytkich i osłoniętych 
oraz okrętowe i mobilne urządzenia do likwidacji zanieczyszczeń olejowych metodą dyspersji. 
Jednostka musi być zdolna do gromadzenia zebranych substancji, co wymaga zainstalowania 
w kadłubie zbiorników stałych o pojemności nie mniejszej niż 800 m3, z czego 200 m3 ma 
być przystosowane do gromadzenia niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych. 
Dodatkowo na wyposażeniu powinny znaleźć się elastyczne zbiorniki pływające zwiększające 
zdolności magazynowania zanieczyszczeń. Jednostka powinna być również przystosowana do 
zwalczania zagrożeń chemicznych innych niż olej, co wymaga montażu systemu rozpoznania 
skażeń, przeznaczenia pomieszczenia do badania i składowania próbek, zabezpieczenia statku 
przed oddziaływaniem substancji szkodliwych i niebezpiecznych oraz wyposażenia załogi 
w osobiste środki ochrony (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 2015).

Zaplecze umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości obu statków, a także wykorzystanie 
w akcji dodatkowych sił i środków tworzą dwie bazy sprzętowo-magazynowe umiejscowione 
w Gdyni i Świnoujściu. Na ich wyposażeniu znajdują się długie zapory przeciwolejowe (600–900 m),  
zbieracze olejowe o wysokiej wydajności (50–100 m3/h), trał do zbierania oleju ciężkiego, pojem-
niki do przewozu substancji niebezpiecznych oraz dwa zbiorniki pływające o pojemności 50 m3

,  
do których przepompowuje się wyładowaną lub zebraną substancję. W sprzęt do zwalczania roz-
lewów wyposażone są również Brzegowe Stacje Ratownicze rozmieszczone na całym wybrzeżu. 
Zdecydowana większość z nich to nowoczesne obiekty, których oddanie do użytku pozwoliło 
na zwiększenie zdolności w zakresie zwalczania rozlewów. Typowe wyposażenie większości 
z nich obejmuje zapory przeciwolejowe (300 m długości), zbieracze olejowe o niskiej wydajności 
(5–12 m3/h), systemy trałowania olejów ciężkich, zbiorniki przenośne (5 m3), a w niektórych 
przypadkach również zbiorniki pływające (10 m3) (Perka, Konkol, 2012). Jest ono dostarczane 
w okolice miejsca akcji samochodami terenowymi. W rozwijaniu zapór z brzegu uczestniczą 
łodzie hybrydowe także dostarczane drogą lądową lub statki ratownicze z pobliskich portów. 

zWaLczaNIe zagrOżeń 
W latach 2000–2015 w toku prowadzonych obserwacji powietrznych na Bałtyku zaobserwowano 
systematyczny spadek liczby potwierdzonych rozlewów. O ile na początku tego okresu wystąpiło 
ich 472, o tyle pod koniec 82 rocznie. W tym okresie w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej 
co roku stwierdzano wystąpienie od 3 do 51 rozlewów rocznie. Wyraźnie spadkowa tendencja 
miała miejsce w latach 2000–2006. W tym okresie notowano 5–27 zdarzeń rocznie. Odnotowane 
rozlewy były z reguły niewielkie. W 2015 roku 6 z 9 potwierdzonych rozlewów miało objętość 
mniejszą niż 0,1 m3, objętość dwóch kolejnych mieściła się w przedziale 0,1–1,0 m3, a jeden był 
większy, ale nie przekraczał 10 m3 (Meski, 2015). Zdecydowana większość zaobserwowanych 
rozlewów nie stanowiła na tyle poważnego zagrożenia, aby podejmować akcje ich zwalczania. 
W latach 2004–2014 Służba SAR najczęściej prowadziła rocznie 3–4 akcje, choć zdarzały się lata, 
w których nie podejmowano w ogóle interwencji. W ich toku zbierano od bardzo niewielkich 
ilości do około 6 ton zanieczyszczeń, głównie ropopochodnych. Analiza raportów z akcji zwal-
czania rozlewów wskazuje, że działania te często podejmowane były w akwatoriach portowych, 
a źródłem zanieczyszczeń były wycieki z jednostek pływających. Zdecydowanie rzadziej prowa-
dzono je na otwartym morzu albo plażach. Dzięki podjętym działaniom udało się przeciwdziałać 
zagrożeniom o skali lokalnej. 
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Choć w przeszłości miały miejsce wypadki morskie skutkujące poważnymi rozlewami 
olejowymi, to nigdy nie doszło na Bałtyku do rozlewu katastrofalnego o skali porównywalnej 
z największymi tego typu zdarzeniami w historii żeglugi. Zasoby żadnego z państw nadbałtyc-
kich nie są wystarczające do podjęcia reakcji adekwatnej do skali takiego zagrożenia. Z uwagi 
na istniejące ryzyko wystąpienia katastrofalnego rozlewu na Bałtyku prowadzone są corocznie 
międzynarodowe ćwiczenia Balex Delta. Pierwsze przeprowadzone zostały w 1990 roku w Polsce. 
Ponownie zostały one zorganizowane na polskim wybrzeżu w latach 1998, 2006 i 2015. W ostat-
nich z nich wzięło udział 11 statków z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy i Szwecji. 
Służba SAR skierowała do ćwiczeń 4 statki, w tym dwa do zwalczania rozlewów. Scenariusz 
ćwiczeń zakładał rozlew 10 tys. ton produktów ropopochodnych spowodowany przez kolizję 
dwóch statków na redzie portu w Świnoujściu. Spowodowało to katastrofę ekologiczną, której 
rozmiary przekraczały możliwości usunięcia zanieczyszczeń przez Polskę własnymi siłami, 
w następstwie czego wezwano pomoc międzynarodową. Pomimo wysiłków służb ratowniczych 
nie udało się zatrzymać całości zanieczyszczeń na morzu i część dotarła na plaże w pobliżu 
Świnoujścia, gdzie dalszą fazę akcji ratowniczej koordynowała od strony lądowej Państwowa 
Straż Pożarna. Ćwiczenie pozwoliło na praktyczne sprawdzenie komunikacji oraz współdziała-
nia międzynarodowego na wypadek zaistnienia poważnego incydentu (Grzonka, 2015). Służba 
SAR organizuje również ćwiczenia przeciwrozlewowe o charakterze lokalnym, angażując w nie 
statki, drużyny Brzegowych Stacji Ratowniczych, a także włączając w nie służby i instytucje 
wspierające akcję od strony lądu.

pODsumOWaNIe
Punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie o to, czy polskie obszary morskie i wybrzeża są 
w wystarczającym stopniu chronione przez zagrożeniami i zanieczyszczeniami środowiska mor-
skiego, jest ocena ryzyka wystąpienia tego typu zdarzeń. Morze Bałtyckie jest jednym z akwenów 
o największej intensywności żeglugi na świecie. Oznacza to podwyższone ryzyko wystąpienia 
wypadków i incydentów morskich. Następstwem części z nich są rozlewy ropy naftowej, pro-
duktów ropopochodnych oraz innych niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych. 
Przez Morze Bałtyckie przebiega szlak żeglugowy intensywnie wykorzystywany do eksportu 
ropy naftowej z Rosji do państw Europy Zachodniej. Prowadzi on z rosyjskich portów położonych 
nad Zatoką Fińską, przez Bałtyk Południowy i Cieśniny Duńskie, na Morze Północne. Choć 
omija polską wyłączną strefę ekonomiczną, to stwarza ryzyko dla jej środowiska morskiego. Po 
2000 roku zdolności przeładunkowe rosyjskich terminali wzrosły znacząco, czego następstwem 
była rosnąca dynamika przewozów ropy naftowej drogą morską. Przewozy te generują ryzyko 
rozlewu katastrofalnego – o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, ale bardzo dużej obję-
tości. Wyniki obserwacji lotniczych oraz raporty z prowadzonych akcji wskazują, że najczęściej 
występują rozlewy bardzo małe i małe. W następstwie procesów fizykochemicznych zachodzą-
cych w środowisku morskim ulegają częściowej biodegradacji, ograniczając stężenie substancji 
ropopochodnych w wodzie i osadach dennych. Te, które docierają do brzegu lub powstają w jego 
sąsiedztwie, są dość skutecznie neutralizowane. W przypadku występowania niewielkich roz-
lewów na postawione we wstępie pytanie odpowiedź jest twierdząca. Polskie obszary morskie 
i wybrzeża są w wystarczającym stopniu chronione przez zagrożeniami i zanieczyszczeniami 
środowiska morskiego. Istniejące urządzenia i środki techniczne, wyszkolenie załóg i zdolność 
do współpracy ze wspierającymi służbami stwarzają możliwości znaczącego zredukowania szkód 
będących skutkiem niewielkiego rozlewu.
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W historii żeglugi na Bałtyku zdarzały się wypadki, których następstwem były większe 
rozlewy. Jeden z najpoważniejszych incydentów miał miejsce w 2001 roku w Cieśninach 
Duńskich. W wyniku kolizji z inną jednostką pływającą ze zbiornikowca dostało się do morza 
2,7 tys. ciężkiego oleju, który zanieczyścił plaże. Odnotowano znaczne szkody w środowisku. 
Odszkodowania dla rybaków i innych dotkniętych skutkami tego incydentu stanowiły 3,5 mln euro  
(Pécseli i in., 2002). Obecnie tankowce klasy Baltimax przewożą ponad 100 tys. ton ropy. Wyciek 
jedynie 10% tego ładunku stanowiłby bardzo poważne zagrożenie dla  środowiska morskiego 
oraz rozwoju lokalnego. Przeciwdziałanie skutkom takiego wypadku w pierwszej kolejności 
podejmowane jest przez wyspecjalizowane statki. Wszystkie państwa nadbałtyckie utrzymują 
w pogotowiu takie jednostki. W polskich portach bazują łącznie trzy. Dwa statki są już pod 
względem technologicznym przestarzałe, trzeci jest jednostką zaadaptowaną do działań przeciw-
rozlewowych. Istnieje zatem konieczność modernizacji floty. Wstępne prace nad pozyskaniem 
nowej specjalistycznej jednostki do zwalczania rozlewów i zagrożeń chemicznych powinny 
zapoczątkować proces wymiany wszystkich użytkowanych obecnie statków. 

Najnowocześniejszy sprzęt nie zapewni skutecznego zwalczania dużych rozlewów bez mię-
dzynarodowej współpracy. Konieczne jest łączne wykorzystanie sił i środków znajdujących się 
w dyspozycji poszczególnych krajów. Od 25 lat co roku na Bałtyku odbywają się międzynarodowe 
ćwiczenia, których celem jest doskonalenie praktycznej współpracy w zwalczaniu zagrożeń 
i zanieczyszczeń środowiska morskiego. Scenariusze tych ćwiczeń bardzo często zakładają, że 
mimo dużej liczby zaawansowanych technologicznie statków oraz pozostałych sił i środków nie 
udaje się w pełni zapanować nad rozlewem i zneutralizować go na morzu. Można zatem sformu-
łować dalszą część odpowiedzi na główne pytanie artykułu. Przed tego typu ryzykiem polskie 
obszary morskie, jak wszystkie inne, nie są zabezpieczone w wystarczającym stopniu. W praktyce 
takie zabezpieczenie nie jest możliwe. Stale podejmowane są jednak działania prowadzące do 
zmniejszenia tego ryzyka – zarówno po stronie zapewnienia większego bezpieczeństwa żeglugi, 
jak i wzmocnienia służb odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska 
morskiego.
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Counteracting hazards and Environmental Pollution in Polish Marine Zone

aBstract The article is an attempt to answer the questions whether the Polish marine environment is 
sufficiently protected against hazards and environmental pollution. The basic methodology 
applied in the study is induction based on the studied material considered the most produc-
tive, by formulating scientific research generalisations, in answering the question. The study 
analysed results of research conducted up to date, statistical data and reports on counterac-
ting hazards. The Baltic Sea is a water basin with heavy shipping traffic. Thus, incidents take 
place that lead to environmental pollution. Relevant services of Baltic States, including Po-
land, ensure infrastructure limiting the consequences of such incidents. However, experience 
up to date indicates that the effectiveness of their action in the case of bigger threats is limited. 
In order to improve effective operations, Poland is planning to introduce .a specialised service 
unit for combating marine environmental hazards 

keyWOrDs Baltic Sea, hazards and marine pollution, marine search and rescue service
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streszczeNIe W artykule przedstawiono założenia oraz scharakteryzowano główne obszary zain-
teresowania CSR w przedsiębiorstwach żeglugowych. Zwrócono uwagę na kwestie 
społecznego odbioru branży morskiej i działania podejmowane w celu poprawy wi-
zerunku europejskich armatorów. W części empirycznej artykułu zastosowano meto-
dę studium przypadku. Na przedmiot badań wybrano przedsiębiorstwo żeglugowe –  
Maersk Line. Przeanalizowano działania podejmowane przez przewoźnika w ubie-
głych latach oraz przedstawiono główne postulaty zawarte w strategii zrównoważo-
nego rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2014–2018. Przeprowadzona analiza wskazała 
na główną zasadę, na której opiera się CSR – nie ma być ona dodatkową działalnością, 
przebiegającą obok głównego nurtu podejmowanej aktywności, której celem będzie 
tylko budowanie wizerunku. Zasady CSR powinny być nierozerwalnie wplecione 
w podstawową działalność firmy, mają być wręcz sposobem na jej prowadzenie. 

słOWa kLuczOWe CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorstwo żeglugowe

 

WprOWaDzeNIe
Idea zrównoważonego rozwoju jest koncepcją, która ma ukierunkowywać szeroko rozumiany 
wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy państw Unii Europejskiej. W tę ideę wpisuje się koncepcja 
społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR) stosowana coraz 
powszechniej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych gałęziach gospodarki, również 
w branży TSL. Warto przeanalizować przesłanki wdrożenia oraz znaczenie tej strategii dla funk-
cjonowania podmiotów w branży morskiej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o główne 
sposoby realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie armatorskim. 
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W tym celu przeanalizowano założenia strategiczne z obszaru CSR oraz najlepsze praktyki 
w zakresie integrowania odpowiedzialności społecznej z działaniami biznesowymi wybranego 
przewoźnika.

IDea spOłeczNej ODpOWIeDzIaLNOścI BIzNesu
Rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju stworzyło potrzebę nadania tej idei 
operacyjnego charakteru oraz opracowania wytycznych etycznego i przejrzystego postępowania 
w przedsiębiorstwach. Coraz szersza grupa odbiorców zauważa i docenia moralne zachowanie się 
podmiotów gospodarczych. W promocję tej koncepcji angażują się uznane organizacje i instytu-
cje. Wytyczne odnośnie do prawidłowego rozumienia i wdrażania społecznej odpowiedzialności 
zawarte są w PN-ISO 26 000: 20121. Norma wprost deklaruje, że stosowanie opisanych w niej 
narzędzi powinno przynieść przedsiębiorstwu korzyści. Wśród nich nie są co prawda wprost 
wymieniane efekty finansowe, ale można oczekiwać, że w dłuższej perspektywie wraz z lepszą 
pozycją konkurencyjną powinny się one pojawić. Zgodnie z Normą społeczna odpowiedzial-
ność jest definiowana jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na 
społeczeństwo i środowisko” (PN-ISO, 2012, s. 16). Postępowanie przedsiębiorstwa powinno się 
przyczyniać do zrównoważonego rozwoju, uwzględniać oczekiwania interesariuszy, być zgodne 
z prawem oraz zintegrowane z działaniami przedsiębiorstwa i praktykowane w jego relacjach.

Chociaż wytyczne dotyczące wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności opisane zostały 
przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w postaci Normy, to stanowią one 
jedynie wskazówki, które zainteresowane organizacje mogą dobrowolnie wdrażać. Są bardziej 
podpowiedzią i pomocą niż ścisłymi obowiązkowymi nakazami, a ich stosowanie nie podlega 
żadnej kontroli ani certyfikacji. Sama idea CSR zakłada, że podejmowane przez przedsiębior-
stwa działania są dobrowolne, a ich zakres wykracza poza obowiązkowe przepisy wynikające 
z regulacji prawnych.

csr a NIeBIeska gOspODarka
Gospodarka morska ma szansę być jednym z motorów wzrostu gospodarczego w Europie w ciągu 
najbliższych kilkunastu lat. Taką perspektywę rysuje Unia Europejska, widząc w niebieskiej 
gospodarce2 potencjał, który umożliwi poprawę sytuacji gospodarczej państw członkowskich. 
Niebieski wzrost powinien się odbywać w warunkach zrównoważonego rozwoju, co oznacza 
poprawę wyników gospodarczych przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne, pracowni-
ków oraz lokalne społeczności (Komisja Europejska, 2016b). Promowanie niebieskiej gospodarki 
podejmowane przez Unię Europejską oraz organizacje o charakterze morskim ma przybliżać te 
zagadnienia szerszemu odbiorcy i pokazywać jej potencjał w kontekście społecznej odpowiedzial-

1  Unia Europejska już wcześniej wypowiadała się na temat tej koncepcji. Pierwszym dokumentem Komisji 
Europejskiej na temat zasad strategii CSR była Zielona Księga opublikowana w 2001 r. Prezentowane w niej podejście 
było w kolejnych latach aktualizowane i rozszerzane (Komisja Europejska, 2016a).

2  Składowymi niebieskiej gospodarki są zarówno branże tradycyjnie utożsamiane z gospodarką morską, jak 
i nowe obszary działalności często łączące innowacyjne technologie z zasobami naturalnymi pozyskiwanymi ze 
środowiska morskiego. Należą tu więc m.in. transport morski, turystyka morska i nadmorska, rybołówstwo, ale także 
biotechnologia morska, przemysł offshore oraz energetyka morska.
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ności3. Przedstawienie korzyści z rozwoju żeglugi morskiej ma uzupełniać rolę mediów, które 
często nie są zainteresowane tematyką morską bądź przedstawiają ją przez pryzmat negatywnych 
zdarzeń, na przykład katastrof morskich (Theotokas, Bissias, 2014). Armatorzy, chcąc funkcjono-
wać jako przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne, zmagają się z niekorzystnym wizerunkiem 
branży morskiej.

Czynnikiem sprzyjającym wdrażaniu strategii CSR w przedsiębiorstwach żeglugowych jest 
coraz większe zaangażowanie w tę inicjatywę międzynarodowych koncernów przemysłowych 
i handlowych (np. Wal-Mart), które oczekują od przewoźników stosowania zasad społecznej 
odpowiedzialności w ich łańcuchach dostaw (Coady, Lister, Strandberg, Ota, 2013).

Analiza najlepszych praktyk w europejskich przedsiębiorstwach żeglugowych wykazała 
zbieżność rozwiązań stosowanych w praktyce gospodarczej z trzema podstawowymi wymia-
rami zrównoważonego rozwoju. Główne obszary działania europejskich armatorów w ramach 
strategii CSR koncentrują się wokół odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego, 
pracowników i społeczeństwo (Go-Maritime Project, 2016).

Aktualnym i ważnym problemem z zakresu CSR w transporcie morskim, który na przełomie 
2015 i 2016 roku skupiał największą publiczną uwagę, była kwestia dekarbonizacji żeglugi. Ocenia 
się, że transport morski jest odpowiedzialny za 2,6% emisji CO2 (tab. 1)4. Na szczycie konferencji 
klimatycznej w Paryżu zakończonej w grudniu 2015 roku ustalono, że emisja CO2, za którą 
odpowiedzialna jest żegluga, nie zostanie włączona do globalnego porozumienia klimatycznego 
(Porozumienia paryskiego)5. Do takiego rozwiązania przyczyniło się stanowisko biznesowego 
środowiska morskiego reprezentowanego przez ICS (International Chamber of Shipping), 
w którym podkreślano, że kwestie emisji gazów cieplarnianych w żegludze są już uregulowane 
przez konwencję MARPOL6. Konwencja ta powstała pod auspicjami IMO (Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej) i jest ratyfikowana przez zdecydowaną większość krajów, w tym Chiny 
i USA. IMO zobowiązała się do kontynuowania prac w zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych, podkreślając, że oczekuje dalszego wsparcia ze strony konferencji klimatycznej 
i utrzymania statusu najważniejszego organu rozwiązującego ten problem w żegludze morskiej. 
Jednocześnie warto zauważyć, że Unia Europejska krytykowała IMO w ostatnich latach za nie-
wielki postęp w zakresie rozwiązywania problemu wpływu żeglugi na środowisko (Seaprof, 2016). 
Można usłyszeć obawy części armatorów, że Unia Europejska będzie dążyła do uregulowania 
kwestii dekarbonizacji żeglugi we własnym zakresie. Ze względu na międzynarodowy charakter 
żeglugi, objawiający się między innymi konkurowaniem ze wszystkimi podmiotami na świato-
wym rynku żeglugowym, istnieje ryzyko, że sztywne narzucenie rygorystycznych ograniczeń 
tylko europejskim armatorom może się przyczynić do osłabienia ich pozycji konkurencyjnej 
(Błahy, 2016).

3  Przykładem aktywności Unii Europejskiej na polu promowania niebieskiej gospodarki jest finansowany z fun-
duszy unijnych projekt Go-Maritime zajmujący się promocją kariery zawodowej w obszarze gospodarki morskiej. Jego 
zadaniem jest zwrócenie uwagi potencjalnych pracowników na atrakcyjne aspekty zatrudnienia w tym sektorze, w tym 
korzyści z wdrażania koncepcji CSR.

4  Tabela 1 pokazuje jednocześnie, że choć w przypadku światowej emisji CO2 można mówić o jej systematycznym 
wzroście, to już w przypadku żeglugi morskiej tendencji tej nie widać.

5  Nie była też włączona do Porozumienia z Kioto.
6  Aneks VI, rozdział 4 konwencji MARPOL traktuje o efektywności energetycznej statków. Wprowadza on m.in. 

ograniczenia dotyczące emisji CO2 przez nowo budowane statki. Pierwsze przepisy weszły w życie w 2013 r.
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tabela 1. Znaczenie żeglugi morskiej w światowej emisji CO2 w latach 2007–2012

Rok światowa emisja CO2 
[mln ton]

Emisja CO2 spowodowana  
przez żeglugę morską [mln ton]

Udział żeglugi  
w emisji CO2 [%]

2007 31 409 1100 3,5

2008 32 204 1135 3,5

2009 32 047 978 3,1

2010 33 612 915 2,7

2011 34 723 1022 2,9

2012 35 640 938 2,6
Źródło: Third IMO… (2015).

zastOsOWaNIe strategII csr W przeDsIęBIOrstWIe armatOrskIm maersk LINe – 
stuDIum przypaDku
Warto przyjrzeć się bliżej podmiotom funkcjonującym w branży morskiej, które z sukcesem 
stosują podejście CSR. Przedsiębiorstwem, które doskonale nadaje się na przedmiot analizy wdro-
żenia tej strategii, jest Maersk Line – armator kontenerowy z grupy kapitałowej APM-Maersk. Jest 
największym armatorem kontenerowym na świecie – zarówno ze względu na liczbę statków, jak 
i ich pojemność wyrażoną w TEU7, a w branży żeglugowej jest liderem zmian na rzecz ochrony 
środowiska morskiego. Armator z pewnością może stać się wzorcem podczas przeprowadzania 
analiz benchmarkingowych8.

Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego może być narzędziem 
wpływającym na umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku frachtowym. Dodatkowa prze-
waga na rynku ma ogromne znaczenie zwłaszcza w dobie obserwowanej od 2009 roku nadpodaży 
zdolności przewozowej nad popytem na przewozy. Kryzys na rynku przewozów kontenerowych 
objawia się niskimi stawkami frachtowymi, co przekłada się niekorzystnie na wyniki finansowe 
armatorów. Maersk Line podaje, że w I kwartale 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu 
poprzedniego roku średnie wartości stawek frachtowych spadły o 25%. W tym samym okresie 
armator wykazał zysk w wysokości 37 mln USD9, który był aż o 95% niższy od zysku osiągniętego 
za taki sam okres w 2015 roku10.

Sytuacja na rynku frachtowym sprawia, że przedsiębiorstwa oczekują wymiernych korzyści 
z wdrażanych proekologicznych i prospołecznych rozwiązań. Nie ma w tym nic niewłaściwego. 
Takie podejście jest spójne z zasadami CSR, które mówią przecież o przebudowie procesów biz-
nesowych w kierunku osiągania przez przedsiębiorstwa korzyści. Takie stanowisko reprezentuje 
również Maersk Line.

Obecnie obowiązująca Strategia zrównoważonego rozwoju koncernu obejmuje lata 2014–2018 
(APM-Maersk Group, 2016c). W dokumencie wyraźnie zaznaczono, że celem grupy A.P.Moller- 

7  APM-Maersk dysponuje flotą 619 statków (własnych i czarterowanych) o łącznej pojemności 3 115 730 TEU 
(Alphaliner, 2016).

8  Dowodem na znaczące osiągnięcia grupy APM-Maersk w obszarze CSR są nagrody i wyróżnienia przyznawane 
przez niezależne organizacje (APM-Maersk Group, 2016a).

9  O tym, że był to trudny kwartał dla armatorów kontenerowych, może świadczyć strata 95 mln USD odnotowana 
przez francuskiego, trzeciego na świecie armatora CMA CGM (CMA CGM, 2016).

10  Jednocześnie gdyby badać wielkość transportowanych ładunków, to w badanym czasie odnotowano wzrost o 7% 
(APM-Maersk Group, 2016b).
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-Maersk jest rozpoczęcie drugiego etapu budowania zrównoważonego przedsiębiorstwa. 
W pierwszym z nich, rozpoczętym w 2010 roku, podjęto szereg działań zmierzających do zinte-
growania idei zrównoważonego rozwoju z działaniami i procesami biznesowymi, które odbywają 
się w przedsiębiorstwie. W dalszym ciągu te zadania mają być kontynuowane. Jednocześnie wy-
raźnie zaznacza się, że do 2018 roku przedsiębiorstwo chciałoby zdyskontować zyski osiągnięte 
dzięki wdrażanemu podejściu. 

W Strategii w ogólny sposób nakreślono obszary i sposoby osiągania korzyści ze zrównowa-
żonego rozwoju przedsiębiorstwa. Głównym kryterium wyboru był duży potencjał pobudzania 
wzrostu przedsiębiorstwa. I tak, w aspekcie ekonomicznym korzyści należy poszukiwać głównie 
w powiększaniu własnego udziału w obsłudze handlu międzynarodowego, lepszej organizacji 
procedur oraz angażowaniu się w zyskowne nisze rynkowe. W ujęciu społecznym podkreśla się 
konieczność inwestowania w system edukacji i szkoleń w krajach rozwijających się pod kątem 
pozyskiwania pracowników z tych krajów. W aspekcie środowiskowym nacisk jest położony na 
efektywność energetyczną mierzoną redukcją emisji CO2. Istotne jest również angażowanie się 
w działania wykraczające poza przedsiębiorstwo – w proekologiczne optymalizowanie łańcu-
chów dostaw.

W Strategii wśród sposobów osiągania celów dla wszystkich kierunków aktywności wymie-
niane są dość podobne rodzaje działalności, takie jak: angażowanie się w pomoc doradczą, przy-
gotowywanie ekspertyz, udział w dyskusjach, organizowanie szkoleń. Metody realizacji wymie-
nionych w Strategii założeń mają być dopasowywane do aktualnych możliwości i uwarunkowań.

Projekty, w których armator uczestniczy, z reguły realizowane są we współpracy z partnerami: 
przedsiębiorstwami, lokalnymi władzami bądź instytucjami międzynarodowymi, na przykład 
agencją ONZ World Food Programme czy Światowym Forum Gospodarczym. Stawiane są 
przed nimi różne cele. Przykładowo, umowy zobowiązują do udzielania wsparcia logistycznego 
w kryzysowych sytuacjach bądź przyczyniają się do powstawania zrównoważonych łańcuchów 
dostaw, a jednocześnie uwiarygodniają grupę APM-Maersk jako lidera społecznie odpowiedzial-
nego biznesu. Projekty często są kontynuowane przez kilka lat. Przykładem takiej umowy, która 
ma wzmocnić podejście CSR w partnerskich relacjach biznesowych, jest umowa z Elektroluxem 
zawarta w 2015 roku. Strony wyraźnie zaznaczyły, że powstała ona w odpowiedzi na niewystar-
czające według nich porozumienia międzynarodowe odnośnie do redukcji CO2 w transporcie 
morskim (Elektrolux, 2016).

Maersk Line ma znaczące osiągnięcia w odniesieniu do kwestii redukcji emisji CO2. 
Przykładowo, już w 2012 roku zrealizował swój cel redukcji emisji wyznaczony na 2020 rok. 
W Strategii zaplanowano dalsze postępy w tym zakresie. W obrębie całej grupy kapitałowej APM-
Maersk zakładana jest redukcja o 30% do 2020 roku (za rok bazowy przyjęto 2010), natomiast  
-Maersk Line przyjął jeszcze bardziej restrykcyjne zobowiązanie – ma ona wynosić 40%. Żegluga, 
przede wszystkim dzięki proekologicznym inwestycjom tonażowym oraz optymalizacji orga-
nizacji podróży, jest wskazywana jako ten obszar działalności koncernu, który może przynieść 
największe korzyści w odniesieniu do efektywności energetycznej11.

Największą proekologiczną decyzją inwestycyjną Maersk Line było zamówienie statków z se-
rii Triple-E. Przedsiębiorstwo eksploatuje 20 jednostek tego typu. Wchodziły one do eksploatacji 
w latach 2013–2015. Nazwa klasy tych statków pochodzi od trzech priorytetów, które były brane 

11  Działania podejmowane przez Maersk na rzecz redukcji emisji CO2 nie zawsze są popularne wśród mniejszych 
armatorów. Przykładem może być aktywność na rzecz włączenia żeglugi do rozliczeń emisji CO2 podczas Konferencji 
Klimatycznej w Paryżu w 2015 r. Grupa Maersk była rozczarowana przyjętymi rozwiązaniami ze względu na swoją 
wdrożoną dobrowolnie restrykcyjną strategię redukcji emisji CO2.



Natalia Wagner

120

pod uwagę podczas ich projektowania. Statki wykorzystują korzyści skali, są efektywne energe-
tycznie oraz bardziej przyjazne środowisku (Economy of scale, Energy efficient, Environmentally 
improved). Statek jest w stanie zabrać na pokład 18 tys. TEU. Korzyści skali osiągane są dzięki prze-
wożeniu większej liczby kontenerów w porównaniu do mniejszych statków przy tej samej mocy 
silników okrętowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom osiągnięto redukcję emisji CO2 o 30% 
na każdym przewiezionym kontenerze. Konstrukcja napędu umożliwia pływanie z prędkością 
ekonomiczną niższą niż w przypadku wcześniej eksploatowanych statków – 19 węzłów (Maersk 
Line, 2016). W ten sposób armator pokazał, że ważniejsze są dla niego kwestie mniejszego zużycia 
paliwa i niższej emisji gazów cieplarnianych niż czas podróży statku. Jednostki z serii Triple-E 
skierowano do obsługi strategicznej dla armatora relacji Azja–Europa Północna, zastępując nimi 
statki o mniejszej pojemności i wydajności. Te z kolei zgodnie ze strategią kaskadowania zostały 
przesunięte do obsługi mniej konkurencyjnych linii, zastępując mniejsze od nich statki. Kolejne 
inwestycje tonażowe będą kontynuowały priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej12.

Do redukcji emisji CO2 przez statki przyczyniają się nie tylko proekologiczne rozwiązania 
technologiczne i konstrukcyjne na statkach13, ale także zmiany organizacji podróży – wybór 
optymalnej prędkości eksploatacyjnej jednostek. W przypadku kontenerowców ma to szczególne 
znaczenie, ponieważ charakteryzują się one najwyższą emisją CO2 wśród wszystkich rodzajów 
statków, co zaprezentowano na rysunku 2. Jest to głównie spowodowane dużymi prędkościami 
tych statków (do 26 węzłów). Procedura, która jest stosowana przez armatorów od lat, głównie 
jako rozwiązanie problemu nadpodaży zdolności przewozowej na rynkach frachtowych, polega 
na stosowaniu niższej niż projektowana dla statku prędkości eksploatacyjnej. Praktyka slow 
steaming obecnie stała się już obowiązującym trendem nie tylko ze względu na rozwiązywanie 
problemu nierównowagi rynkowej. O kwestii wykorzystania tej taktyki poprzez dobór prędkości 
statku z perspektywy cen bunkru, nadpodaży statków i emisji gazów cieplarnianych piszą między 
innymi (Psaraftis, Kontovas, 2013). Maersk Line jest pionierem w stosowaniu bardzo dużych 
redukcji prędkości, czyli super slow steaming, również z uwagi na ograniczanie emisji CO2. 
Inicjatywa podjęta w 2007 roku była sprawdzana przez przedsiębiorstwo na próbie własnych  
110 statków. Okazała się w określonych przedziałach prędkości bezpieczna dla silników okręto-
wych. Można się spodziewać, że slow steaming stanie się normą, przynajmniej dopóki nie zmieni 
się sytuacja rynkowa.

Warte podkreślenia jest prowadzenie przez Maersk Line analiz porównawczych w odniesieniu 
do będących w dyspozycji statków oraz pod kątem identyfikacji rozwiązań optymalnych z punktu 
widzenia oszczędności energii. Uzyskane wyniki pozwalają wybrać najlepsze rozwiązania tech-
nologiczne dla statków danej klasy. W efekcie wprowadzono optymalne modyfikacje konstrukcji 
jednostek, na przykład modyfikacje silników bądź zmiany kształtu gruszki dziobowej statku. 
Przewagą tak dużego przedsiębiorstwa jest to, że może testować rozmaite opcje, analizować 
wyniki, aby następnie najlepsze praktyki wdrożyć na pozostałych jednostkach, które pływają na 
innych rynkach bądź w innych spółkach grupy. 

12  W portfelu zamówień APM-Maersk w maju 2016 r. znajdowało się 29 statków. W grupie tej jest m.in. 11 konte-
nerowców drugiej generacji Triple-E o pojemności 19 630 TEU każdy (z opcją na budowę kolejnych 6). W planach jest 
także budowa 7 mniejszych jednostek – feederów – o pojemności 3600 TEU (Alphaliner, 2016).

13  Społecznie odpowiedzialne działania podejmowane są przez Maersk Line nie tylko w odniesieniu do statków, ale 
również m.in. kontenerów. Przykładem jest zaprzestanie kupowania kontenerów wyposażonych w podłogę z drewna 
egzotycznego nieposiadającego certyfikatu pochodzenia z odpowiednich upraw. Zamiast drewna stosowane są też inne 
materiały, np. bambus bądź tworzywa sztuczne.
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rysunek 2. Emisja CO2 spowodowana przez żeglugę międzynarodową według typów statków w 2012 r.
Źródło: Third IMO… (2015).

pODsumOWaNIe
Zrównoważony rozwój jest koncepcją promowaną w Europie jako konieczność, przyjętym po-
dejściem wskazującym na priorytety jej rozwoju społeczno-gospodarczego. Uszczegółowieniem 
tej idei jest społeczna odpowiedzialność biznesu, która ma podpowiadać rozwiązania i dawać 
konkretne wytyczne, w jaki sposób można ją zastosować w przedsiębiorstwie. 

W artykule za interesujące uznano wskazanie istotnych cech zrównoważonej żeglugi oraz 
przeanalizowanie, w jaki sposób zasady odpowiedzialnego społecznie postępowania stosowane 
są w przedsiębiorstwie armatorskim. Wskazano podjęte przez Maersk Line wybrane inicjatywy 
z obszaru CSR, które w sposób szczególny wpisują się w prowadzenie działalności gospodarczej. 
Pokazano, że armator wdraża bardzo szeroki wachlarz aktywności z obszaru CSR. Spójne z tą 
koncepcją są nowe inwestycje tonażowe, modyfikacje istniejących statków, zmiany organizacji 
podróży, wsparcie dla inicjatyw promujących redukcję emisji CO2 czy programy szkoleniowe 
pracowników. Przewoźnik pokazuje, że CSR nie ma być dodatkową działalnością, przebiegającą 
obok głównego nurtu podejmowanej aktywności, której celem będzie tylko budowanie wizerun-
ku na bazie na przykład finansowania akcji charytatywnych czy udziału w przedsięwzięciach bro-
niących środowisko naturalne. Takie rozumienie CSR byłoby zbyt okrojone i nie oddawałoby jego 
sedna. Społeczna odpowiedzialność nie jest kwestią dodatkowej pozycji w kosztach poniesionych 
na rzecz środowiska czy społeczności lokalnej. Zasady CSR powinny być nierozerwalnie wplecio-
ne w podstawową działalność firmy, mają być wręcz sposobem na jej prowadzenie. Najważniejsze 
narzędzie pracy armatora – statek wraz z jego charakterystykami eksploatacyjnymi – ma być 
społecznie odpowiedzialny. 

W artykule pokazano, że Maersk Line oczekuje wymiernych efektów ze stosowanych spo-
łecznie odpowiedzialnych rozwiązań. Podkreślono, że zasady CSR są stosowane od lat, podczas 
gdy wielu armatorów dopiero rozpoczyna fazę wdrażania tego podejścia. Niezależnie od intencji 
pojedynczego przedsiębiorstwa, często skoncentrowanego głównie na własnej pozycji konku-
rencyjnej, efekty ze stosowania koncepcji CSR przynoszą korzyści społeczeństwu i środowisku 
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naturalnemu. Należy docenić pozytywne zmiany, które zachodzą dzięki CSR. Nawet jeżeli 
bywa ona traktowana jako jedno z narzędzi w grze rynkowej o wizerunek i pozycję. W dalszych 
badaniach warto rozszerzyć analizę na większą liczbę armatorów, również takich, którzy dys-
ponują mniejszym tonażem i w dobie kryzysu na rynku kontenerowym niejednokrotnie walczą 
o utrzymanie się na rynku.
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Implementing Corporate Social Responsibility (CSR) in a Shipping Company

aBstract This paper presents the main concept of CSR in shipping companies. The attention is paid to 
perception of shipping industry and actions that should be done for improving the image of 
European ship owners. A case study research is done. The research object is Maersk Line. The 
main achievements to date and aims from company’s sustainability strategy for 2014–2018 
were analysed. The analysis shows that the main principle of implementing CSR should not 
mean to perform additional activities alongside the main business areas in order to improve 
company’s image. The idea of CSR should be combined with the main business area, it suppo-
sed to be the integral part of doing business.

keyWOrDs CSR, Corporate Social Responsibility, shipping company

Translated by Natalia Wagner
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streszczeNIe Analiza umowy „otwartego nieba” wskazuje, iż jest ona oparta na podstawowych 
teoriach handlu międzynarodowego. Stanowi ona, iż pełna liberalizacja międzyna-
rodowego rynku usług transportu lotniczego doprowadzi do zwiększenia wydajności 
systemu oraz zapewni dodatkowe korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Nie-
odłączną konsekwencją liberalizacji jest wzrost konkurencji na rynku, a co za tym 
idzie – pojawienie się nowych produktów. W ten sposób powstały linie niskokosztowe, 
które zaczęły oferować rozwiązania niespotykane u klasycznych przewoźników. Do-
świadczenia w Europie pokazują, iż deregulacja rynku doprowadziła do niewielkiego 
wzrostu konkurencji pomiędzy klasycznymi przewoźnikami, zaś w przypadku rynku 
przewoźników niskokosztowych w krótkim czasie nastąpił wzrost popytu na transport 
pasażerski oraz rozwój portów lotniczych.

 Głównym celem artykułu jest analiza zmian wielkości lotniczego ruchu pasażerskiego 
w europejskich portach lotniczych w latach 2010–2015. Przeprowadzona analiza wskazu-
je, iż najważniejsze europejskie porty lotnicze ze względu na tendencję rozwoju podzielić 
można na dwie zasadnicze grupy. Do grupy o tendencjach spadkowych zaliczyć należy 
część portów hiszpańskich, cypryjskich oraz port na wyspie Kos. W drugiej grupie, z ten-
dencją wzrostu liczby pasażerów, znajdują się pozostałe porty lotnicze. Ogromne zna-
czenie dla ich rozwoju posiadają loty czarterowe, jednak na przykładzie Polski zauważyć 
można ich słabnący wpływ na wielkość ruchu pasażerskiego. W Polsce w 2015 roku ich 
udział zmalał do 15,5% ogólnej liczby pasażerów. W odróżnieniu od lotów czarterowych 
wzrasta znaczenie przewozów pasażerskich, tak zwanych tanich linii lotniczych. Naj-
więksi z przewoźników niskokosztowych zdobyli ponad 60% udział w polskim rynku.

słOWa kLuczOWe Europa, porty lotnicze, ruch turystyczny, transport lotniczy
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WprOWaDzeNIe
Analiza umowy „otwartego nieba” wskazuje, iż jest ona oparta na podstawowych teoriach 
handlu międzynarodowego. Stanowi ona, iż pełna liberalizacja międzynarodowego rynku usług 
transportu lotniczego doprowadzi do zwiększenia wydajności systemu oraz zapewni dodatkowe 
korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Nieodłączną konsekwencją liberalizacji jest po-
wstanie zwiększonej konkurencji na rynku, a co za tym idzie – niejednokrotnie prowadzi to do 
powstawania nowych produktów (Wendt, 2008; Herman, Wendt, 2011), których zadaniem może 
być dążenie do nowych segmentów rynku (Bentkowska-Senator, Kordel, 2008). W ten sposób 
powstały linie niskokosztowe, które zaczęły oferować rozwiązania niespotykane u klasycznych 
przewoźników. Doświadczenia w Europie pokazują, iż deregulacja rynku spowodowała niewielki 
wzrost konkurencji pomiędzy klasycznymi przewoźnikami, natomiast w przypadku rynku prze-
woźników niskokosztowych doprowadziła w krótkim czasie do wzrostu popytu na transport 
pasażerski oraz rozwoju portów lotniczych.

NajWIększe pOrty LOtNIcze eurOpy
Do największych portów Europy zaliczane są porty lotnicze w Londynie (Heathrow), Paryżu 
(Charles de Gaulle), Frankfurcie (Frankfurt International), Madrycie (Barajas) oraz Amsterdamie 
(Schiphol). W ostatnich 5 latach (2010–2015) pomimo kryzysu gospodarczego na świecie naj-
większy wzrost w przewozach pasażerskich miał miejsce w Amsterdamie (Schipol) – 29% oraz 
we Frankfurcie (Frankfurt Int.) – 15,1%. Wyraźnie, ponad 14%, wzrosły przewozy w Londynie, 
a o ponad 13% w Paryżu (Charles de Gaulle). Jedynie w porcie lotniczym w Madrycie odnotowano 
ponad 6-procentowy spadek wielkości przewozów. 

tabela 1. Zmiany wielkości ruchu pasażerów w największych portach lotniczych Europy

Miasto – lotnisko Kraj Kod IATA
2010 2015 2010/2015
[mln] [mln] [%]

Londyn – Heathrow Wlk. Brytania LHR 65,7 75,0 14,2
Paryż – Charles de Gaulle Francja CDG 58,2 65,8 13,1
Frankfurt Int. Niemcy FRA 53,0 61,0 15,1
Madryt – Barajas Hiszpania MAD 49,9 46,8 –6,2
Amsterdam – Schiphol Holandia AMS 45,2 58,3 29,0

Źródło: opracowanie własne na podst. danych z portów lotniczych.

Na tle światowych portów lotniczych porty europejskie, pomijając wymienione powyżej  
5 lotnisk, cechuje znacznie mniejsza wielkość przewozów pasażerskich ogółem z wyraźnie 
większą niż w przypadku portów lotniczych Stanów Zjednoczonych liczbą przewozów pasażer-
skich w relacjach międzynarodowych (Wendt, 2011). Wśród 10 największych portów lotniczych 
Europy, poza wymienionymi powyżej, znajdują się: port lotniczy Madryt – Barajas, lotnisko  
F.J. Straussa w Monachium, największe lotnisko włoskie, Leonardo da Vinci – Fiumicino 
w Rzymie, El Prat w Barcelonie i lotnisko London-Gatwick.
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tabela 2. Ruch pasażerski w największych portach lotniczych krajów europejskich w latach 2010–2015

Lp. Miasto – lotnisko Kraj
Liczba pasażerów

2015/2010
[mln]

2010 2015 [%]
1. Londyn – Heathrow Wlk. Brytania 65,9 75,0 113,8
2. Paryż – Charles de Gaulle Francja 58,2 65,8 113,1
3. Istambuł – Atatürk Turcja 32,1 61,3 191,0
4. Frankfurt International Niemcy 53,0 61,0 115,1
5. Amsterdam – Schiphol Holandia 45,3 58,3 128,7
6. Madryt – Barajas Hiszpania 49,9 46,8 93,8
7. Monachium – F.J. Strauss Niemcy 34,7 41,0 118,2
8. Rzym – Fiumicino Włochy 36,3 40,5 111,6
9. Barcelona – El Prat Hiszpania 29,2 39,7 136,0
10. Londyn – Gatwick Wlk. Brytania 31,2 32,4 103,8
11. Moskwa – Szeremietiewo Rosja 19,3 31,6 163,7
12. Moskwa – Domodiedowo Rosja 22,2 30,5 137,4
13. Paryż – Orly Francja 27,2 29,7 109,2
14. Antalya International Turcja 22,0 27,7 125,9
15. Kopenhaga – Kastrup Dania 21,5 26,6 123,7
16. Zürych – Unique Zurych Szwajcaria 22,9 26,3 114,8
17. Dublin International Irlandia 18,4 25,0 135,9
18. Oslo – Gardenmoen Norwegia 19,1 24,7 129,3
19. Palma – Mallorca Hiszpania 21,1 23,7 112,3
20. Bruksela National Belgia 17,0 23,5 138,2
21. Manchester International Wlk. Brytania 17,8 23,1 129,8
22. Wiedeń International Austria 19,7 22,8 115,7
23. Düsseldorf – Rhein Ruhr Niemcy 19,0 22,5 118,4
24. Berlin – Tegel Niemcy 15,0 21,0 140,0
25. Sztokholm – Arlanda Szwecja 17,0 18,1 106,5
– Warszawa – Okęcie Polska 8,7 11,2 128,7

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ze stron internetowych portów lotniczych.

O wielkości tych portów lotniczych może świadczyć fakt, iż w 2013 roku pośród 30 najwięk-
szych portów na świecie jedynie 6 znajdowało się w Europie. Jednak ważny i znaczący jest kilku-
nastoprocentowy wzrost przewozów zanotowany przez pozostałe europejskie porty lotnicze. Tym 
bardziej że dopiero w 2012 roku nastąpiły pierwsze oznaki wzrostu gospodarczego po światowym 
kryzysie gospodarczym z 2009 roku (Ilieş, Wendt, 2015). 

Pomijając w analizie lotniska zlokalizowane w stolicach poszczególnych państw, pełniące 
rolę centrów transportowych, z tabeli 1 wyraźnie wynika znaczenie turystyczne lotnisk El Prat 
w Barcelonie, Antalya w Turcji oraz Palmy na Majorce. Kolejną kategorię w pasażerskim transporcie 
lotniczym z punktu widzenia turystyki stanowią huby lotnicze, czyli porty lotnicze, na których 
dokonuje się przesiadki ze względu na istniejące połączenia, zmiany kierunku lotu lub docelowej 
destynacji. Należą do nich lotniska z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, które obsługują 
znacznie większy rynek przewozów lotniczych, niż wynika to z lokalnych krajowych potrzeb. Takimi 
hubami, poza pierwszą dziesiątką, są porty lotnicze w Moskwie, Sztokholmie, Oslo, Kopenhadze 
i Zurychu (Kruczek, Sacha, 1996). Największe z polskich lotnisk w Warszawie – lotnisko im. Chopina 
z liczbą pasażerów na poziomie 11,2 mln – znajduje się poza główną częścią klasyfikacji.
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rysunek 1. Zmiany liczby pasażerów w największych portach lotniczych Europy w latach 2010–2015 [%]
Źródło: opracowanie własne na podst. danych ze stron internetowych portów lotniczych.

ruch pasażerskI W grecjI I hIszpaNII
W Europie transport lotniczy odgrywa największą rolę w przypadku turystyki międzynarodowej 
(Ilieş, Wendt, 2015), dlatego też dokładnej analizie poddano kraje, w których udział noclegów 
udzielonych turystom zagranicznym w stosunku do ogółu turystów był największy i które jedno-
cześnie są najdłużej członkami Unii Europejskiej. Dla analizy zmian w pasażerskim ruchu lotni-
czym w Grecji wybrano 10 portów lotniczych. Z oczywistego powodu największy ruch panuje na 
lotnisku w Atenach, gdzie dzięki zwiększeniu ruchu turystycznego zanotowano drugi największy 
procentowy wzrost liczby pasażerów na poziomie 19%. Największy procentowy wzrost liczby 
pasażerów, prawie 27%, miał miejsce na lotnisku w Santorini, na co złożył się z jednej strony 
powrót turystów na rynki greckie, a z drugiej – stosunkowo niewielki punkt wyjścia w 2014 roku, 
sięgający około 1,2 mln podróżnych.

W podobnie atrakcyjnych destynacjach turystycznych, na Krecie, Rodos i Korfu, wzrost ruchu 
turystycznego był o parę punktów procentowych niższy. Jedynym portem lotniczym w Grecji, 
w którym nastąpił spadek liczby pasażerów, był port na wyspie Kos. Należy to tłumaczyć spad-
kiem poczucia bezpieczeństwa (Wendt, 2008) spowodowanym niekontrolowanym napływem 
uchodźców z Syrii.

Zupełnie inaczej niż w Grecji kształtują się zmiany w portach lotniczych Hiszpanii.  
Do 5 portów lotniczych z największą liczbą pasażerów w 2015 roku należały Madryt–Barajas 
(46,8 mln), Barcelona El Prat (39,7 mln), Palma de Mallorca (23,7 mln), Malaga (14,4 mln) oraz 
Gran Canaria (10,6 mln). 

Największy procentowy spadek przewozów cechuje porty lotnicze usytuowane wzdłuż kon-
tynentalnego wybrzeża Morza Śródziemnego. Wyjątek stanowią porty w Alicante oraz Walencji. 
Jednocześnie w kontynentalnej części kraju nastąpił kilkuprocentowy wzrost przewozów przez 
porty usytuowane nad Zatoką Biskajską. Na podstawie zaistniałej sytuacji można wnioskować 
o przesunięciu punktu ciążenia ruchu turystycznego na hiszpańskie wyspy (Wendt, Chroń, 
Jaźwiecka, Wiskulski, 2016).
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rysunek 2. Transport lotniczy w Grecji w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database).
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rysunek 3. Zmiana liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Grecji w latach 2014–2015
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database).
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rysunek 4. Pasażerowie obsłużeni w portach lotniczych w Hiszpanii w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database).
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rysunek 5. Zmiana liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Hiszpanii w latach 2014–2015
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database).
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Nie bez znaczenia dla wielkości ruchu pasażerskiego pozostaje bezrobocie w Katalonii, gdzie 
kryzys gospodarczy spowodował jego największy wzrost. Znamienne jest, iż jedynie w dwóch 
portach nastąpił ponad 10-procentowy wzrost liczby pasażerów – w Sewilli o 10,9% oraz 
w Santiago de Compostela o 10,2%. Ponadto prawie we wszystkich portach zlokalizowanych na 
hiszpańskich wyspach nastąpił kilkuprocentowy wzrost liczby pasażerów w granicach 4,1–8,9%. 
Wyjątek stanowi port lotniczy Teneryfa-South, gdzie nastąpił spadek liczby pasażerów o 0,6%. 

pOrty LOtNIcze W pOLsce
Na tle światowych i europejskich portów lotniczych polskie lotniska wypadają stosunkowo 
słabo. W 2015 roku największe z nich w Warszawie obsłużyło jedynie ponad 11 mln pasażerów. 
W Polsce działało 42 przewoźników pasażerskich, w tym 18 posiadających swoje główne siedziby 
na terenie naszego kraju. Największy udział w rynku przewozów miały Ryanair (30,76%), Wizz 
Air (21,79%), LOT Polish Airlines (20,56%), Lufhansa (7,33%) oraz Norwegian Air Shuttle (2,96%).

Jak wyraźnie wynika z danych statystycznych, lotniska w Polsce pełnią rolę węzłów transpor-
towych, i to w zasadzie drugiego rzędu, gdyż większość połączeń z lotnisk dostarcza pasażerów 
do Warszawy, która sama jest węzłem (pierwszego rzędu) dla lotnisk niemieckich (we Frankfurcie 
lub Monachium) oraz lotnisk w Skandynawii, takich jak Sztokholm i Kopenhaga. Oczywiście PLL 
LOT utrzymuje bezpośrednie połączenia z licznymi miastami w Europie, ale jedyne międzykon-
tynentalne połączenia z Polski, pomijając połączenia typowo turystyczne z kurortami w Afryce, 
prowadzą na lotniska amerykańskie do Chicago, Nowego Jorku, Toronto, Punta Cana oraz na 
lotniska azjatyckie na Bali, w Pekinie oraz Tokio. 
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rysunek 6. Pasażerowie obsłużeni w największych portach lotniczych Polski w latach 2010–2015
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jak pokazują dane na rysunku 6, do największych portów lotniczych Polski z liczbą pasażerów 
powyżej 2 mln należą Warszawa-Okęcie, Kraków, Gdańsk, Katowice, Warszawa-Modlin oraz 
Wrocław. W kolejnej grupie z przewozami powyżej 1 mln pasażerów znajduje się jedynie port 
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w Poznaniu. Pozostałe porty lotnicze cechuje obsługa pasażerów poniżej 1 mln pasażerów. Należą 
do nich porty lotnicze w Rzeszowie, Szczecinie, Bydgoszczy oraz Łodzi, Lublinie i Zielonej Górze. 
Jednocześnie od 2014 roku funkcjonuje port lotniczy w Radomiu, jednak w jego przypadku, 
zapewne ze względu na relatywnie niewielkie zainteresowanie ze strony podróżnych, dane 
dotyczące liczby pasażerów nie są oficjalnie publikowane.

tabela 4. Obsługa pasażerów w portach lotniczych w Polsce w 2015 r.
Lp. Miasto – lotnisko 2015

1. Warszawa-Okęcie, im. Fryderyka Chopina 11 186 688
2. Kraków-Balice, im. Jana Pawła II 4 221 171
3. Gdańsk-Rębiechowo, im. Lecha Wałęsy 3 706 108
4. Katowice-Pyrzowice 3 069 273
5. Warszawa-Modlin 2 589 286
6. Wrocław-Starachowice, im. Mikołaja Kopernika 2 320 015
7. Poznań-Ławica, im. Henryka Wieniawskiego 1 500 918
8. Rzeszów-Jasionka 645 214
9. Szczecin-Goleniów, im. NSZZ „Solidarność” 412 547
10. Bydgoszcz-Szwederowo, im. I.J.Paderewskiego 341 061
11. Łódź-Lublinek, im. Władysława Reymonta 287 628
12. Lublin 265 021
13. Zielona Góra-Babimost 17 111
14. Radom-Sadków* –
15. Szymany – Airport „Mazury”** –
16. Gdynia-Kosakowo*** –

* Brak oficjalnych danych.
** Działalność wznowiona w 2016 r.
*** W likwidacji od 2014 r. 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W ostatniej grupie znajdują się porty lotnicze w Szymanach i Gdyni. Pierwszy z nich wznowił 
swoją działalność w 2016 roku, natomiast port lotniczy w Gdyni został postawiony przed uru-
chomieniem w stan likwidacji.

W tej sytuacji pocieszające dla polskich turystów indywidualnych jest wprowadzanie nowych 
połączeń na krajowych lotniskach, pojawienie się tanich linii lotniczych oraz dynamiczny przyrost 
liczby pasażerów sięgający w Gdańsku 67,69%, Szczecinie – 59,63% oraz Krakowie – 48,68. Mniejszy 
przyrost w latach 2010–2015 w miał miejsce w portach w Katowicach (29,7%), Warszawie – lotnisko 
im. Chopina (29,07%) oraz w Bydgoszczy (27,85%) i Poznaniu (8,42%). Port lotniczy w Łodzi jest 
z kolei jedynym portem lotniczym, w którym nastąpił spadek liczby pasażerów (o 30,46%).

przeLOty reguLarNe z pOLskI
Przy analizie ruchu turystycznego na polskich lotniskach interesująca jest analiza wielkości 
ruchu lotniczego w przelotach regularnych i czarterowych, którą zaprezentowano w tabelach 5–6. 
Wśród połączeń regularnych na pierwszym miejscu znajduje się Londyn ze swoimi lotniskami 
i ruchem stanowiącym około 1/6 całości polskiego regularnego ruchu pasażerskiego sięgającego 
w 2015 roku 23,6 mln pasażerów.
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tabela 5. Liczba pasażerów z Polski w portach lotniczych Europy w ruchu regularnym w 2015 r.

Lp. Kierunek 
(lotnisko) Kraj Pasażerowie 

[tys.]
Udział

[%]
1. Londyn Wielka Brytania 3 878 977 16,44
2. Frankfurt Niemcy 1 403 936 5,95
3. Oslo Norwegia 1 177 502 4,99
4. Paryż Francja 1 041 799 4,42
5. Monachium Niemcy 916 455 3,88
6. Dublin Irlandia 787 276 3,34
7. Bruksela Belgia 707 793 3,00
8. Sztokholm Szwecja 646 175 2,74
9. Mediolan Włochy 598 995 2,54
10. Rzym Włochy 585 513 2,48
11. Kopenhaga Dania 546 011 2,31
12. Dortmund Niemcy 465 748 1,97
13. Amsterdam Holandia 432 141 1,83
14. Barcelona Hiszpania 428 833 1,82
15. Eindhoven Holandia 417 103 1,77

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z kolei na 5 lotniskach niemieckich (poza wymienionymi w tabeli 6 także w Berlinie 
i w Dusseldorfie) obsłużono około 3,3 mln pasażerów z Polski. Daje to Niemcom drugą lokatę 
pod względem wielkości obsługi polskiego regularnego ruchu pasażerskiego (14,14%). Wielkości 
przewozów lotniczych przez porty skandynawskie wynoszą w Oslo 1,2 mln, w Sztokholmie – 
646 tys. i w Kopenhadze – 546 tys., jednak takie wartości przewozów w portach lotniczych 
Skandynawii wynikają z faktu, iż są to porty huby dla polskich portów lotniczych i dopiero z nich 
kierowane są kolejne, docelowe połączenia lotnicze.

LOty czarterOWe z pOLskI
W przypadku lotów czarterowych, jak wyraźnie wynika z danych zawartych w tabeli 6, trzeba 
wymienić lotniska w Turcji, Grecji, Bułgarii, Egiptu, Hiszpanii i Izraelu – głównych kierunkach 
polskiego ruchu turystycznego. Wśród pozostałych 11 kierunków turystycznych z ruchem pa-
sażerskim powyżej 50 tys. pasażerów znajdują się, poza już wymienionymi, także porty lotnicze 
Maroko i Portugalii. 

Pomimo doskonałych warunków naturalnych i bogatego dziedzictwa kulturowego oraz do-
brze rozwiniętego marketingu, którego rola ma kluczowe znaczenie w zdobyciu rynku turystycz-
nego (Herman, Wendt, 2011), w latach 2010–2015 wyraźnie widoczny jest znaczący spadek liczby 
pasażerów w lotach czarterowych w portach Egiptu i w Monastirze w Tunezji przy dynamicznym 
wzroście w Izraelu, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji (Nowak, Wendt, 2010). Z hiszpańskich 
portów spadek zanotowano jedynie w Palmie na Majorce. Wzrost ruchu turystycznego z Polski 
zanotowały porty lotnicze Izraela, Bułgarii, Maroka oraz Grecji. Podobny wzrost cechuje także 
polski ruch turystyczny w Chorwacji (Wendt, 2012), jednak w tym przypadku zdecydowanie 
większą rolę w transporcie turystycznym odgrywa transport samochodowy (Wiskulski, 2013; 
Wendt, Wiskulski, 2015).
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tabela 6. Zmiany w ruchu czarterowym z Polski na wybranych kierunkach turystycznych w latach 2010–2015
Miejsce w:

Kierunek (lotnisko) Kraj
Liczba pasażerów [tys.]

2015/2010 2010 2015
1/2 Antalya Turcja 444,3 458,5
2/5 Heraklion Grecja 144,6 215,5
3/6 Rodos Grecja 110,2 185,9
4/11 Burgas Bułgaria 67,0 183,0
5/1 Hurghada Egipt 558,6 167,9
6/17 Zakinthos Grecja 40,0 156,6
7/7 Bodrum Turcja 86,2 138,6
8/16 Kos Grecja 40,4 137,0
9/15 Fuernteventura Hiszpania 47,2 134,1
10/19 Korfu Grecja 39,9 130,8
11/12 Teneryfa Hiszpania 61,8 120,4
12/8 Tel Lviv Izrael 80,2 118,8
13/3 Sharm El Sheikh Egipt 408,9 108,9
14/22 Marsa Alam Egipt 38,4 91,5
15/14 Chania Grecja 53,7 89,4
16/13 Warna Bułgaria 58,1 75,5
17/10 Dalaman Turcja 70,7 72,2
18/9 Palma de Mallorca Hiszpania 72,0 71,7
19/20 Agadir Maroko 29,7 58,9
20/28 Faro Portugalia 22,9 55,0

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
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Do portów lotniczych z ruchem czarterowym mniejszym niż 50 tys. należały porty na Gran 
Canaria, Funchal, Maladze oraz w Barcelonie. W latach 2010–2015 pasażerski czarterowy ruch 
lotniczy z Polski pomimo kryzysu gospodarczego w Europie wzrósł z 3,108 mln (2010 r.) do  
3,663 mln (2014 r.), a następnie nastąpił niewielki spadek do poziomu 3,657 mln w 2015 roku.

pODsumOWaNIe
Głównym celem artykułu jest analiza zmian wielkości lotniczego ruchu pasażerskiego w euro-
pejskich portach lotniczych. Opracowanie zawiera informacje z lat 2010–2015 jako ostatniego 
okresu, dla którego dostępne są dane całoroczne.

Na podstawie analizowanych danych zauważyć można, iż nastąpiła poprawa sytuacji gospo-
darczej w Europie po kryzysie gospodarczym z 2009 roku, co uwidacznia się poprzez znaczący 
wzrost liczby pasażerów wykorzystujących transport lotniczy. Najważniejsze europejskie porty 
lotnicze ze względu na tendencję rozwoju podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Do grupy 
o tendencjach spadkowych zaliczyć należy większość portów hiszpańskich, cypryjskich oraz 
port na wyspie Kos. Ich sytuacja wciąż jest spowodowana następstwami kryzysu gospodarczego, 
z którym władze w dalszym ciągu sobie nie do końca poradziły oraz w przypadku wyspy Kos 
napływem uchodźców z Syrii. Do grupy drugiej, o tendencjach wzrostowych, zaliczyć należy 
wszystkie pozostałe analizowane w opracowaniu porty lotnicze. Ogromne znaczenie dla ich 
rozwoju posiadają loty czarterowe. Na przykładzie Polski zauważyć można ich słabnący wpływ na 
wielkość ruchu pasażerskiego. W 2015 roku ich udział zmalał do 15,5% ogólnej liczby pasażerów. 
Ogromne znaczenie dla liczby pasażerów wykorzystujących transport lotniczy mają połączenia 
oferowane przez linie niskokosztowe, których ekspansję należy wiązać z liberalizacją rynku 
lotniczego w Europie. W ciągu 10 lat obecności tanich linii lotniczych na polskim niebie najwięksi 
z przewoźników wypracowali ponad 60-procentowy udział w rynku.
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European Airports in Tourism Movement

aBstract Analysis of the “open skies” agreement indicates that it is based on the basic theories of inter-
national trade. It provides that the full liberalization of the international air transport market 
will increase the efficiency of the system and provide additional benefits to all market partici-
pants. An inherent consequence of liberalization is the creation of increased competition on 
the market and thus often leads to the creation of new products. That is how low-cost airlines 
were created, which have begun to offer solutions uncommon at classical carriers. Experien-
ces in Europe show that deregulation of the air transport market has led to a slight increase 
of competition between traditional carriers and in the case of a low-cost airlines market has 
resulted in a short time that the demand for passenger transport and airport infrastructure 
was developing.

 The main aim of this article is an analysis of changes in the volume of air passenger traffic at 
European airports in years 2010–2015. The analysis shows that the most important European 
airports, due to the tendency of development, can be divided into two main groups. To the 
group of declining trends should be included a part of the Spanish ports, the Cypriot ports 
and the port of Kos. In the second group with increased trend in the number of passengers 
are other airports. Utmost importance for their development have charter flights. However, 
on the example of Poland can be observed their weakening impact on the volume of passenger 
traffic. In Poland in 2015 their contribution decreased to 15.5% of the total number of passen-
gers. Great importance for the number of passengers using air transport is characterized by 
connections offered by the so-called low cost airlines. The largest of the low-cost carriers have 
gained more than 60% share in the Polish market.

keyWOrDs air transport, airports, Europe, tourism movement
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streszczeNIe Przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ rozwoju e-commerce na rynek po-
wierzchni magazynowych. Na podstawie dostępnych raportów scharakteryzowano 
rozwój handlu internetowego w Polsce, ukazując dynamikę oraz rodzaj zmian. Przed-
stawiono potrzeby sektora e-commerce w zakresie logistyki, w szczególności w ob-
szarze magazynowania. Potrzeby te scharakteryzowano i jednocześnie pokazano, jak 
przedstawiciele rynku powierzchni magazynowych są przygotowani do obsługi firm  
z sektora e-commerce. Rozważania zilustrowano zmianami, jakie zachodzą w wyniku 
rozwoju e-commerce na rynku powierzchni magazynowych w Polsce.

słOWa kLuczOWe e-commerce, magazyn, rynek TSL

 

WprOWaDzeNIe
Obok operatorów logistycznych, sieci handlowych i branży motoryzacyjnej poważnym źródłem 
popytu na powierzchnię magazynową stają się firmy z sektora e-commerce. W świetle rozwoju 
e-commerce, jaki obserwujemy w ostatnich latach, należy zadać pytanie, czy podaż powierzchni 
magazynowych rozwija się na tyle, by sprostać zapotrzebowaniu e-commerce. Nie chodzi tu 
tylko o wielkość dostępnej powierzchni magazynowej. Ważne są również atrybuty jakościowe 
obiektów magazynowych. 

Problem charakteryzujący korelację między rozwojem e-commerce i rynkiem powierzchni 
magazynowych w literaturze, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, jest zauważany, jednak nie 
jest (być może jeszcze) dobrze opisany. Ma bardziej charakter praktyczny niż teoretyczny i może 
dlatego stanowi przedmiot różnych opracowań w formie raportów, ekspertyz, case study, a nie 
rozważań naukowych, tym bardziej nawiązujących do określonych teorii ekonomicznych czy 
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teorii zarządzania. To ma swoje odzwierciedlenie w przyjętej na potrzeby opracowania artykułu 
metodyki przeglądu literatury.

Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem rozważań jest określenie wpływu rozwoju  
e-commerce na zmiany zachodzące na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Analizowane 
będą zmiany o charakterze ilościowym oraz jakościowym. W pierwszym przypadku zostanie 
pokazana dynamika wzrostu powierzchni magazynowych w Polsce z uwzględnieniem udziału 
w popycie podmiotów reprezentujących sektor handlu elektronicznego. Odpowiedź na pyta-
nie, jakie formy obsługi magazynowej wykształcają się w efekcie rozwoju e-commerce, ukaże 
zmiany organizacyjno-strukturalne. Przedmiotem analizy jakościowych zmian na rynku po-
wierzchni magazynowych jest wpływ potrzeb i preferencji podmiotów strony popytowej sektora  
e-commerce na zakres i standardy oferowanych usług magazynowania. Źródłem danych two-
rzących praktyczną płaszczyznę rozważań będę raporty charakteryzujące rynek powierzchni 
magazynowych w Polsce. Przywołane zostaną dane za lata 2013–2015. 

rOzWój sektOra e-cOmmerce W pOLsce
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce. 
Jest to związane z ogólnym trendem rozwoju handlu elektronicznego, jaki jest widoczny na 
świecie. Przyczynia się do tego przede wszystkim doskonalenie technologii informatycznych 
i komunikacji (ICT) oraz coraz większa powszechność internetu. Decydują o tym również 
relatywnie w stosunku do tradycyjnego handlu niższe koszty funkcjonowania, szerszy zakres 
oddziaływania, większa elastyczność w zakresie kształtowania oferty (Chiang, Dholakia, 2003; 
Rodríguez-Ardura, Meseguer-Artola, Vilaseca-Requena, 2008; Kabango, Asa, 2015). Poza tym 
coraz więcej przedsiębiorstw wychodzi z założenia, że aktywność w sieci w dzisiejszych czasach 
jest koniecznością. Dla jednych prowadzenie handlu drogą elektroniczną pełni rolę wspoma-
gającą w stosunku do handlu tradycyjnego na zasadzie omnichannel, dla innych jest jedynym 
kanałem dystrybucji i sprzedaży swoich produktów. 

Polska uważana jest za najszybciej rosnący sektor e-commerce w Unii Europejskiej. 
O ile w 2006 roku funkcjonowało na rynku polskim zaledwie 2800 sklepów internetowych, 
to już w 2008 roku było ich 4500, a w 2010 roku ponad dwukrotnie więcej, bo około 10 000 
(W syntetycznym…, 2015). Szacuje się, że w 2015 roku liczba sklepów internetowych w Polsce 
mogła przekroczyć 22 tys. (E-commerce…, 2015). Przewiduje się, że udział e-commerce w cał-
kowitej sprzedaży detalicznej w Polsce w roku 2020 wyniesie 10% i będzie 2,5 raza większy niż  
w 2014 roku (Logistyka e-commerce…, 2015).

Polski e-handel jest bardzo rozdrobniony. Aż 85% e-sklepów to mikro i małe przedsiębiorstwa. 
Internet stanowi często dla tradycyjnych sklepów dodatkowe źródło sprzedaży. Tylko część firm 
skupia się wyłącznie na e-handlu. Około 50% podmiotów w Polsce otrzymuje średnio mniej niż 
100 zamówień na miesiąc, a tylko 7,8% ma więcej niż 1000 zamówień miesięcznie (Kawa, 2014).

Coraz więcej Polaków przekonuje się do zalet e-commerce. Według danych Dotcom River 
z tej formy handlu korzysta już 32% Polaków (Logistyka e-commerce…, 2015). Nawet jeśli te 
dane ująć w ten sposób, że z e-commerce korzysta co trzeci Polak, w porównaniu z krajami 
zachodnimi to wciąż niewiele, gdyż przykładowo w 2013 roku zakupów w sieci dokonało  
43,3 mln Niemców (E-commerce w Polsce…, 2014). Jednocześnie od kilku lat poziom wydatków 
w polskim internecie rośnie w tempie dwucyfrowym i w 2014 roku osiągnął 3,9% wartości całej 
sprzedaży detalicznej w kraju. Najchętniej kupowanymi artykułami są odzież, obuwie, książki, 
artykuły elektroniczne oraz kosmetyki. Co ciekawe, ograniczona oferta tradycyjnych sklepów 
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w miejscowościach o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. sprawia, że to właśnie tam zakupy przez 
internet są popularniejsze (Logistyka e-commerce…, 2015).

Rozwój e-commerce w Polsce oddziałuje na geografię zakupów. Ponad połowa polskich 
internautów, tj. 54%, kupuje produkty bądź usługi na polskich stronach internetowych. Z oferty 
zagranicznych sklepów internetowych korzysta obecnie 13% Polaków i ich udział ciągle rośnie. 
Wzrost ten jest powodowany tym, że z jednej strony coraz więcej zagranicznych sklepów w desty-
nacje dostaw włącza kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Z drugiej strony polscy 
klienci nabierają coraz większego zaufania do sklepów zagranicznych, przez co coraz śmielej 
robią w nich zakupy. Poza tym zagraniczne sklepy internetowe poprzez różne formy reklamy 
w większym zakresie i skutecznie docierają do polskiego klienta.

Polska dla sektora e-commerce jest obiecującym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem. 
Przewiduje się, że wartość handlu internetowego w Polsce zbliży się w 2016 roku do 36 mld zł 
i w ciągu najbliższych 5 lat ma się podwoić. Liczba e-sklepów w 2016 roku zwiększy się o 7% 
i przekroczy poziom 23,5 tys., a w 2020 roku ponad 30 tys. (Bellon, 2016).

pOtrzeBy sektOra e-cOmmerce W zakresIe NOWOczesNej  
pOWIerzchNI magazyNOWej
Zakupy przez internet zyskują coraz większe rzesze klientów dzięki swoim zaletom. Do pod-
stawowych zalet zakupów przez internet zaliczyć można komfort zakupów (open 7/24), szeroki 
wybór asortymentu i szybkość realizowania zamówienia. Dla klienta duże znaczenie ma niższa 
cena w porównaniu z handlem tradycyjnym. Ważnym czynnikiem jest również łatwość zwrotów 
i reklamacji. Towary, które zostały zamówione w internecie, są częściej zwracane w porównaniu 
z towarami kupowanymi w sklepie stacjonarnym (Brundage, 2015). Zauważyć należy, że korzyści, 
jakie oferuje klientom handel elektroniczny, w dużym stopniu zależą od potencjału logistyki 
rozumianego jako procesy magazynowania, transport, dostępność zapasów i zarządzanie pro-
cesami logistycznymi. Powiązania te przedstawiono na rysunku 1.

Rolę logistyki w funkcjonowaniu e-handlu można rozpatrywać w zakresie trzech podstawo-
wych obszarów:

 Ȥ transport towaru do klienta,
 Ȥ magazynowanie,
 Ȥ zarządzanie towarem (prognozowanie dostaw, przepływ informacji itd.). 

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój e-handlu w naturalny sposób wy-
musił na firmach logistycznych rozszerzenie swojej oferty o obsługę tego kanału sprzedaży. 
Sukcesywnie wykształcają się różne formy organizacji logistyki dla e-commerce (rys. 2). Wśród 
mikro i małych przedsiębiorstw dominuje logistyka własna, a tylko transport jest realizowany 
na zasadzie outsourcingu. Taka forma organizacji logistyki wiąże się z zagrożeniem utrzymania 
wysokich standardów obsługi klienta w przypadku znacznego wzrostu sprzedaży. Wydłużeniu 
ulega czas dostawy i jest ryzyko niezachowania terminowości dostaw. Duże przedsiębiorstwa 
natomiast w zależności od potrzeb mogą korzystać tylko z transportu czy tylko z magazynowa-
nia, z transportu i magazynowania lub też z obsługi logistycznej oferowanej na zasadzie one stop 
e-commerce, choć nie jest jeszcze powszechną praktyką oddawanie w gestię wyspecjalizowanych 
firm logistycznych kompleksowego zakresu logistyki obejmującego, obok transportu i magazy-
nowania, rozwiązania informatyczne, księgowość, działania marketingowe itp. 
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rysunek 1. Relacje między zaletami e-commerce a obszarami logistyki
Źródło: opracowanie własne.

rysunek 2. Formy obsługi logistycznej e-commerce
Źródło: opracowanie własne.

Z punktu widzenia zarządzania procesami logistycznymi ważne jest wskazanie różnic po-
między dystrybucją tradycyjną realizowaną na potrzeby stacjonarnych sklepów a dystrybucją 
w e-commerce. Zasadnicza różnica polega na tym, kto jest odbiorcą. Następuje zamiana układu 
BTB na BTC, a skoro odbiorcą towaru jest klient, to punkt odbioru przesyłki może być różny, 
wynikający z bieżących preferencji klienta. Może to być prywatny dom, ale równie dobrze 
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paczkomat, urząd pocztowy, określony punkt odbioru. O spełnieniu tego warunku decyduje 
organizacja logistyki. Ponadto dostawy organizowane w ramach e-commerce muszą być szybkie 
i natychmiastowe. W przypadku sklepów stacjonarnych dostawy są planowane i odbywają się we-
dług przyjętego harmonogramu – w związku z tym z reguły nie ma takiej presji czasowej; ważne 
jest, by zachować terminowość dostawy. Ważną kwestią są trudności w szacowaniu popytu, jak 
również sezonowość sprzedaży w handlu elektronicznym. Oba te problemy wymuszają dużą 
elastyczność w zapewnianiu wolnej powierzchni magazynowej. 

Różnorodność podmiotów działających w sektorze e-commerce, a co za tym idzie – róż-
norodność potrzeb i operacji logistycznych realizowanych przez nie wpływa oczywiście na 
wielkość zasobów magazynowych do ich dyspozycji (wielkość m2 powierzchni lub m3 kubatury 
do składowania). Ale wpływa także na zmiany organizacyjno-funkcjonalne, jakie przypisuje 
się obiektom magazynowym w łańcuchach dostaw dedykowanym sektorowi e-commerce. 
Obserwacje rynków powierzchni magazynowych w takich krajach, jak Niemcy, Wielka Brytania 
czy Stany Zjednoczone, pozwalają wskazać na następujące rodzaje obiektów magazynowych 
dedykowanych e-commerce:

 Ȥ centrum obsługi zamówień internetowych,
 Ȥ hub kurierski/sortownia,
 Ȥ miejskie centrum logistyczne,
 Ȥ centrum obsługi zwrotów,
 Ȥ magazyn profilowany dla profilowanych e-sklepów.

Charakterystyka wymienionych rodzajów obiektów została przedstawiona w tabeli 1.

tabela 1. Charakterystyka infrastruktury magazynowej wykorzystywanej na potrzeby obsługi e-commerce 

Typ magazyny Główne atrybuty Atrybuty lokalizacji

Centrum obsługi 
zamówień 
internetowych

 Ȥ bardzo duże magazyny
 Ȥ magazyny wysokiego składowania (do 15 m)
 Ȥ często przystosowane do cross-dock
 Ȥ duże parkingi dla pracowników, aby pomieścić wszystkich 

w pełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych

raczej centralne 
położenie, blisko rynku 
pracy

Hub kurierski/
sortownia

 Ȥ wysoki stosunek długości do szerokości
 Ȥ cross-dock
 Ȥ dostęp z każdej strony budynku
 Ȥ infrastruktura wewnętrzna wysoce zautomatyzowana

zasada „piasta”, 
centralne położenie

Miejskie centrum 
logistyczne

 Ȥ wysoki stosunek długości do szerokości
 Ȥ cross-dock
 Ȥ dostęp z każdej strony budynku

obrzeża miast

Centrum obsługi 
zwrotów  Ȥ charakterystyka zależna od wykonywanych operacji na trasie powrotnej do 

ośrodków zaopatrzenia

Magazyn 
profilowany dla 
profilowanych 
e-sklepów

 Ȥ specyfikacja uzależniona od rodzaju operacji
 Ȥ doki dla samochodów dostawczych
 Ȥ duży plac na przyczepy i van parkingi
 Ȥ duży parking dla dużej liczby pracowników

obrzeża miast

Źródło: E-commerce Boom… (2013).
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Wymagania sektora e-commerce wobec firm logistycznych, w tym szczególnie wobec dewe-
loperów powierzchni magazynowych, stają się coraz większe. Dotyczą one obiektów magazyno-
wych, głównie ich parametrów technicznych. Specyfikacja techniczna jest dyktowana rodzajem 
operacji, jakie mają się w nich odbywać. Firmy z sektora e-commerce poszukują najczęściej 
następujących cech obiektów magazynowych (Logistyka e-commerce…, 2015): 

a) większa liczba doków w obiektach typu cross-dock – standardowy współczynnik do-
ków kształtuje się na poziomie 1 dok/1000 m2; w obiektach dedykowanych dla sektora  
e-commerce wskaźnik ten coraz częściej wynosi 1 dok/500 m2, co jest związane z szyb-
kością obsługi prac manipulacyjnych oraz z większą liczbą obsługiwanych samochodów;

b) większa moc (podwójne źródło zasilania), bardziej wydajne systemy HVAC – wraz ze 
wzrostem zatrudnienia efektywność systemów powinna być optymalizowana nie w sto-
sunku do rodzaju towarów, a liczby pracowników;

c) antresole – obiekty dedykowane dla firm e-commerce powinny uwzględniać dodatkowe 
powierzchnie zlokalizowane na antresolach, które można wykorzystać na dodatkowe 
regały lub strefy kompletacji, pakowania, obsługi zwrotów lub inne aktywności;

d) większy parking pracowniczy – obsługa zamówień internetowych to proces pracochłonny, 
co wiąże się z zatrudnieniem większej liczby pracowników niż w standardowych maga-
zynach, a zatem obiekty z przeznaczeniem do obsługi firm e-commerce powinny być 
wyposażone w odpowiednią liczbę pracowniczych miejsc parkingowych.

Deweloperzy powierzchni magazynowych działający w Polsce znają potrzeby sektora  
e-commerce. Ich wyobrażenie o najważniejszych cechach magazynu dedykowanego dla  
e-commerce pokrywa się ze zgłaszanymi przez ten sektor potrzebami, o czym może świadczyć 
badanie wykonane przez JLL & Prologis w październiku 2015 roku. Według operatorów logi-
stycznych do najważniejszych cech magazynów przeznaczonych na potrzeby e-commerce należą 
(Logistyka e-commerce…, 2015):

a) elastyczność w zwiększaniu lub zmniejszaniu wynajmowanej powierzchni – tak wskazało 
70% badanych operatorów logistycznych;

b) wyposażenie magazynu w antresole – tak wskazało 50% badanych operatorów 
logistycznych;

c) wysoki poziomu bezpieczeństwa oraz dodatkowe pomieszczenia socjalne – tak wskazało 
40% badanych operatorów logistycznych;

d) większa moc, wyposażenie w automatykę i intensywne systemy HVAC – tak wskazało 
40% badanych operatorów logistycznych;

e) posiadanie dużego parkingu dla pracowników – tak wskazało 40% badanych operatorów 
logistycznych;

f) wysoki stosunek liczby doków do powierzchni – tak wskazało 30% badanych operatorów 
logistycznych;

g) ponadstandardowa wysokość w świetle – tak wskazało 20% badanych operatorów 
logistycznych.

Sektor e-commerce zgłasza w kierunku deweloperów powierzchni magazynowych potrzeby 
nie tylko dotyczące technicznych czy organizacyjno-funkcjonalnych atrybutów obiektów ma-
gazynowych. Bardzo ważna jest dla nich także lokalizacja wolnej powierzchni magazynowej, 
warunkuje ona bowiem strategie logistyczne i systemy obsługi klienta firm e-commerce.
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e-cOmmerce jakO IstOtNy czyNNIk stymuLujący pODaż pOWIerzchNI  
magazyNOWej W pOLsce 
E-commerce zalicza się do najszybciej rosnących sektorów polskiej gospodarki. Choć udział 
sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej w Polsce nie jest jeszcze tak duży jak w innych 
krajach Unii Europejskiej, to udział sektora e-commerce w popycie na magazyny jest relatywnie 
duży, co ukazano na rysunku 3.

Podaż nowoczesnych magazynów osiągnęła w 2015 roku w Polsce prawie 10 mln m2. Popyt 
netto osiągnął 1,47 mln m2 oraz podpisano umowy przedłużające na dodatkowe 0,75 mln m2 
powierzchni magazynowej (Rynek nieruchomości…, 2016). W 2013 roku rozpoczęto jak dotych-
czas największe inwestycje dla sektora e-commerce, które były efektem trzech dużych transakcji 
firmy Amazon z dwoma największymi deweloperami – Panattoni i Goodman. Obiekty zostały 
oddane do użytku w 2014 roku i są to:

 Ȥ Amazon Poznań (Panattoni) o powierzchni 123 tys. m2,
 Ȥ Amazon Wrocław (Panattoni) o powierzchni 123 tys. m2,
 Ȥ Amazon Wrocław (Goodman) o powierzchni 123 tys. m2.

Te trzy centra zlokalizowane na terenie Polski wchodzą w skład europejskiej sieci Amazon 
liczącej w sumie 29 centrów logistycznych (109 centrów logistycznych na całym świecie). 
Lokalizacja została tak wybrana, by umożliwić obsługę rynku Europy Zachodniej. Pod względem 
technicznym obiekty wybudowane dla sieci Amazon odpowiadają charakterystyce obiektów 
magazynowych dedykowanych na potrzeby e-commerce. W centrum logistycznych w Sadach 
pod Poznaniem część magazynowa zajmuje 91 570 m2, natomiast strefa biurowo-socjalna zapro-
jektowana na dwóch poziomach – 8972 m2. Obiekt ma 60 doków oraz dysponuje 2154 miejscami 
parkingowymi dla samochodów osobowych, 97 dla ciężarowych, 32 dla osób niepełnosprawnych, 
16 dla motocykli. 

rysunek 3. Udział e-commerce w sprzedaży i w popycie na powierzchnie magazynowe
Źródło: opracowanie własne na podst. Logistyka e-commerce… (2015).
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Udział najemców e-commerce w popycie brutto sięgnął w 2014 roku w Polsce 5,8%. 
Zakładając, że wartość handlu internetowego w Polsce będzie rosnąć w tempie 15% rocznie, 
można przypuszczać, że do roku 2020 firmy z sektora e-commerce mogą wynająć nawet  
700 tys. m2 powierzchni magazynowej (Logistyka e-commerce…, 2015). To znaczy, że e-commerce 
może stać się jednym z kluczowych czynników wzrostu popytu na powierzchnię magazynową 
w nadchodzących latach. 

Polska dla zagranicznych firm z sektora e-commerce jest bardzo atrakcyjną lokalizacją, 
głównie ze względu na niższe stawki najmu powierzchni magazynowej, jak też z uwagi na niższe 
niż w krajach Europy Zachodniej koszty pracy. Z tego względu należy się spodziewać, że firmy 
te będą przenosić swoje centra logistyczne z Europy Zachodniej, inicjując tym samym swoją 
działalność w Polsce. W kręgu zainteresowania będą takie lokalizacje, jak Wrocław i Poznań, 
przede wszystkim ze względu na koszty transportu. Lokalizacja blisko granicy, a Wrocław 
i Poznań spełniają ten warunek, daje bowiem możliwość funkcjonowania efektywnej dystrybucji 
produktów na rynek niemiecki. Natomiast obszar Polski centralnej, na przykład Łódź, Warszawa, 
Piotrków Trybunalski, będzie się cieszył zainteresowaniem firm e-commerce reprezentujących 
rynek krajowy. Również i w tym przypadku o lokalizacji centrów logistycznych zadecydują 
koszty transportu obsługiwanego obszaru.

Po przeanalizowaniu transakcji najmu podpisanych w ostatnich kilku latach można wskazać 
na następujące rodzaje transakcji: 

 Ȥ umowy bezpośrednie ze strony firm internetowych lub tradycyjnych sieci, które zainwe-
stowały w magazyn dedykowany dla kanału internetowego;

 Ȥ umowy operatorów logistycznych, którzy zajmują się obsługą zamówień internetowych 
na zlecenie w ramach outsourcingu; 

 Ȥ transakcje omnichannel, w przypadku których jedynie część powierzchni jest przeznaczo-
na na obsługę zamówień internetowych. 

Oszacowanie wpływu e-commerce na popyt na powierzchnie magazynowe nie jest łatwe, 
wiąże się bowiem z pewnymi trudnościami. Wiele sieci handlowych, które obsługę logistyczną 
realizują we własnym zakresie, zazwyczaj dedykuje część magazynu dla obsługi zamówień inter-
netowych. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż wielkość tego udziału jest zmienna w czasie 
i zwykle nie jest udostępniana. Innym problemem jest to, że operatorzy logistyczni pracujący 
na rzecz firm z sektora e-commerce najczęściej nie udostępniają informacji dotyczącej tego, 
jaka część wynajmowanej przez nich powierzchni jest dedykowana tym firmom. Z kolei firmy 
kurierskie najczęściej wybierają funkcjonowanie w obiektach, których są właścicielami, a zatem 
nie są uwzględniane w statystykach najmu komercyjnych powierzchni magazynowych.

pODsumOWaNIe
Celem artykułu było pokazanie, jak w ujęciu ilościowym i jakościowym rozwój sektora  
e-commerce oddziałuje na rynek powierzchni magazynowych. Podjęta problematyka zadecy-
dowała o tym, że rozważania nie były prowadzone na kanwie naukowej, lecz mają charakter 
przekrojowy, wskazując na poszczególne zmiany. Charakterystyka tych zmian prowadzi do 
wniosków, które można przedstawić w dwóch grupach – wnioski ogólne oraz wnioski dla pol-
skiego rynku powierzchni magazynowych. Wnioski ogólne są następujące:

1. Jednym z głównych czynników decydujących o wzroście powierzchni magazynowych 
będzie dalszy dynamiczny rozwój sektora e-commerce.
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2. Sektor e-commerce będzie specjalizował swoje potrzeby w zakresie obsługi magazy-
nowej, co będzie związane ze strategiami logistycznymi, według których będą działać 
firmy e-commerce. Potrzeby te natomiast będą prowadzić do specjalizowania obiektów 
magazynowych i ich wyposażenia.

3. Potrzeby sektora e-commerce wobec rynku powierzchni magazynowych będą determi-
nowane wzrostem udziału zakupów dokonywanych przez urządzenia mobilne (m-zakupy 
– mobil-zakupy) czy portale społecznościowe (f-zakupy – facebook zakupy). Jeśli rozwiną 
się te formy zakupu, to może się pojawić zapotrzebowanie na dostawy tego samego dnia 
(usługi same day), a spełnienie tego warunku zależy od dostępności towaru, czyli od sieci 
magazynów.

4. Najemcy z sektora e-commerce będą się coraz bardziej interesować lokalizacjami umożli-
wiającymi sprawniejszą dystrybucję dóbr w miastach – będą powstawać podmiejskie huby 
dystrybucyjne, ale najemcy równolegle skierują swoją uwagę na istniejące już miejskie 
centra logistyczne i obiekty typu Small Business Units.

Wnioski dla polskiego rynku powierzchni magazynowych są następujące:
1. Polska jest i w najbliższym czasie nadal będzie atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji 

powierzchni magazynowych na potrzeby sektora e-commerce. Stąd też deweloperzy 
będą inwestować, nawet na zasadzie inwestycji spekulacyjnych, w obiekty dedykowane 
e-commerce, co pozwala twierdzić, że handel elektroniczny będzie głównym motorem 
rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Polsce.

2. Należy się spodziewać, że podział na lokalizacje atrakcyjne dla firm zagranicznych i atrak-
cyjne dla firm krajowych będzie nadal kontynuowany. Firmy zagraniczne będą wybierać 
Poznań i Wrocław, zaś firmy krajowe będą się lokalizować w Polsce centralnej. Można też 
zakładać, że zaczną się pojawiać firmy zagraniczne lokalizujące się w południowej Polsce 
z zamiarem organizacji dystrybucji towarów w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej.
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The Impact of E-Commerce development on the warehouse Market

aBstract The subject of discussion in the article is the impact of e-commerce sector on the wareho-
use space market. On the basis of available reports have been characterized the development  
of e-commerce in Poland, showing the dynamics and the type of change. Have been presented 
the needs of e-commerce sector in the field of logistics, in particular in the area of storage. 
These needs have been characterized and shown at the same time, how representatives of the 
warehouse space market are prepared to support companies in the sector of e-commerce. 
The considerations are illustrated by the changes that occur as a result of the development  
of e-commerce on the warehouse space market in Poland.
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streszczeNIe Celem artykułu jest przybliżenie istoty administracyjnych usług publicznych świad-
czonych podmiotom sektora TSL oraz wskazanie na możliwości, jakie stwarza zasto-
sowanie technologii ICT w procesie ich świadczenia. Na wstępie niniejszego artykułu 
przedstawiono znaczenie administracyjnych usług publicznych oraz określono ich ro-
dzaje. Następnie wskazano na usługi świadczone przez administrację publiczną przed-
siębiorstwom sektora TSL. W dalszej części rozważań ukazano kierunki wsparcia te-
leinformatycznego w świadczeniu administracyjnych usług publicznych. Następnie 
na podstawie danych statystycznych określono sposób oraz intensywność korzystania 
z elektronicznej formy usług przez badane przedsiębiorstwa.

słOWa kLuczOWe usługi publiczne, sektor TSL, administracja

 

WprOWaDzeNIe
Rozwój nowoczesnych technologii ICT wywiera duży wpływ na wiele obszarów działania. Możemy 
więc zaobserwować zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania teleinformatyczne w przebiegu 
procesów związanych ze świadczeniem usług publicznych wobec podmiotów gospodarczych. 
Istotną kwestią stała się elektronizacja procesu świadczenia usług publicznych widoczna również 
w sektorze TSL. Jednym z rodzajów e-usług świadczonych przez organy publiczne są usługi o cha-
rakterze administracyjnym, które stanowią główny obszar rozważań niniejszego artykułu. Należą 
do nich takie przykładowe rodzaje usług, jak udzielenie licencji, zezwolenia czy też usługi rejestra-
cji. W procesie ich realizacji istnieje możliwość częściowej lub pełnej elektronizacji. Przykładem 
pełnej realizacji procesu drogą elektroniczną jest przekazywanie danych statystycznych do GUS. 
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W tym przypadku przedsiębiorca uzyskuje informacje na temat obowiązków statystycznych, 
pobiera formularz oraz odsyła go do urzędu w formie elektronicznej. Nowoczesne technologie 
teleinformatyczne pozwalają także na elektroniczną integrację administracyjnych oraz technicz-
nych usług publicznych, tak jak ma to miejsce w przypadku systemu ViaTOLL.

usługI aDmINIstracyjNe jakO jeDeN z rODzajóW usług puBLIczNych  
śWIaDczONych pODmIOtOm sektOra tsL
Usługa publiczna to taka, która służy interesowi publicznemu i osiąganiu celów wyższych. 
Tworzenie sprzyjających warunków rozwoju sektora TSL jest bardzo istotne z punktu widzenia 
całego społeczeństwa. Usługi publiczne można zdefiniować jako dobra publiczne, w stosunku 
do których niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich. Są to dobra, które 
niezależnie od liczby korzystających posiadają określoną wartość, której nie naruszają kolejni 
użytkownicy (Kożuch, Kożuch, 2011, s. 34). Świadczenie usług publicznych jest obowiązkiem 
państwa. 

Istnieje wiele klasyfikacji usług publicznych, wśród których warto zwrócić szczególną uwagę 
na tę określoną przez Wańkowicza (2004, s. 61–66). Usługi publiczne można podzielić na usługi 
administracyjne, publiczne o charakterze społecznym oraz publiczne o charakterze technicznym. 
Usługi administracyjne związane są z dokonywaniem czynności o charakterze administracyj-
nym. Mogą one stanowić samodzielną usługę lub występować jako element innej kategorii usług. 
Zaliczmy do nich:

a) wydawanie na prośbę klienta dokumentów niebędących decyzjami administracyjnymi;
b) wprowadzanie danych do rejestrów (np. rejestracja samochodów, rejestracja działalności 

gospodarczej);
c) wydawanie pozwoleń i decyzji w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego –  

typowe usługi związane z regulacją ochrony interesu społecznego;
d) wydawanie zezwoleń i koncesji w zakresie regulacji działalności kontrolowanej przez 

państwo;
e) usługi generujące dochód dla administracji, takie jak regulacja podatków czy składki na 

ubezpieczenia społeczne.
Usługi o charakterze społecznym związane są z zapewnieniem dostępu do edukacji, ochroną 

zdrowia, dostępem do kultury, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez 
poszczególne służby, mieszkalnictwem, pomocą i opieką społeczną.

Do usług publicznych o charakterze technicznym zaliczyć można usługi związane z zapew-
nieniem odpowiedniej infrastruktury i jej sprawnym funkcjonowaniem (sieć dróg, wodociągi, 
kanalizacja, gospodarka odpadami, energetyka, zieleń publiczna). W przypadku sektora TSL 
najbardziej istotne usługi w tym zakresie związane są z usługami transportu i infrastrukturą 
transportową, gospodarką odpadami, regulacją przewozów i ochroną środowiska. 

Podstawy funkcjonowania usług publicznych mają charakter normatywny, a istotną cechą 
usług publicznych jest jej ciągłość i trwałość. Usługi publiczne o wysokiej jakości powinny się 
charakteryzować skutecznością i niezawodnością, procesami na zasadach partnerskich, możli-
wością konsultacji w sprawach publicznych, rzetelną informacją, terminowym wykonaniem oraz 
dostępnością (Opolski, Modzelewski, 2004). 

Podniesienie jakości usług publicznych jest możliwe między innymi poprzez elektronizację 
części lub całości procesów związanych z ich świadczeniem. 
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rODzaje aDmINIstracyjNych usług puBLIczNych śWIaDczONych  
WOBec pODmIOtóW sektOra tsL
Działalność podmiotów sfery transportowej jest przedmiotem regulacji. Regulacja ta dotyczy 
różnych obszarów działalności tego sektora i związana jest między innymi z zapewnieniem 
sprawności procesów transportowych i ich bezpieczeństwem, ochroną środowiska czy też pra-
wem międzynarodowym. 

Unormowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych 
i logistycznych związane jest między innymi ze świadczeniem administracyjnych usług publicz-
nych. Klasyfikując tego typu usługi, można wyodrębnić wśród nich dwie główne grupy:

a) usługi horyzontalne – świadczone wobec wszystkich podmiotów gospodarczych w danym 
kraju, w tym również podmiotów działających w sektorze TSL;

b) specyficzne usługi dedykowane podmiotom sektora TSL.
c) Wśród usług horyzontalnych można wyróżnić:
d) proces ubezpieczeń społecznych dla osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę;
e) proces rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych;
f) proces rozliczania podatku VAT;
g) proces rejestracji działalności gospodarczej;
h) proces przekazywania danych statystycznych do GUS;
i) proces przekazania deklaracji celnych;
j) proces uzyskania zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska;
k) proces obsługi zamówień publicznych;
l) proces składnia deklaracji PIT-11.
Urzędy centralne podległe ministrowi właściwemu ds. transportu (obecnie Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa), które świadczą administracyjne usługi publiczne podmiotom 
sektora TSL, to przede wszystkim:

 Ȥ Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 Ȥ Urząd Transportu Kolejowego,
 Ȥ Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 Ȥ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 Ȥ Transportowy Dozór Techniczny.

Usługi administracji publicznej dedykowane podmiotom sektora TSL to przykładowo (Ustawa  
o transporcie drogowym, 2001, art. 50):

a) wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie 
pojazdów nienormatywnych;

b) odpłatne umożliwienie przejazdu zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym (pobranie opłaty);

c) wydanie licencji wspólnotowej;
d) wydanie zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz 

kabotażowy;
e) wydanie zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy;
f) wydanie świadectw kierowcy;
g) wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wy-

mogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu w przypadku zezwoleń 
zagranicznych, których wykorzystanie jest uzależnione od spełnienia tych wymogów lub 
warunków;



joanna Drobiazgiewicz

152

h) udzielenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku 
ubiegania się o licencję wspólnotową;

i) podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra 
właściwego ds. transportu.

Urząd Lotnictwa Cywilnego związany jest z realizacją takich procesów, jak (Ustawa, 2002):
a) uzyskanie koncesji na przewóz lotniczy;
b) przedstawienie sprawozdań finansowych przewoźników lotniczych do Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego;
c) przekazywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem przewoźnika lotniczego;
d) zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem 

użytku publicznego;
e) zezwolenie na wykonywanie usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich.
Natomiast zadaniem Urzędu Transportu Kolejowego jest udzielanie następujących admini-

stracyjnych usług publicznych (Ustawa, 2003):
a) wydanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu 

przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych;
b) wydawanie licencji i świadectw maszynistom;
c) wydanie zezwolenia na dopuszczanie do eksploatacji nowego lub znacznie zmodyfikowa-

nego taboru kolejowego;
d) przekazanie danych do rejestru kolejowego;
e) wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych 

do prowadzenia ruchu kolejowego.
Transportowy Dozór Techniczny, którego rolą jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowa-

nia urządzeń technicznych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia 
i środowiska, jest właściwy w zakresie takich usług, jak (Ustawa, 2000):

a) udzielanie zezwoleń na eksploatację urządzeń technicznych albo wydanie decyzji wstrzy-
mujących eksploatację tych urządzeń;

b) udzielenie zezwoleń na dopuszczenie urządzenia technicznego do obrotu albo wydanie 
decyzji o wycofaniu tego urządzenia z obrotu i wstrzymaniu jego wytwarzania;

c) wydawanie świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych;
d) proces ewidencjonowania eksploatowanych urządzeń technicznych.
Administracyjne usługi publiczne świadczone są również przez inne jednostki administracji 

publicznej, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego.

zapeWNIeNIe DOstępu DO INFOrmacjI puBLIczNej
Istotnym zagadnieniem związanym z kształtowaniem relacji administracji publicznej z podmiotami 
gospodarczymi jest dostęp do informacji publicznej. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji pu-
blicznej (Ustawa o dostępie do informacji publicznej, 2001) organy władzy państwowej są zobowiązane 
do udostępniania każdej informacji o charakterze publicznym z wyjątkiem informacji niejawnych. 
Prawo do informacji publicznej związane jest z możliwością uzyskania informacji publicznej, wglądem 
do dokumentów urzędowych oraz dostępem do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów. Informacje, które mają być upublicznione, dotyczą:

a) organów władz publicznych i zasad ich działania, w tym regulatorów rynku TSL;
b) sposobów załatwiania spraw, statusu realizowanej sprawy, również dotyczą administra-

cyjnych usług publicznych dla przedsiębiorstw transportowych;
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c) informacji zawartych w rejestrach publicznych, na przykład o doradcach ds. przewozu 
materiałów niebezpiecznych;

d) polityki władz, w tym polityki transportowej czy też polityki ekologicznej;
e) majątku publicznego;
f) projektów aktów prawnych;
g) danych publicznych dotyczących zajmowanych stanowisk w sprawach publicznych czy 

też związanych z oceną funkcjonowania poszczególnych organów administracji publicz-
nej (np. oceny funkcjonowania GDDKiA czy też oceny strategii rozwojowych rynku 
transportowego).

Istnieją trzy formy udostępniania informacji publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej, 
udostępnienie na wniosek zainteresowanego oraz infomaty. 

Biuletyn Informacji Publicznej, zwany urzędowym publikatorem informatycznym, udostęp-
nia informacje publiczne w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. 
Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 
wykonujące zadania publiczne. Szczegółowy ich wykaz wskazuje ustawa o dostępie do informacji 
publicznej (Ustawa o dostępie do informacji publicznej, 2001). Ustawa ta reguluje również wy-
magania odnośnie do zawartości i formy stron internetowych. 

Rozwiązanie to umożliwia wgląd zainteresowanych podmiotów do informacji publicznych 
istotnych z punktu widzenia ich działalności gospodarczej. Takimi informacjami mogą być 
przykładowo strategia w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, polityka prowadzona przez 
poszczególne samorządy, a dotycząca na przykład wspierania działalności gospodarczej oraz 
tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. Bardzo istotny jest dostęp elektroniczny do publi-
kowanych obowiązujących przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów 
gospodarczych we właściwym zakresie ich działania. Prowadzone przez GUS badania wskazują, 
że przedsiębiorstwa w dużym stopniu korzystają z publikowanych w formie elektronicznej 
informacji publicznej (GUS, 2015b).

kOrzystaNIe z usług eLektrONIczNej aDmINIstracjI W sektOrze tsL
Za elektroniczną usługę publiczną można uważać taką, która świadczona jest przez podmiot 
publiczny z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Wyróżniamy pięć stopni zaawansowania elektronicznych usług publicznych (European 
Commission, 2007):

a) informacja on-line – dostęp do informacji o danym urzędzie oraz świadczonych tam 
usługach na jego stronie internetowej;

b) interakcja jednokierunkowa – dostęp do informacji oraz możliwość pobrania oficjalnych 
formularzy ze strony internetowej urzędu;

c) interakcja dwukierunkowa – możliwość wyszukania informacji, pobrania oraz odesłania 
wypełnionych formularzy za pomocą internetu;

d) transakcja – pełna realizacja procesu drogą elektroniczną, czyli uzyskanie informacji, 
pobranie odpowiednich formularzy, odesłanie dokumentów po ich wypełnieniu i złożenie 
podpisu elektronicznego oraz uiszczenie wymaganych opłat, a także otrzymanie oficjal-
nego zezwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, o który dane przedsiębiorstwo 
występuje;



joanna Drobiazgiewicz

154

e) personalizacja – pełne świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz identyfikacja klienta 
w elektronicznym systemie danych administracji, co umożliwia indywidualizację prze-
kazu do danego przedsiębiorstwa i na przykład przypominanie o konieczności dokonania 
określonych cyklicznych czynności urzędowych.

Sposób wykorzystania internetu w kontaktach z administracja publiczną przedstawiono na 
rysunku 1.

* Składanie ofert na swoje produkty, towary i materiały organom administracji publicznej w elektronicznym systemie 
zamówień publicznych.

rysunek 1. Sposoby oraz intensywność wykorzystania internetu przez przedsiębiorstwa w kontaktach z admini-
stracją publiczną [%]
Źródło: GUS (2015b).

Według badań prowadzonych przez GUS przedsiębiorstwa w największym stopniu korzystają 
z możliwości składnia formularzy w formie elektronicznej. W dużej mierze jest to związane 
z obowiązkami nałożonymi na podmioty gospodarcze, na przykład obowiązkiem przekazania 
danych statystycznych czy też rozliczeniem z ZUS w formie elektronicznej. Poza tym przed-
siębiorstwa w dużej mierze wykorzystują elektroniczny dostęp do informacji publicznej oraz 
możliwości pobrania formularzy ze stron internetowych urzędów. Dobrym rozwiązaniem jest też 
możliwość składnia ofert organom administracji publicznej w elektronicznym systemie zamó-
wień publicznych. Na tę usługą szczególną uwagę zwraca Komisja Europejska, która definiuje ją 
jako jedną z najbardziej priorytetowych elektronicznych usług publicznych. W 2014 roku około 
18% przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa skorzystało z elektronicznej 
formy składnia ofert w systemie zamówień publicznych.

Zmiany w intensywności wykorzystania elektronicznej administracji wśród badanych przed-
siębiorstw w latach 2011–2014 przedstawiono na rysunku 2.
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rysunek 2. Tendencje w zakresie wykorzystania e-administracji w latach 2011–2014
Źródło: GUS (2015a).

Według badań GUS w 2014 roku 92,4% ogółu badanych przedsiębiorstw wykorzystywało 
internet w kontaktach z administracją publiczną, natomiast wśród firm sekcji transport i gospo-
darka magazynowa wskaźnik ten był wyższy i wynosił 94,1% (GUS, 2015a).

W postępującym rozwoju nowoczesnych technologii teleinformatycznych istotne miejsce 
zajmuje telematyka transportu. Ma ona bardzo szerokie zastosowanie i w dużej mierze związana 
jest ze świadczeniem usług publicznych o charakterze technicznym. Przykładowe rozwiązania 
wdrażane w ramach wspomnianych usług to systemy teleinformatyczne infrastruktury drogowej, 
takie jak: znaki i tablice świetlne, stacje pogodowe, inteligentne sygnalizatory świetlne czy też 
systemy kontroli ruchu drogowego. Na szczególną uwagę zasługuje elektroniczny system poboru 
opłat drogowych ViaTOLL. Administracyjną usługą publiczną jest w tym przypadku naliczenie 
i pobór opłaty, a sama usługa jest elementem innej kategorii usług, mianowicie usługi publicznej 
o charakterze technicznym, w tym wypadku związanej z udostępnieniem infrastruktury dro-
gowej. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu naliczanie opłaty jest w pełni automatyczne i nie ma 
potrzeby zatrzymywania pojazdu w celu uiszczenia stosownej należności. 

pODsumOWaNIe
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż przedsiębiorstwa sektora TSL w dużej 
mierze wykorzystują możliwości, jakie stwarza nowoczesna administracja publiczna. Czasami 
wynika to z obowiązków nałożonych przez organy administracji publicznej na podmioty gospo-
darcze, które nakazują stosowanie elektronicznej formy przekazu danych do urzędów, a niekiedy 
jest to dobrą wolą przedsiębiorców. W dobie powszechnego dostępu do internetu realizacja 
procedur administracyjnych staje się łatwiejsza, choć one same często nie są doskonałe. Dzięki 
informacji publicznej publikowanej w postaci BIP przedsiębiorcy mogą się zapoznać z procedu-
rami świadczenia usług publicznych czy też sprawdzić kompetencje regulatorów poszczególnych 
obszarów działalności gospodarczej. W koncepcji Nowoczesnego Zarządzania Publicznego, która 
zakłada traktowanie dotychczasowego petenta jako klienta, opisywane rozwiązania mogą się 
przyczynić do zwiększenia jakości relacji przedsiębiorców z sektorem administracji publicznej.
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ICT Support in the Implementation of Administration Public Services for Sector TSL

aBstract The aim of that article is to approximation beings to issue of administration public services for 
section TSL and shows the possibility by using ICT technology in a process of providing that 
services. At the beginning of that article has been represented issue of administration public 
services. It was indicated exemplary services providing by public administration to compa-
ny of TSL sector. Following point of article shows opportunities of using ICT technology in 
implementations of administration public services. Them described way and the intensity of 
using electric way of services, basing on statistical data by company.

keyWOrDs public services, sector TSL, administration
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VOrBemerkuNgeN Das alltäglich zu beobachtende Verkehrsgeschehen ist die Ausprägung der Mobilität 
von Personen und Gütern in unserer Gesellschaft. Die freie und ungehinderte Mo-
bilität der Güter ist Voraussetzung einer hochentwickelten Wirtschaft, die sich ar-
beitsteilig organisiert und damit ständig neue Produktivitätsfortschritte erzielt, die 
unseren Wohlstand steigern. Die Logistik hat die Aufgabe, alle mit der Arbeitsteilung 
verbundenen Güterbewegungen betriebs wirtschaftlich und technisch zu optimieren 
und auch den dafür notwendigen Informationsfluss sicherzustellen.

 Die Verkehrspolitik in einer freiheitlich liberalen Gesellschaftsordnung hat dafür Sor-
ge zu tragen, die notwendigen Rahmenbedingungen für die ungehinderte Mobilität 
von Personen und Güter sicherzustellen. Andererseits hat sie aber auch die Verpflich-
tung, die negativen Auswirkungen des Verkehrs auf ein Maß zu reduzieren, welches 
den Erfordernissen der Umwelt gerecht wird, was wir heute als „Nachhaltigkeit“ des 
Verkehrs bezeichnen.

 Welches sind die absehbaren Veränderungen in den Staaten der Europäischen Uni-
on, die den Verkehr und die Logistik beeinflussen und in welchem Umfang wird der 
Anspruch an ungehinderter Mobilität von unseren Staaten erfüllt? Worin bestehen 
die Forderungen der Verkehrswissenschaft und welcher Anspruch kann daraus an die 
Verkehrspolitik formuliert werden?

schLüsseLWörter  Transport, Logistik, Verkehrspolitik

 

eNtWIckLuNgsteNDeNzeN Des Verkehrs
Zunächst soll aufgezeigt werden, welche vorherrschenden Entwicklungstendenzen der letzten 
Jahrzehnte das Verkehrsgeschehen beeinflussen und welche verkehrsinduzierenden Wirkun gen 



heiner hautau

158

daraus resultieren. Weiterhin werden die wichtigsten umweltrelevanten Aspekte des Ver kehrs 
dargestellt und die Wirkungseffekte von Umweltschutzmaßnahmen im Verkehrssektor aufgezeigt.

raumeNtWIckLuNg uND Verkehr
Verkehrs- und Raumentwicklung stehen in einem engen, sich gegenseitig beeinflussenden 
Verhältnis zueinander. Hierbei lassen sich folgende Entwicklungslinien erkennen:

1. Die politische Öffnung der Grenzen hat die Entwicklung der Globalisierung beschleunigt 
und weltweit zu einer Ausdehnung der Wirtschaftsräume geführt. Die Arbeitsteilung wird 
dadurch großräumiger und die Transportweiten aller Verkehrs träger steigen.

2. Die räumliche Konzentration von wirtschaftlichen Aktivitäten wird stärker und diffe-
renzierter, wodurch die Verkehrsströme sich ebenfalls stärker auf die Ballungs räume 
fokussieren.

3. In der Schifffahrt forciert diese Entwicklung einerseits die interkontinentalen Seever-
kehre, aber auch die europäischen kontinentalen Seeverkehre (short-sea-shipping) sowie 
die Transporte mit Binnenschiffen.

4. Das Hafenhinterland der europäischen Seehäfen erweitert sich nach Osten mit der Folge 
zunehmender Landverkehre und seeseitiger Zubringerverkehre über größere Distanzen.

5. Bei den Häfen vollzieht sich eine den Marktanforderungen folgende Spezialisierung 
insbesondere beim Containerumschlag, was zu einer strahlenförmigen Ausrichtung der 
Hinterlandverkehre und Feederverkehre auf die Hafenregionen geführt hat.

VerkehrseNtWIckLuNg uND WIrtschaFtsWachstum
Die Globalisierung der Märkte und die Öffnung der Grenzen in Richtung Osteuropa haben 
zu beachtlichen Auswirkungen auf das europäische Verkehrssystem geführt. Die mitteleuro-
päischen Länder nehmen dabei eine herausragende Stellung ein.

1. Legt man die Verkehrsprognosen für die Staaten der EU für zu Grunde, so werden 
die Personen- und Güterverkehrsleistungen aller Verkehrsträger weiter anwachsen. 
Überproportionale Zuwächse sind insbesondere im seehafenrelevanten Hinterland-
verkehr in/ aus den Nord- und Ostseehäfen zu erwarten.

2. Betrachtet man dabei den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und 
Verkehrsleistung, so ist dieser nach wie vor eng verbunden.

3. Allenfalls im Personenverkehr zeigen sich Sättigungstendenzen und Verkehrs-
widerstände, während der Güterverkehr neue Impulse durch die mit der Globalisierung 
und Osterweiterung der EU verbundenen Ausdehnung des Wirtschaftsraumes erhielt. 

güterVerkehr uND LOgIstIk
Die Logistik hat die Aufgabe, die Güterbewegungen auf der betrieblichen Ebene zu optimieren. 
Die dadurch ausgelösten Verkehrsströme werden entscheidend durch die Produktionsstrategien 
und den damit verbundenen Logistikkonzepten der Unternehmen beeinflusst.
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Für den Güterverkehr stellen die modernen Logistikkonzeptionen folgenden Anforderungen:
1. Das dezentralisierte Organisationsprinzip der Produktion auf Abruf „Just-in time“(JIT) 

stellt die Logistik vor die Aufgabe einer zeitgenauen Steuerung und Optimierung des 
Materialflusses. Die daraus resultierenden verkehrlichen Anforderungen bestehen in 
einer hohen Transportpünktlichkeit bei kleineren Sendungsgrößen, die wiederum einen 
höheren Bündelungsaufwand erfordern.

2. Der allgemeine Trend der Reduktion der Fertigungstiefe in der Produktion hat eine stei-
gende Zahl von Zulieferern zur Folge. Durch das sogen. „modular sourcing“ wird dieser 
Effekt nicht eliminiert, sondern auf die vorgelagerte Produktionsstufe übertragen. Die 
verkehrsinduzierenden Effekte dieser Entwicklung können wiederum durch Bündelung 
der Warensendungen reduziert werden.

3. Die Internationalisierungsstrategien der Unternehmen haben u.a. eine europa- bzw. weltweite 
Beschaffungspolitik (global sourcing) zur Folge. Die generellen verkehrsinduzieren den Effekte 
dieser Strategien werden hierbei durch die Erhöhung der Transportweiten noch verstärkt.

4. Das internetbasierte E-Commerce hat grundlegende Veränderungen in der Wirtschaft zur 
Folge und schafft neue Herausforderungen in der logistischen Abwicklung von Internet-
Bestellungen. (E-Fulfillment). Dies gilt vor allem für das Endkundengeschäft (B2C) 
mit seinen zahlreichen Klein- und Kleinstbestellungen. Um die verkehrsinduzierenden 
Wirkungen dieser Entwicklung zu verringern, kann von Seiten der Logistik auch hier 
durch Sendungsbündelung gegengesteuert werden.

5. Die Zielsetzung des Supply Chain Management (SCM) mit der Optimierung des lo-
gistischen Netzwerkes als Ganzes hat keine verkehrsinduzierenden Effekte zur Folge. 
Das SCM stellt im Gegensatz zur herkömmlichen Organisation der Logistikkette, wo 
es an den Schnittstellen zu Reibungsverlusten und Unsicherheiten kommt, ein Modell 
der Koopera tion im Logistiknetzwerk dar. In verkehrlicher Sicht bietet SCM daher die 
Chance, die Transporteffizienz von intermodalen Verkehren zu erhöhen und damit zu 
einer Umweltentlastung des Verkehrs beizutragen.

6. Die Anstrengungen der Logistik, die ansteigenden Transportmengen des Straßengüter-
verkehrs mit höherer Effizienz zu befördern, haben durch Maßnahmen der Sendungs-
bündelung und der Tourenoptimierung zu einer höheren Fahrzeugauslastung trotz 
ansteigender Fahrzeuggrößen beigetragen. Dies bedeutet, dass pro beförderter Gewichts-
einheit (t) weniger Verkehrswegekapazitäten in Anspruch genommen werden, aber auch 
weniger Schadstoffe und Lärm emittiert werden. 

7. Generell kann für alle aufgezeigten Strategien die Aussage getroffen werden, dass deren 
Umsetzung dem betriebswirtschaftlichen Rationalkalkül des Vergleich der Produktions- 
und Logistikstückkosten (incl. Transportkosten) folgt. Das Optimum wird erreicht, wo 
die Summe beider Kosten ihr Minimum erreicht. Sinken die realen Logistikstückkosten 
wie in den vergangenen Jahrzehnten, so erhöht die kostensenkende Spezialisierung die 
Größe des Absatzgebietes (und damit die Transportweiten) bei geringeren Produktpreisen.

Verkehr uND umWeLt
Der Straßenverkehr hat in allen Ländern der EU in den letzten 50 Jahren eine exorbitante 
Motorisierungswelle erlebt.

1. Da sich in Zukunft die Gesamtfahrleistung und der Kraftstoffkonsum der Fahrzeuge 
unterproportional bzw. weiter rückläufig entwickeln wird, sind die verkehrsspe zifischen 
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Umweltbelastungen durch Abgasemissionen ebenfalls rückläufig. Diese erreichten gegen 
Ende der 80er Jahre ihre Spitzenwerte und sind seitdem abnehmend.

2. Erreicht wurde diese relative Umweltverbesserung im Verkehrsbereich durch die ver-
schärften Abgasvorschriften (EURO-NORMEN). Aus technischer Sicht konnten diese 
Normen durch die Entwicklung neuer Motoren- und Abgasreinigungstech nologien sowie 
ständig verbesserte Kraftstoffe erreicht werden. 

3. Die Verkehrsemissionen werden daher insgesamt, also einschließlich des Güterver kehrs 
weiter sinken. Die Einführung der Euro 6-Norm und weitere Verbesserungen in der 
Fahrzeugtechnologie werden die Abgasemissionen für den gesamten Straßen verkehr bis 
zum Jahr 2020 um 90% gegenüber dem Spitzenwert Ende der 80er Jahre senken.

4. Der Verkehrslärm des Straßenverkehrs wird nach wie vor als die gravierendste 
Umweltbeeinträchtigung aller Verkehrsträger empfunden.

5. In den vergangenen Jahrzehnten zielten die Umweltschutzmaßnahmen im Verkehrsbereich 
einerseits darauf ab, durch verbesserte Fahrzeugtechnik den Geräuschpegel zu verringern. 
Hierbei wurden bereits bedeutsame Fortschritte erreicht.

6. Für die weitere Zukunft ist zu erwarten, dass signifikante Verbesserungen der Lärm-
situation noch durch eine bessere Abstimmung von Fahrbahnbelag und Reifenprofil 
erreicht werden können. Darüber hinaus werden aber auch alle passiven Schallschutz-
maßnahmen in der Verkehrs-, Stadt- und Raumplanung die Umweltbelastungen des 
Verkehrslärms weiter verringern.

Der Seeverkehr ist auf langen Distanzen zweifellos die umweltfreundlichste Transportform 
mit einer hohen Energieeffizienz pro tkm. Der in Folge der Globalisierung überproportional an-
wachsende Welthandel hat auch zu einer weiteren Ausweitung der Welthandelsflotte beigetragen.

Es muss jedoch bei der Forderung eines nachhaltigen Verkehrs berücksichtigt werden, dass 
auch die Schifffahrt in erheblichem Maße zur Umweltbelastung beiträgt:

1. Der Schiffsverkehr ist für ungefähr 7% der CO2-Emissionen des Verkehrssektors 
verantwortlich.

2. Auf globaler Ebene werden ca. 2% aller CO2-Emissionen von der Schifffahrt verursacht.
3. Darüber hinaus entfallen ca. 7% aller SO2- und 12% aller NOx-Emissionen auf den 

Schiffsverkehr.
4. Die Öleinleitungen der Schifffahrt in die Weltmeere werden auf 555.000 t pro Jahr 

geschätzt.
Alle Seehäfen in den EU-Ländern haben einen starken Anstieg der Schiffsanläufe zu ver-

zeichnen, so dass die europäischen Staaten ein hohes Interesse an einem umwelt freundlichen 
Schiffsverkehr haben. Es sind daher alle Forderungen zu unterstützen, die Schifffahrt in die 
internationalen Bemühungen zur Emissionsreduktion und des Klimaschutzes einzubeziehen.

Aus technischer Sicht kann die Verwendung umweltfreundlicher schwefelarmer Treibstoffe 
bereits zu einer erheblichen Reduzierung der Umweltbelastungen des Schiffsverkehrs beitragen, 
was die Einführung von Sulphur Emission Control Areas (SECAs) in der Nord- und Ostsee 
veranlasst hat. 

Zur Erreichung eines nachhaltigen Schiffsverkehrs wird weiterhin der flankierende Einsatz 
von umweltökonomischen Instrumenten durch folgende Maßnahmen diskutiert:

 Ȥ Erhebung einer Umweltabgabe (Nutzungsentgelt) für den Schiffsverkehr, die Schiffs-
betreibern mit hohem Umweltstandard entsprechende Bonusregelungen gewährt.

 Ȥ Einbeziehung des Schiffsverkehrs in die Regelungen des Emissionsrechtehandels entspre-
chend den in der Umsetzung befindlichen Ausführungen zum Kyoto-Protokoll.
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Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die aus nautischen und ökonomischen Erfordernissen 
durchzuführenden Anpassungsmaßnahmen zum Ausbau der See- und Binnenwasserstraßen 
immer einen Eingriff in die ökologische Situation der Gewässer darstellt. Im Sinne der 
„Nachhaltigkeit“ des Verkehrs ist daher eine sorgfältige Abwägung der jeweiligen Erforder-
nisse durchzuführen. Es muss dabei aber auch berücksichtigt werden, dass jede Verlagerung 
von Land- oder auch Lufttransporten auf das Wasser bereits einen wesentlichen Beitrag zur 
Umweltentlastung darstellt. 

herausFOrDeruNgeN Für DIe VerkehrspOLItIk
Aus den aufgezeigten Trends ergeben sich folgende Herausforderungen für die zukünftige 
Verkehrspolitik in der EU:

1. Wie kann die Kapazität der Verkehrsinfrastruktur (insbesondere Straßenverkehrsinfra-
struktur) an den Infrastrukturbedarf angepasst werden, um eine Beeinträchtigung der 
wirtschaftlichen Situation und des Wirtschaftswachstums der EU-Länder zu verhindern?

2. Wie können noch vorhandene Kapazitätsreserven anderer Verkehrsträger (Bahn, Küsten- 
und Binnenschifffahrt besser genutzt werden, um das Gesamtsystem zu optimieren?

3. Wie kann sichergestellt werden, dass die erforderliche Kapazitätsanpassung aller 
Verkehrsträger und die Optimierung der Schnittstellen zwischen den Verkehrsträgern 
dauerhaft und nachhaltig finanziert werden kann?

4. Wie kann die erforderliche Kapazitätsanpassung der Verkehrswege und die zu erwartende 
Steigerung des Verkehrs mit den Nachhaltigkeitszielen der Umwelt in Einklang gebracht 
werden?

zukuNFtsOrIeNtIerte LeItzIeLe
Es ist Aufgabe der Verkehrspolitik, das Verkehrsgeschehen zu steuern und zu gestalten, um die 
Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Gelingt ihr dies nicht oder nur in unzureichen-
dem Maße, werden die Verkehrsprobleme weiter zunehmen.

Für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Verkehrspolitik bedarf es daher der Orientierung 
an Visionen, deren erfolgreiche Umsetzung eine Strategie erfordert, die sich wiederum an 
Leitzielen orientiert.

1. Zusammenführung der ökonomischen und ökologischen Handlungsfelder des Verkehrs 
zu einem Gesamtverkehrssystem durch eine integrierte Verkehrspolitik.

2. Ausschöpfung der Innovationspotentiale und Förderung und Weiterentwicklung der 
Verkehrstechnologien mit den Zielsetzungen Energieeinsparung – Emissions minderung 
– Sicherheit – Kostengünstigkeit.

3. Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur durch 
gesetzliche Regelbindung nutzerorientierter Gebühreneinnahmen (Maut) für Bau und 
Unterhaltung der Verkehrswege. Hierdurch werden auch weitere finanzielle Spielräume 
für Finanzierungs modelle im Rahmen von Public-Private-Partnership (PPP) geschaffen.

4. Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern auf europäi-
scher Ebene durch gleiche Besteuerungsgrundlagen und verursachergerechte Anlastung 
der Wegekosten.
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FOrDeruNgeN Der VerkehrsWIsseNschaFt
Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Leitziele für eine bedarfsgerechte nachhaltige Ver-
kehrspolitik werden von der Verkehrswissenschaft folgende Erfordernisse gesehen, um die 
erforderliche Gütermobilität auch in Zukunft sicherzustellen:

 Ȥ Ausbau und Kapazitätserweiterung der Verkehrsinfrastruktur
Der Ausbau und die Kapazitätserweiterung der Verkehrsinfrastruktur von Straße, Schiene 
und Wasserstraße muss in allen Ländern der EU bedarfsgerecht fortgesetzt werden, um die 
zukünftige Mobilität von Personen und Gütern zu sichern.

 Ȥ Europäische Verkehrsnetze ausbauen
Die Kernstaaten der EU haben als Transitländer die besondere Verkehrslast der EU- 
-Osterweiterung zu tragen. Der Ausbau der Transeuropäischen Netze (TEN) und Verkehrs-
korridore ist daher vorrangig voranzutreiben, um die Leistungsfähigkeit dieser Verkehrswege 
zu erhöhen.

 Ȥ Zweckbindung der Autobahnmaut für die Finanzierung der Verkehrsinfra struktur.
Die erforderlichen Finanzmittel für Ausbau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 
müssen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Die Einführung fahrleistungsabhängiger 
Mautgebühren für den Straßengüterverkehr bietet die Möglichkeit, die Gebühreneinnahmen 
zweckgebunden zu verwenden.

 Ȥ Die Gütermobilität muss umweltverträglich gestaltet werden
Die Entwicklung der Mobilität muss mit der Umweltverträglichkeit des Verkehrs in Einklang 
gebracht werden, um allen gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Die Ausrichtung 
der Verkehrspolitik an den Kriterien der Nachhaltigkeit erfordert, den verkehrlicher Nutzen 
und die Umweltverträglichkeit der Maßnahmen sachgerecht gegeneinander abzuwägen.

 Ȥ Intermodale Vernetzung der Verkehrsträger
Die intermodale Vernetzung der Verkehrsysteme und die Weiterentwicklung einer inte-
grierten Verkehrspolitik muss konsequent fortgesetzt werden. Die Verkehrspolitik sollte 
die Umsetzung dieser Verkehre fördern, indem sie intermodale Transporte (Lkw/ Bahn/ 
Binnenschiff) mit geringeren Abgaben für die Infrastrukturnutzung belastet.

 Ȥ Optimierung der Schnittstellen
Die Schnittstellen zwischen Verkehrsträgern müssen technologisch und betriebswirtscha-
ftlich optimiert werden. Das Supply Chain Management bietet hierfür die Möglichkeit der 
Effizienzkontrolle und der Anwendung neuer Technologien zur Reduzierung der Kosten. 
Die Durchsetzung einheitlicher Normen ermöglicht dabei die Freisetzung von weiteren 
Rationa lisierungspotentialen.

 Ȥ Ausschöpfung freier Kapazitäten
Die Ausschöpfung freier Kapazitäten der Verkehrsträger Bahn, Binnen- und Küstenschiff 
ist zu erhöhen. Hierzu müssen die Rahmenbedingungen für die intermodale Vernetzung 
mit dem Straßengüterverkehr verbessert werden und durch Optimierung der Schnittstellen 
Kosten senkungspotentiale erschlossen werden.

 Ȥ Harmonisierung der Verkehrssysteme
Durch die Verbesserung der Interoperabilität des europäischen Bahnverkehrs kann die 
Konkurrenzfähigkeit des grenzüberschreitenden Eisenbahngüterverkehrs erheblich geste-
igert werden, wodurch die Marktpotenziale im Bereich hoher Transportweiten erschlossen 
werden können. Dies gilt insbesondere auch für die Transporte in die neuen osteuropäischen 
EU-Staaten.
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 Ȥ Harmonisierung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen
Die bereits im EWG-Vertrag von 1958 formulierte gemeinsame Verkehrspolitik mit gleichen 
ordnungspolitischen Regeln muss endlich realisiert werden. Die Chancengleichheit der 
Verkehrsträger erfordert eine Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen in Europa.

 Ȥ Förderung innovativer Verkehrstechnologien
Die Leistungsfähigkeit des Verkehrs wird im Wesentlichen durch Innovationen voran-
getragen. Der Forschung und Entwicklung im Bereich innovativer Verkehrs technologien 
(Verkehrssysteme, Steuerungs- /Leittechnik, Informations-/ Kommuni kationstechnik) muss 
daher ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. Das Ziel der Nachhaltigkeit wird langfristig 
nur durch Anwendung neuer Antriebssysteme zu realisieren sein.

ausBLIck
Zusammenfassend kann hier noch einmal betont werden, dass zwischen der Verkehrs-
entwicklung und dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in den Ländern der Europäischen 
Union sich eine weiter öffnende Lücke aufzeigt. Dies ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen 
Fehlallokation der öffentlichen Ressourcen im Verkehrssektor, die den komplementären 
Produktionsfaktor „Infrastruktur“ vernachlässigt hat und damit das Wirtschaftswachstum und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Länder beeinträchtigt.

Die daraus resultierende Forderung an die Verkehrspolitik zur Schaffung einer nach-
fragegerechten Infrastruktur kann sich aber nicht nur eindimensional auf die Strasse 
konzentrieren. Vielmehr müssen sich alle Anstrengungen auch auf die Weiterentwicklung 
integrierter Verkehrssysteme richten, wobei Multimodalität und verkehrsträgerübergreifende 
Zusammenarbeit vorrangige Zielsetzung sein muss. Dies ist keine kurzfristige Aufgabe. Es bedarf 
einer längerfristigen Strategie und des verkehrspolitischen Willens zur Umsetzung.

Verkehr belastet aber auch die Umwelt. Technischer Fortschritt und Innovationen haben 
seine Umweltverträglichkeit stetig verbessert. Ziel muss es deshalb sein, unsere Verkehrssysteme 
für die Zukunft noch effizienter, sicherer und kostengünstiger, aber auch umweltfreundlicher zu 
gestalten. Dies erfordert die Ausschöpfung aller Ressourcen und die Förderung des Verkehrs im 
Bereich von Forschung und Entwicklung.

Die sich abzeichnenden Veränderungen von Verkehr und Logistik erfordern eine klare ver-
kehrspolitische Zielsetzung und den Mut zur Umsetzung, dann hat der Verkehr auch unter dem 
Postulat der Nachhaltigkeit eine Perspektive für die Zukunft.

 

Prospects for Transport and Logistics in the European Union

aBstract The article deals with the changes in the transport and logistics sector. The author describes 
trends which have influenced the transport sector in recent decades. Text also highlights the 
consequences of transport activity, such as environment aspects. The author tackles the pro-
blem of logistics business and presents the strategies of modern logistics. The challenges for 
future transport policy in the European Union are presented.
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streszczeNIe W artykule podjęto próbę analizy rynku rozwiązań informatycznych dostępnych 
dla przedsiębiorstw jako usługa w „chmurze”. Dokonano identyfikacji terminu cloud  
computing oraz przedstawiono charakterystykę rozwiązań „chmurowych” wybranych 
systemów informatycznych dla zastosowań w logistyce. Wskazano także prognozy 
rozwoju stosowalności usług „w chmurze” w najbliższych latach.

słOWa kLuczOWe chmura obliczeniowa, rozwiązania w chmurze, systemy informatyczne

 

WprOWaDzeNIe
Dynamiczny rozwój technologii i systemów informatycznych pozwala automatyzować pracę 
w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw – od zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez 
finanse, aż po logistykę. Dostępny na rynku szereg dedykowanych aplikacji czy też zintegro-
wanych systemów zarządzania umożliwia planowanie, organizowanie i kontrolowanie działań 
w firmach o różnym profilu branżowym i na różnych poziomach zarządzania. Dystrybutorzy 
i producenci oprogramowania skupiają się na poprawie ergonomii pracy i „przyjazności” interfej-
sów, rozszerzeniu ich funkcjonalności na urządzania mobilne czy oferowaniu swoich rozwiązań 
jako rozwiązań „chmurowych” (tzw. cloud computing – chmura obliczeniowa).

Tworzenie rozwiązań udostępnianych klientom „w chmurze” w ostatnich latach zyskuje na 
znaczeniu. Jak podaje Forbes (Columbus, 2014), powołując się na badania The IDG Enterprise 
Cloud Computing Study 2014, inwestycje w cloud computing wzrosły w przedsiębiorstwach dzia-
łających na szeroką skalę i zatrudniających ponad 1000 pracowników o 19% w stosunku do 2012 
roku, ze średnią inwestycji 3,3 mln USD. Z kolei przedsiębiorstwa działające na małą lub średnią 
skalę (z liczbą pracowników mniejszą niż 1000 osób) inwestowały w „rozwiązania chmurowe”, 
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wydając na ten cel w 2014 roku średnio 400 tys. USD. Wśród najczęściej wymienianych powodów 
rosnącej popularności tego typu rozwiązań wymienia się szybsze tempo wdrażania technologii, 
obniżkę kosztów jej eksploatacji, chęć zastąpienia „starych” systemów dostępnych w modelu 
on-premise, redukcję kosztów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem systemu czy też poprawę 
poziomu obsługi klienta (Columbus, 2014).

Rynek systemów informatycznych wspierających i automatyzujących przebieg procesów 
biznesowych, dla których oferowane są rozwiązania „w chmurze”, obejmuje swym zasięgiem 
obok infrastruktury sprzętowej wiele klas systemów informatycznych dedykowanych do obsługi 
określonych obszarów przedsiębiorstwa, na przykład magazyn, procesy transportowe, czy też 
obsługi przedsiębiorstwa jako całości. Systemy dostępne „w chmurze” oferują dziś zarówno świa-
towi giganci rynku informatycznego, jak SAP, Oracle, Microsoft, jak i mniejsze podmioty, które 
w ten sposób szukają źródeł uzyskania przewagi konkurencyjnej (Apps Run The World, 2016). 

Istniejący trend nasuwa pytania:
1. Czy rozwiązania chmurowe oferują ten sam zakres funkcjonalności w obszarze logistyki 

co rozwiązania on-premise?
2. Jak wyglądać będzie dynamika rozwoju tych rozwiązań w logistyce w najbliższych latach?
Odpowiadając na te pytania, autorzy dokonają przeglądu istniejących na rynku rozwiązań, 

zarówno tych dedykowanych zarządzaniu całym przedsiębiorstwem bądź siecią dostaw, jak 
i specjalistycznych systemów stosowanych do obsługi procesów logistycznych. 

„chmura OBLIczeNIOWa” jakO mechaNIzm uDOstępNIaNIa zasOBóW
Choć pojęcie chmura obliczeniowa i przetwarzanie danych „w chmurze” nie jest nowe (Dziembek, 
2016), nie przyjęto jednej zunifikowanej definicji tego terminu, a jego różne interpretacje akcentują 
poszczególne cechy tego rozwiązania. Jedną z najczęściej przytaczanych w literaturze definicji jest 
ta zaproponowana przez National Institute of Standards and Technology (Mell, Grance, 2011), 
zgodnie z którą cloud computing to model powszechnego, wygodnego i udzielanego na żądanie 
sieciowego dostępu do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, 
serwerów, przestrzeni do składowania danych, aplikacji i usług), które można szybka dostarczyć 
i udostępnić przy minimalnym nakładach zarządzania lub działania ze strony usługodawcy. 
Z kolei Gartner (2016) termin cloud computing rozumie jako sposób przetwarzania, w którym 
skalowalne i elastyczne rozwiązania IT są dostarczane jako usługi za pomocą technologii inter-
netowych. Analizując definicję jednego z liderów rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu 
posiadającego w swojej ofercie rozwiązania „chmurowe” – SAP AG (2016) – cloud computing to 
sposób dostępu do danych, aplikacji i usług przez internet, który daje użytkownikom możliwość 
pracy z każdego miejsca i pozwala wyeliminować potrzebę zakupu kosztownego sprzętu, takiego 
jak serwery czy dyski twarde. 

Biorąc pod uwagę kontekst przytoczonych definicji, można stwierdzić, iż mówiąc o „chmurze 
obliczeniowej”, autorzy mają na myśli usługę, która jest dostarczana w postaci elementów systemu 
IT udostępnianych użytkownikowi na żądanie oraz konfigurowalnych zgodnie z jego potrzeba-
mi. Końcowy użytkownik usługi nie musi się zajmować aspektami technicznymi związanymi 
z działaniem usługi, a samo świadczenie usługi pozwala na eliminację konieczności zakupu 
sprzętu, licencji, a także instalowania i administracji oprogramowaniem.

Jednak z uwagi na różnorodny charakter zakres świadczonych usług oraz udostępnianych 
elementów systemu IT wyróżnia się szereg modeli cloud computing. Do tych najbardziej popu-
larnych należą (Mell, Grance, 2011): 
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1. Software as a service (SaaS) – polega na udostępnianiu możliwości przetwarzania wybra-
nych aplikacji (uniwersalnych lub dedykowanych) wraz z ich utrzymaniem (serwisowa-
niem) i administrowaniem nimi.

2. Platform as a service (PaaS) – polega na udostępnianiu niezbędnych systemów operacyj-
nych i narzędzi systemowych oraz usług utrzymania (serwisowania) i administrowania 
nimi jako bazy do przetwarzania aplikacji, dedykowanych klienta.

3. Infrastructure as a service (IaaS) – polega na udostępnianiu niezbędnych zasobów tech-
nicznych oraz usług utrzymania (serwisowania) i administrowania nimi.

W literaturze obok wyżej wspomnianych form spotkać można także podejścia będące 
rozwinięciem tych modeli lub też ich hybrydą, a wśród nich: BPaaS (business process as a service), 
FaaS (framework as a service), XaaS (anything as a service), CaaS (communications as a service), 
DaaS (data as a service), STaaS (storage as a service), IPaaS (integration platform as a service) oraz 
inne (Dziembek, 2016; Dybka i in., 2013; Singha, Jeongb, Parka, 2016). 

Rozróżnialne są także typy chmur z punktu widzenia poziomu kontroli sprawowanej nad 
udostępnianymi usługami. Wyróżnia się w związku z tym (Łapiński, Wyżnikiewicz, 2011; Singha 
i in., 2016): 

a) chmurę prywatną (private cloud), w której udostępniane zasoby są ściśle kontrolowane 
przez usługobiorcę i niedostępne dla innych podmiotów (wydzielona część organizacji 
jest odpowiedzialna za świadczenie usługi, aczkolwiek pozostaje jednocześnie autono-
micznym dostawcą usługi);

b) chmurę publiczną (public cloud), w której zasoby udostępniane są przez zewnętrznego 
dostawcę dla szeregu odbiorców, którzy ponoszą opłaty za wykorzystane w ramach usługi 
funkcjonalności;

c) chmurę hybrydową (hybrid cloud), w której zasoby są udostępniane w dwóch różnych ty-
pach chmur, na przykład część zasobów jest lokowana w chmurze prywatnej (np. aplikacje 
przetwarzające dane strategiczne), zaś część w chmurze publicznej (zasoby o mniejszym 
znaczeniu dla organizacji);

d) chmurę komunikacyjną (community cloud), w której zasoby oferowane są grupie organi-
zacji posiadających wspólne cele i realizujących określone działania; właścicielem chmury 
może być każda z zaangażowanych organizacji lub też tylko jedna z nich, a nawet podmiot 
zewnętrzny;

e) chmurę dedykowaną (dedicated cloud), w której usługodawca wydziela pewną część 
chmury na rzecz odbiorcy, który posiada do niej wyłączny dostęp;

f) wirtualną chmurę prywatną (virtual private cloud), w której zestaw zasobów jest udostęp-
niany ad hoc na potrzeby usługobiorcy w ramach usługi w „chmurze publicznej” przy 
uwzględnieniu określonego stopnia izolacji tych zasobów.

Różnorodność modeli i typów „chmur” sprawia, iż przedsiębiorstwa, które zdecydowały się 
na korzystanie z tak oferowanych usług, mogą łączyć ich możliwości w różnych konfiguracjach, 
dostosowując je do swoich potrzeb i okoliczności prowadzenia biznesu. Z drugiej strony na rynku 
pojawiło się wiele firm świadczących usługi „w chmurze”, których oferta gwarantuje wysoką 
skalowalność i wydajność proponowanych rozwiązań, pozwalając wspierać i automatyzować 
procesy biznesowe usługobiorców przy jednoczesnej obniżce kosztów związanych z zakupem 
i użytkowaniem usług oraz obsłudze technicznej świadczonej przez profesjonalny podmiot. 
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ryNek systemóW INFOrmatyczNych „W chmurze” Na pOtrzeBy  
OBsługI LOgIstykI
Oferta sprzętowo-programowa usług „w chmurze” obok rozwiązań do przechowywania i prze-
twarzania danych, platform programistycznych czy aplikacji wspomagających komunikację oraz 
zarządzanie obiegiem dokumentów jest rozwijana także w kierunku aplikacji wspierających 
zarządzanie wybranym obszarem działalności lub ogółem procesów realizowanych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, na przykład: CRM (customer relationship management), 
SCM (supply chain management), SCE (supply chain execution), ERP (enterprise resource plan-
ning), MES (manufacturing execution systems), WMS (warehouse management system), TMS 
(transportation management system) itp. (Dziembek, 2016; Laney, 2016; Michel, 2014, 2016). 
Krótką charakterystykę przykładowych funkcjonalności systemów informatycznych na potrzeby 
obsługi procesów logistycznych zaprezentowano w tabeli 1.

tabela 1. Przykładowe funkcjonalności systemów informatycznych do zastosowań w logistyce 

Klasa systemu Funkcjonalności

CRM specyfikacja obsługi zleceń, katalogowanie ofert, komunikacja z klientem, identyfikacja 
trendów i ocena procesów, multikanałowa obsługa klienta

SCM integracja ogniw łańcucha dostaw, optymalizacja źródeł dostaw, planowanie przepływów 
materiałowych, obsługa procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w sieci 

SCE optymalizacja wydajności ogniw łańcucha dostaw, śledzenie realizacji procesów dystrybucji, 
kontrolowanie przepływów w procesie, zarządzanie zdarzeniami

ERP
obsługa procesów magazynowych i zarządzanie zapasami, procesów zakupowych, 
harmonogramowania produkcji, dystrybucji, monitorowanie i optymalizacja wykorzystania 
zasobów

MES
specjalistyczne oprogramowanie do śledzenia i wizualizacji produkcji w toku, 
harmonogramowania przeglądów oraz zbierania informacji o przestojach i wadach 
jakościowych

WMS specjalistyczne rozwiązanie do planowania, monitorowania i obsługi procesów 
magazynowych, zarządzania infrastrukturą i suprastrukturą magazynu oraz zapasami

TMS
specjalistyczne rozwiązanie do planowania, monitorowania i obsługi procesów 
transportowych, zarządzania flotą transportową oraz śledzenia realizowanych procesów 
transportowych

Źródło: opracowanie własne na podst. Dziembek (2016); Carutasu, Carutasu (2016); Laney (2016); Michel 2014, 2016).

Rozpatrując szczegółowo kwestie funkcjonalności systemów „w chmurze” dla potrzeb lo-
gistyki, należy się bliżej przyjrzeć prezentowanym na rynku rozwiązaniom oraz podjąć próbę 
wyspecyfikowania zakresu realizowanych funkcji do obsługi procesów logistycznych.

W każdej z przytoczonych klas systemów można wymienić znane i już dziś coraz powszechniej 
wdrażane rozwiązania. Dla potrzeb tej analizy autorzy dokonali rozpoznania funkcjonalności 
zarówno rozwiązań o charakterze ogólnym do zarządzania całym przedsiębiorstwem/siecią, 
jak i o charakterze specjalistycznym (w zakresie transportu i magazynowania). Wśród nich 
zaprezentować można:

 Ȥ Comarch Cloud ERP (Comarch, 2016)
Rozwiązania systemów ERP dla mikrofirm (Comarch ERP XT), małych i średnich firm 

(Comarch ERP Optima) oraz średnich i dużych (Comarch ERP XL/Altum) są oferowane 
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w wersji serwerowej oraz w modelu SaaS. Istnieje możliwość łączenia systemów z portalem 
iKsięgowość24, Comarch ERP e-Sklep i portalem Wszystko.pl, tworząc środowisko do 
prowadzenia handlu internetowego. System Optima posiada moduły: produkcji, handlu 
i dystrybucji, gospodarki magazynowej, finansów i księgowości, analizy i raportów, 
procesów, pracy mobilnej, serwisów i remontów, kadr i płac, e-commerce, EDI oraz 
zabezpieczenia danych. W ramach obsługi logistycznej system umożliwia między innymi: 
a) zarządzanie dowolną liczbą magazynów wewnętrznych i oddziałowych oraz ich 

przestrzenią – opis struktury wraz z przyporządkowaniem asortymentu i jednostek 
składowania do każdego adresu magazynowego, zapewnienie optymalnego rozmiesz-
czenia towarów w magazynie (obsługa magazynu wysokiego składowania);

b) definiowanie i obrót opakowaniami, w tym zwrotnymi, automatyzację definiowania 
naliczania kaucji, ewidencję kaucji pobieranych na przykład w związku z obrotem 
opakowaniami zwrotnymi;

c) wykorzystanie kodów kreskowych do oznaczenia asortymentu (wiele kodów dla da-
nego towaru), jak i adresów magazynowych, automatyzację operacji magazynowych 
dzięki współpracy z drukarkami etykiet, czytnikami kodów oraz kolektorami danych 
z wykorzystaniem aplikacji Comarch WMS Magazynier;

d) automatyczne tworzenie planu zapotrzebowania na bazie zdefiniowanych kryteriów 
oraz utrzymanie założonego zapasu, między innymi poprzez automatyzację zamówień;

e) zarządzanie partiami towarów z wykorzystaniem definiowalnych cech dla zasobów 
(np. kolor, rozmiar);

f) ewidencję ruchów magazynowych, w tym z wykorzystania aplikacji mobilnych, opcję 
wirtualnego poruszania się po magazynie – trójwymiarowa wizualizacja;

g) inwentaryzację zarówno dla kilku magazynów jednocześnie, jak i dla wydzielonej 
części magazynu;

h) elastyczne zarządzanie dyspozycjami związanymi z realizacją zamówień, wydaniem 
surowców i przyjęciem wyrobów gotowych, obsługą kompletacji/dekompletacji itd.;

i) definiowanie tras przejazdów, wsparcie załadunku, możliwość przygotowania do-
kumentów spedycyjnych, prowadzenie ewidencji paczek, wysyłek, pojazdów oraz 
kosztów transportu;

j) optymalizację źródeł dostaw – szybka informacja o najkrótszym terminie realizacji 
zlecenia, zarządzanie kalendarzami dostaw i wysyłek;

k) ręczne i automatyczne harmonogramowanie produkcji, możliwość planowania od 
wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz), generowanie rezer-
wacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki;

l) raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania 
operacji, generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji;

m) definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu 
receptur dla konkretnego wyrobu, obsługę zwrotów surowców oraz przyjęcie produk-
tów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji;

n) automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi na zleceniu wyrobami 
gotowymi.
Dzięki wykonanym wdrożeniom systemy posiadają wbudowane rozwiązania bran-

żowe (m.in. dla branż: budowlanej, RTV/AGD, metalowej, elektrycznej, odzieżowej, 
rolno-spożywczej).
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 Ȥ Oracle Cloud SCM (Oracle, 2016)
Oracle Cloud SCM jest systemem budowanym od podstaw jako rozwiązanie działające 

„w chmurze”. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie możliwości do wykreowania 
inteligentnego łańcucha dostaw. Oprogramowanie SCM jest kompleksowym rozwiąza-
niem zawierającym takie elementy, jak innowacje produktowe, strategie zaopatrzenia, 
outsourcing produkcji, omnikanałowość dostaw oraz integracja popytu z planowaniem 
zaopatrzenia. W ramach zintegrowanej platformy usługi SCM Oracle wyróżnił obszary:
a) Inventory Management Cloud – obszar zarządzania zapasami, obejmuje w szczegól-

ności przepływ materiałów, zarządzanie magazynem, uzupełnieniami oraz wysyłką, 
kalkulację kosztów (w tym kosztów zapasów produktu w całym łańcuchu dostaw) oraz 
kastomizowany moduł raportów i analiz;

b) Logistics Cloud – obszar planowania i zarządzania operacyjnego transportem, 
obejmuje w szczególności wybór gałęziowy transportu (optymalizacja kosztowa), 
konsolidację ładunków, monitoring cyklu życia zamówienia, dokonywanie płatności 
przewozowych i obsługi celnej;

c) Manufacturing Cloud – obszar harmonogramowania, monitorowania i rozliczania 
produkcji, obejmuje w szczególności projektowanie procesu pracy, informacje na 
temat statusu produkcji, przepływy materiałowe na potrzeby produkcyjne, rozliczanie 
kosztów produkcji według różnych metod;

d) Order Management Cloud – obszar zarządzania zamówieniami, obejmuje w szcze-
gólności konfigurację i wycenę zamówień, konsolidację i priorytetyzację w celu 
wykonania założeń finansowych, globalne rozliczanie i optymalizację źródła dostaw;

e) Procurement Cloud – obszar zaopatrzenia, obejmuje w szczególności narzędzia 
dzielenia się dokumentacją ułatwiające procesy negocjacyjne, analizę ryzyka, system 
odnawiania zamówień, program zarządzania dostawcami;

f) Product Lifecycle Management Cloud – obszar zarządzania i rozwoju produktu, obej-
muje w szczególności program pozyskiwania i wdrażania innowacyjnych pomysłów 
produktowych oraz ich akceptacji w łańcuchu dostaw, zarządzania listą materiałową 
produktu, wzbogacania produktów o atrybuty usługowe, zarządzanie projektem 
zmian;

g) Product Master Data Management Cloud – obszar zarządzania danymi, obejmuje 
w szczególności monitoring wprowadzania danych, tworzenie definicji produktowych 
(z nielimitowaną liczbą atrybutów, związków, struktur, numerów identyfikacyjnych 
GTIN i kategorii), zarządzanie danymi dotyczącymi rynków docelowych, obszarów 
geograficznych, kanałów dystrybucji, kontrolę zmian i zatwierdzeń, zasady walidacji, 
analizy wpływu oraz system wyszukiwania informacji;

h) Supply Chain Planning Cloud – obszar planowania łańcucha dostaw, obejmuje 
w szczególności prognozowanie sprzedaży oraz monitoring trafności prognoz, 
planowanie zapasów bezpieczeństwa, planowanie zaopatrzenia wewnętrznego i ze-
wnętrznego, analizę i diagnozę wydajności łańcucha oraz identyfikację możliwości 
optymalizacyjnych. 

 Ȥ Highjump AccellosOne Cloud WMS (Highjump, 2016)
AccellosOne Warehouse Management System (WMS) jest rozwiązaniem dostarcza-

nym w modelu on-premise oraz SaaS. Głównym zadaniem systemu jest automatyzacja 
obsługi procesów magazynowych przy użyciu kodów kreskowych wraz z urządzeniami 
mobilnymi (RF) z wykorzystaniem architektury bazującej na internecie. System wspiera 
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różne scenariusze kompletacji od przekazania towaru do miejsca kompletacji, poprzez 
tworzenie jednostek transportowych czy drukowanie etykiet logistycznych. Moduł 
obsługujący przyjęcia towaru na magazyn pozwala sprawdzić zgodność towaru z zamó-
wieniem oraz odpowiednio je oznakować. Z wykorzystaniem systemu można również 
dzielić opakowania zbiorcze i zamówienia na określoną liczbę i typy kartonów (opakowań) 
na podstawie rozmiaru oraz wagi każdego towaru przy zachowaniu takich parametrów, 
jak współczynnik wypełnienia (docelowy i maksymalny), ograniczenia wagi i wymiarów 
każdego kartonu. Funkcjonalności systemu wspierają wymianę danych i zarządzanie 
automatyką magazynową: regałami automatycznymi, karuzelami, pick by light, pick to 
point, voice i przenośnikami taśmowymi. Wspomagają też wymianę danych z wieloma 
spedytorami, wydruki dokumentów i listów przewozowych w połączeniu z systemami 
spedytorów, liczenie cyklu i pełnego spisu z natury, przydział akcji i planowania fali. 
AccellosOne Cloud WMS oferuje integracje z wieloma popularnymi systemami ERP, 
wliczając w to Microsoft Dynamics, Sage, SAP oraz NetSuite.

 Ȥ Omnitracks Sylectus Cloud TMS (Omnitracs, 2016)
Omnitracs Transportation Management System (TMS) jest rozwiązaniem skalowal-

nym oferowanym w modelu SaaS. System proponuje w swoich funkcjonalnościach między 
innymi:
a) wbudowaną rozdzielnię, możliwość importowania lub tworzenia tras i przydzielania 

ich do pojazdów;
b) zarządzanie rozrachunkami, fakturami oraz rozliczenia kierowców;
c) elastyczną integrację z wieloma platformami technologicznymi, w tym innymi syste-

mami TMS oraz technologiami instalowanymi w kabinach pojazdów;
d) elektroniczne zarządzanie dokumentami i sprawozdawczość, w tym zleceń wysyłko-

wych, arkuszy płac, faktur i raportów finansowych;
e) śledzenie aktywnych ładunków, w tym pozycji ciężarówek mapowanych na poziomie 

ulicy;
f) podgląd ładunków historycznych, w tym przegląd dokumentacji faktur i informacji 

o przewozie.
System współpracuje ze specjalnie zaprojektowanymi platformami Omnitracks, 

w szczególności platformą analityczną pozwalającą na dokonywanie analiz bezpieczeń-
stwa przewozu, postojów, przeprowadzanych rekrutacji, prognoz zmęczenia oraz roszczeń 
kierowcy.

Przeglądając ofertę określonych dostawców, można zauważyć, iż obok odmiennego sposobu 
dystrybuowania prezentują ona szereg funkcjonalności charakterystycznych dla tradycyjnie do-
starczanych w modelu on-premise rozwiązań. Jednak jak wskazują trendy, rozwiązania te są coraz 
powszechniej stosowane, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Odnosząc 
się do prognoz dla systemów zintegrowanych, zauważa się, iż przychody ze sprzedaży tradycyj-
nych licencji ERP maleją, a inwestycje w tradycyjne ERP w 2016 roku spadną o 30% – do 15 mld 
USD, podczas gdy inwestycje w SaaS podwoją się do 78 mld USD (Mejssner, 2016). Szczególnie 
dynamiczny rozwój przewiduje się w obszarze MŚP, gdzie prognozy na lata 2014–2020 wskazują, 
iż rozwiązania „w chmurze” będą wzrastać o 10% rocznie i w związku z tym to one będą silnie 
rozwijane przez dostawców kosztem rozwiązań on-premise (Laney, 2016). Ekspansję potwier-
dzają także prognozy Gartner, zgodnie z którymi nawet 47% małych i średnich przedsiębiorstw 
do 2019 roku zdecyduje się zamienić swój system ERP na ten dostępny „w chmurze”. Bardziej 
optymistyczne szacunki dokonywane są w obszarze „small biznesu” dla Stanów Zjednoczonych, 
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gdzie przewiduje się, iż do 2020 roku aż 78% podmiotów będzie realizować swój biznes, w całości 
korzystając z cloud computingu (Laney, 2016). Optymistyczne wyniki są podawane także dla sys-
temów SCM, które w postaci oferty „w chmurze” również ugruntowują swoją obecność (Macrea, 
2015). Wzrost sprzedaży rozwiązań SCM w modelu SaaS jest prognozowany z 19-procentową 
roczną stopą wzrostu i ma osiągnąć 4,4 mld USD przychodu do 2018 roku (Accenture, 2014). 
Optymistycznie spogląda się także na rynek systemów dedykowanych jak na przykład WMS. 
Choć jeszcze w 2013 roku udział rozwiązań WMS „w chmurze” szacowany był na poziomie około 
8%, to ten dość niski współczynnik uzasadniany był przez analityków słabym nasyceniem rynku 
w zakresie korzystania z rozwiązań „w chmurze” (Trebilcock, 2016).

Bazując na powyższych statystykach, można ten kierunek rozwoju systemów uznać za je-
den z głównych nurtów podejmowanych przez dostawców oprogramowania w ramach oferty 
na najbliższe lata. Nie oznacza to jednak całkowitej eliminacji rozwiązań on-premise, a raczej 
wypełnienie pojawiającej się luki rynkowej. Dla wielu firm, które poczyniły duże inwestycje 
w tradycyjne rozwiązania, natychmiastowe wycofanie się z nich oznaczałoby straty. Ponadto 
w wielu przypadkach przejście na model cloud computing jest niemożliwe z uwagi na regulacje 
prawne, specyfikę branży i jej wymagań. Stąd też budowa hybrydowych środowisk wydaje się 
jedną z dróg, by osiągać korzyści z nowych technologii bez konieczności radykalnych zmian 
(Pietruszyński, 2016).

pODsumOWaNIe
Cloud computing to jeden z szeroko dyskutowanych trendów rozwoju technologii informatycz-
nych. Dostępne statystyki potwierdzają, iż jest to rynek rozwijający się dynamicznie z uwagi 
na korzyści, jakie przynosi swoim klientom, między innymi elastyczne wykorzystanie mocy 
obliczeniowej, dostęp do najnowszych technologii, niższe wydatki inwestycyjne i utrzyma-
niowe, profesjonalną obsługę techniczną. Choć jednak światowe rankingi mocno akcentują 
udział rozwiązań „w chmurze”, to wielkość polskiego rynku cloud computing udowadnia, że 
krajowe przedsiębiorstwa traktują tę technologię z rezerwą. Według danych GUS w 2015 roku 
tylko 7,3% przedsiębiorstw w Polsce wykorzystywało jakąkolwiek formę chmury obliczeniowej, 
co jest bardziej optymistycznym wynikiem w stosunku do badań IDC, wedle którego udział 
chmury obliczeniowej w polskim rynku usług IT to około 4% (Pietruszyński, 2016). Jednak IDC 
przewiduje rozwój rynku chmurowego w Polsce, który w 2019 roku ma osiągnąć pułap 450 mln 
USD, tj. około 11% całego krajowego rynku usług IT (Pietruszyński, 2016). 

Te korzystne prognozy wymagają jednak pokonania wielu barier (Łapiński, Wyżnikiewicz, 
2011), a wśród nich zarówno tych technologicznych (np. niezadowalający dostęp do łączy in-
ternetowych, kompatybilność oprogramowania między dostawcą chmury a użytkownikiem, 
narzucanie przez dostawcę chmury rozwiązań, które mimo braku potrzeby trzeba będzie 
zainstalować), jak i prawnych (np. zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych 
danych, możliwość kontroli dostawcy usługi przetwarzania danych przez powierzającego dane, 
konieczność ujawnienia lokalizacji centrów przetwarzania danych) oraz mentalnościowych (np. 
ograniczone zaufanie do nowych rozwiązań informatycznych, przywiązanie do tradycyjnych 
modeli zarządzania, utrata pewnej części kontroli nad zasobami IT). 
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Cloud Solutions in Logistics – The Current State and development Trends

aBstract The article attempts to analyze IT solutions market available for companies as a service in the 
“cloud”. The term of “cloud computing” was identified and the characteristics of “cloud” solu-
tions for selected systems applications in logistics were presented. Additionally, the forecasts 
of the development of the “cloud” services applicability for the future were indicated.

keyWOrDs cloud computing, cloud solutions, IT systems

Translated by Andrzej Rzeczycki



ptiL 4/2016 (36) | IssN: 1644-275X | www.wnus.edu.pl/ptil | DOI: 10.18276/ptl.2016.36-18 | 175–183

175

RAChUNEk TdABC w LOgISTYCE ZAOPATRZENIA USłUg 
BUdOwLANYCh – NEgATYwNE SkUTkI wdROżENIA
 

Data przesłaNIa: 29.09.2016 | Data akceptacjI: 15.12.2016 | kODy jeL: g31, m21, m40

Łukasz Marzantowicz

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 
e-mail: lukasz.marzantowicz@wzieu.pl

streszczeNIe Artykuł ma charakter teoriopoznawczy i praktyczny. Na kanwie teorii omówiono spe-
cyfikę kosztów działań logistycznych w zaopatrzeniu usług budowlanych. Praktyczne-
go charakteru rozważaniom nadaje aspekt wykorzystania wyników autorskiego bada-
nia fokusowego ukazującego problemy i skutki niewłaściwego zastosowania narzędzia 
optymalizującego sferę zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym, jakim jest ra-
chunek kosztów działań sterowany czasem TDABC. Celem zasadniczym artykułu jest 
przestawienie negatywnych skutków wdrożenia rachunku kosztów działań sterowane-
go czasem w sferze zaopatrzenia usługowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce.

słOWa kLuczOWe koszt działań logistycznych w zaopatrzeniu, równanie czasowe w TDABC, negatywne 
skutki stosowania TDABC

 

WprOWaDzeNIe
Optymalizacja procesów jest obecnie jednym z najważniejszych czynników kształtujących 
pozycję przedsiębiorstw na rynku w danej branży. Obligatoryjne jest również poszukiwanie wła-
ściwych narzędzi optymalizacyjnych i odpowiednie ich zastosowanie. Wybór pośród narzędzi 
(i metod) optymalizujących proces jest szeroki, jednak sama adaptacja wybranego narzędzia 
może się okazać niewystarczająca, bowiem zastosowanie narzędzia optymalizującego w niewła-
ściwy (nieumiejętny) sposób nie tylko nie przyniesie korzyści, ale może spowodować negatywne 
zmiany w wykorzystaniu czasu, jakości i kosztach procesu.

Każda sfera działalności przedsiębiorstwa podlega optymalizacji. Jednym z najbardziej 
kosztochłonnych obszarów działalności przedsiębiorstw jest sfera zaopatrzenia i procesy z nią 
związane. Zarządzanie kosztami w logistyce zaopatrzenia (w tym także budżetowanie procesów) 
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wymaga użycia narzędzi optymalizujących, które pozwolą na zwiększanie elastyczności koszto-
wej przy zachowaniu wysokiego stopnia rzeczywistej wydajności. Naprzeciw takim wymaganiom 
wychodzą obecnie nowoczesne formy kalkulacji kosztów, takie jak rachunek Time-Driven Activity 
Based Costing (TDABC) (Kaplan, Anderson, 2008, s. 27). Rachunek kosztów działań sterowany 
czasem może stanowić odpowiedź na zmienność rynkową wymuszającą na przedsiębiorstwach 
zwiększenie tempa dostosowywania i przez to zwiększanie poziomu wydajności procesów. 
Zarządzanie kosztami zatem powinno uwzględniać ową zmienność i prowadzić do możliwości 
sterowania budżetem przedsięwzięcia w czasie rzeczywistym.

Problemy związane z zarządzaniem kosztami logistyki zaopatrzenia usług budowlanych są 
tożsame z całą grupą problemów pozostałych przedsiębiorstw. Nie można jednak mówić o uni-
wersalności problemów w tym zakresie, a jedynie o zbieżności w sferze przyczyn powstawania tych 
problemów. Można założyć, że niepożądane sytuacje generujące problemy kosztowe wymagają 
narzędzia, które umożliwi ich zauważenie, wycenę i dokonywanie zmian/korekt w rzeczywistym 
czasie przebiegu procesu. Stąd rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) wpisuje 
się w zapotrzebowanie w zakresie efektywnego sterowania kosztem w czasie trwania procesu.

Jednak czy każde narzędzie optymalizujące przynosi korzyści? Tu należy zwrócić szczególną 
uwagę na efektywność wdrożenia wybranego narzędzia. W przypadku, gdy koszt wdrożenia 
i nakład pracy potrzebnej na wdrożenie narzędzia przewyższają poziom korzyści z zastosowania 
danego narzędzia (w tym przypadku rachunku TDABC), należy uznać, że narzędzie jest nie-
właściwe lub nieumiejętnie wykorzystane, co w konsekwencji może przynieść negatywne efekty 
w postaci nieoptymalnego wykorzystania czasu, obniżenia poziomu jakości i wzrostu kosztu 
bądź obniżenia poziomu zysku. Dlatego w artykule założono dwa zasadnicze cele: zidentyfikowa-
nie czynników warunkujących wdrożenie rachunku TDABC w usługowych przedsiębiorstwach 
budowlanych oraz wyznaczenie zbioru negatywnych skutków, jakie w konsekwencji może 
przynieść niewłaściwe wykorzystanie rachunku TDABC. Rozważania oparto na kanwie teorii 
oraz autorskim badaniu empirycznym przeprowadzonym wśród 22 polskich przedsiębiorstw 
budowlanych. Artykuł należy uznać za jeden z głosów w toczącej się dyskusji. 

kOszty DzIałań W zaOpatrzeNIu W śWIetLe specyFIkI usług BuDOWLaNych
Usługę budowlaną należy rozumieć jako usługę łączącą jednocześnie aspekt materialny i nie-
materialny charakterystyczny dla pozostałych usług. Z jednej strony działania usługowe to 
wytwórstwo (i produkcja), czyli czynności niematerialne, których wynikiem jest na przykład 
obiekt budowlany. Proces produkcji budowlanej należy zatem rozumieć jako ciąg usługowych, 
wytwórczych działań. Elementem inherentnym procesu produkcji budowlanej jest proces zaopa-
trzenia budowy znów pojmowany jako ciąg następujących po sobie w logicznym układzie działań. 
Zakładając złożoność procesu zaopatrzenia w usługach budowlanych, z zasady koszt procesu 
należy przypisać do działań mierzonych jednostkami ilościowymi. Przykład pomiaru kosztów 
działań w zaopatrzeniu przedstawiono w tabeli 1.

Koszty zaopatrzenia usług budowlanych mogą posiadać liczbę mierników zależną od liczby 
działań w procesie. Schemat systemu szacowania kosztów na podstawie działań i nośników dzia-
łań jest bardziej charakterystyczny dla produktów niż dla usług. Jednak w związku z dualnością 
semantyczną usługi budowlanej zakres procesu zaopatrzenia usług budowlanych można trakto-
wać jako zestaw działań mierzony i wyceniany jak dla produktu. Rozliczenie kosztów różnymi 
nośnikami przedstawiono w tabeli 2. 
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tabela 1. Wybrane działania i jednostki miary określające ich wielkość

Działanie (proces) Jednostki miary

Zaopatrzenie materiałowe – liczba zamówień
– liczba dostaw
– liczba otrzymanych faktur

Kontrola jakości materiału – ilość sprawdzonego materiału
– liczba przeprowadzonych kontroli
– liczba godzin wykonanych czynności kontrolnych

Źródło: opracowanie własne na podst. Czubakowska, Winiarska (2002), s. 314.

tabela 2. Przykład rozliczenia kosztów działań w zaopatrzeniu różnymi nośnikami

Działanie Koszt działania [zł] Liczba mierników Koszt działania na 
produkt 1

Koszt działania na 
produkt 2

Zakup surowców 1000 50 400 600

Transport surowców 1500 2000 900 600

Magazynowanie 
surowców 1000 80 625 375

Kontrola jakości 500 40 125 375

Razem 4000 2050 1950
Źródło: Biernacki, Kowalak (2012), s. 114.

Kwestia doboru i liczby mierników pozostaje w gestii osób zarządzających kosztami procesu, 
należy jednak przyjąć, że podstawowa decyzyjność w zakresie pomiaru kosztu powinna być 
oparta na analizie powtarzalności zdarzeń. W gruncie rzeczy działania w procesie zaopatrzenia 
usługi budowlanej należy uznać za powtarzalne, więc szacowanie kosztów działań i wyznaczanie 
ich mierników opiera się na danych historycznych. Wyklucza to w zasadzie możliwość sterowania 
i rozliczania kosztów w rzeczywistym czasie działania. 

Umożliwienie wpływu na zmienność kosztów działań wymaga zmiany w podejściu do 
określania mierników kosztów działań w procesie zaopatrzenia. Elementem umożliwiającym 
wyznaczanie kosztu działania w procesie zaopatrzenia jest czas. Jednostka czasu, gdy staje się 
nośnikiem kosztu, stanowi wyznacznik poziomu skuteczności w sterowaniu kosztem w warun-
kach zmienności (zmiennogennych czynników zewnętrznych i wewnętrznych) procesu, czyli 
wykorzystanie jednostki czasu jako nośnika kosztu umożliwia szacowanie obiektów kosztowych 
na rzeczywistą wydajność procesu zaopatrzenia. We wspomnianym podejściu stosuje się zasadę, 
że popyt obiektów kosztowych wyraża się czasem. Stąd można mówić o rachunku kosztów dzia-
łań sterowanym czasem (Marzantowicz, 2015, s. 94).

WykOrzystaNIe czasu jakO NOśNIka kOsztu W rachuNku tDaBc
Podstawowym pytaniem dla rozważań na temat wykorzystania jednostki czasu jako nośnika 
kosztów działań w procesie zaopatrzenia jest to, w jaki sposób zidentyfikować liczbę mierników 
dla jednostki czasu (roboczogodziny lub roboczominuty). Jeśli przyjąć, że liczba mierników 
czasowych powinna odzwierciedlać czynności (poddziałania) składające się na działanie w pro-
cesie, to jednostką czasu, na bazie której szacuje się koszt procesu, może być jedna minuta (koszt 
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jednej minuty danego poddziałania). Zatem szacowanie kosztu poddziałania wyznacza koszt 
działania i w konsekwencji koszt procesu. Można przyjąć założenie, że wykorzystanie czasu jako 
nośnika kosztów działań określa jednocześnie poziom czasochłonności procesu zaopatrzenia 
usług budowlanych.

Czasochłonność procesu powinna być ustalana na podstawie następujących zagadnień 
(Jaworski, 1999):

a) projektowanie systemu kompleksowej mechanizacji;
b) ustalenie najkorzystniejszych rozwiązań organizacyjnych współpracujących ze sobą 

środków pracy;
c) harmonizowanie wykonania zadań z bilansowaniem potrzeb i dostępności zasobów;
d) ocena kosztów wykonania prac;
e) analiza ryzyka.
Elementem stanowiącym o tym, że można mówić o sterowaniu kosztem w czasie, i istotą 

rachunku kosztów działań sterowanego czasem są równania czasowe. Na równania czasowe 
składają się sumy czasów poszczególnych podziałań. Jeśli czas wyznaczany jest za pomocą 
jednej minuty, to koszt działania jest sumą kosztów poddziałań w przeliczeniu na jedną minutę. 
Połączenie kosztu i czasu może być z oczywistych względów rozumiane jako proces harmono-
gramowania. To oznacza, że wyznaczone w czasie zadania tworzą zbiór operacji elementarnych 
procesów wytwórczych przedsięwzięcia (Jacyna, 2009). 

Podstawowym zadaniem wykorzystania czasu w rachunku TDABC nie jest wyeliminowanie 
zasobów, ale uwzględnienie rzeczywistego wykorzystania potencjału zasobów i uproszczenie 
kalkulacji w stosunku do klasycznej wersji rachunku ABC (Sobańska, 2009, s. 398–400). Czas 
wszak jest jednostką ciągłą, a więc może z powodzeniem być nośnikiem kosztów. Czas ten jest 
jednak obliczany za pomocą równań czasowych, a te z kolei stanowią inherentną część rachun-
ku TDABC (Bruggeman, 2005). Przykład równania przestawiono wzorem (1) (Szychta, 2012,  
s. 33–36).

     (1)

gdzie:
X1 – przygotowanie zapotrzebowania materiałowego dla jednego zamówienia,
X2 – liczba wysłanych zapytań na podstawie jednego zapotrzebowania, 
X3 – liczba odebranych i przeanalizowanych ofert w odpowiedzi na zapytania, 
X4 – procedura wyboru dostawcy dla jednego zamówienia, 
X5 – negocjowanie warunków zakupy z wybranym dostawcą (dla jednego zamówienia), 
X6 – przygotowanie zamówienia (jedno zamówienie).

Istotą sterowania kosztem jest możliwość wyceny w czasie jednej minuty konkretnego 
poddziałania. Wpływają na to dwa czynniki: 1) równania czasowe nie powodują ograniczeń 
w dopasowaniu do konkretnych działań; 2) równania w modelu TDABC reagują na zmiany 
efektywności rozwiązań w obszarze logistyki w przedsiębiorstwie (Biernacki, Kowalak, 2012,  
s. 115). Wobec tego liczba poddziałań decyduje jednocześnie o liczbie mierników danego dzia-
łania wyrażonych w jednostce czasu. Zatem jeśli na działanie składają się trzy poddziałania, to 
uznaje się, że każde z trzech poddziałań może mieć różny czas trwania, co w przeliczeniu na 
jedną minutę da różny koszt, który po zsumowaniu określi koszt działania, pozostawiając nadal 
możliwość zmiany czasowej w poszczególnych poddziałaniach. Przykład identyfikacji działań 
i podziałań w procesie zaopatrzenia przedstawiono w tabeli 3.
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tabela 3. Zestaw przykładowych działań i poddziałań w procesie zaopatrzenia

Działanie Poddziałanie (czynność) Czas [min]

Przygotowanie zapotrzebowania 
[min] = 

Zebranie informacji o ilości i jakości potrzebnego materiału 30

+ sprawdzenie dostępności materiału na budowie 15

+ weryfikacja zapotrzebowanego materiału 15

SUMA [min] = 60

Ustalenie bazy dostawców 
[min] =

Określenie liczby dostawców lokalnych 40

+ określenie liczby dostawców oferujących produkt 60

+ określenie liczby dostawców gwarantujących dostępność 
towaru 60

SUMA [min] = 160

Wygenerowanie zapytania 
ofertowego [min] =

Ustalenie, o który materiał należy zapytać 30

+ ustalenie wolumenu materiałowego na zapytaniu 15

+ przygotowanie zapytania 15

+ wygenerowanie zapytania 5

+ wysłanie zapytania 5

SUMA [min] = 70

Zebranie i opracowanie ofert 
w [min] =

Odebranie ofert 5

+ analiza ilościowa, jakościowa i kosztowa 30

+ wybranie najkorzystniejszej oferty 5

+ zatwierdzenie wyboru oferty 15

+ dodatkowe negocjacje oferty 30

SUMA [min] = 85
Źródło: opracowanie własne.

Opracowanie i wdrożenie rachunku kosztów działań sterowanego czasem wymaga dużego 
nakładu pracy i wiedzy w zakresie konstrukcji równań czasowych i w konsekwencji postaci 
rachunku TDABC. Należy zaznaczyć, że postać samego rachunku może być dowolna. Równania 
czasowe, które wyznaczają zakres pozycji kosztowych w rachunku TDABC, umożliwiają realną 
reakcję (w czasie rzeczywistym) na zmiany w procesie. Każde przesuniecie działania w czasie 
umożliwia jednoczesne przesunięcie kosztu dzięki zmianie długości trwania czasu poddziałania.

czyNNIkI WaruNkujące Oraz prOBLemy tOWarzyszące WDrOżeNIu tDaBc  
W zaOpatrzeNIu usług BuDOWLaNych
W 2013 roku przeprowadzono autorskie badanie metodą fokusową na grupie 22 usługowych 
przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Badanie prowadzone było pod kątem oceny zasadności 
zastosowania rachunku TDABC jako narzędzia optymalizacji sfery logistyki zaopatrzenia 
w usługach budowlanych. W dwóch sesjach fokusowych poza samym określeniem możliwości 
wdrożenia rachunku uczestnicy badania zidentyfikowali problemy związane z wprowadzeniem 
narzędzia rachunku jako czynnika optymalizującego proces zaopatrzenia.
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W celu określenia problemów w zakresie wdrożenia rachunku TDABC wyznaczono wstępnie 
czynniki warunkujące możliwość zastosowania rachunku (Marzantowicz, 2015, s. 95):

1. Posiadanie właściwych, wykwalifikowanych zasobów ludzkich; posiadanie wiedzy 
i umiejętności prowadzenia rachunku kosztów działań i umiejętność budowy rachunku 
na podstawie identyfikacji działań w przedsięwzięciu.

2. Zachodzi potrzeba optymalizacji czasu przeznaczonego na przedsięwzięcia, zwłaszcza 
w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi więcej niż dwie budowy i potrzebna jest 
dywersyfikacja zasobów.

3. Chęć zwiększenia konkurencyjności i możliwość zwiększenia siły nabywczej przedsię-
biorstwa poprzez obniżenie ceny oferty usług budowlanych na rynku.

4. Sytuacja, w której procesy zaopatrzeniowe zarządzane są centralnie, ale ich organizacja 
przebiega w sposób zdywersyfikowany na poszczególnych budowach (hybrydowa postać 
pionów zaopatrzeniowych), co często uniemożliwia sterowanie kosztem zakupów i orga-
nizacji zaopatrzenia.

Wobec powyższych założeń zidentyfikowano problemy wynikające z wprowadzenia ra-
chunku TDABC do systemu zarządzania kosztami logistyki zaopatrzenia usług budowlanych, 
co przedstawiono w tabeli 4.

tabela 4. Problemy wynikające z wdrożenia TDABC

Immanentny Peryferyczny

Budowa rachunku jest zależna od wprowadzającego Podatność na niedoszacowanie kosztów i czasu działań

Brak osoby, która podjęłaby się wdrożenia 
nowoczesnego narzędzia Brak wiedzy na temat wprowadzenia rachunku TDABC

Czasochłonność konstruowania równań czasowych 
i rachunku TDABC Skomplikowana i mocno rozbudowana struktura

Czasochłonność procesu wdrażania
Prawdopodobne są wysokie koszty wdrożenia w sytuacji, 
gdy zachodzi potrzeba szkolenia pracownika w zakresie 
wykorzystania TDABC

Złożoność rachunku powoduje  nieefektywność 
w przypadku jednej budowy Problemy związane z procesem inwestycyjnym

Problem z niedookreśleniem pozycji kosztowych 
wynikających z działań Brak harmonogramowania i budżetowania przedsięwzięć

Źródło: opracowanie własne na podst. autorskiego badania fokusowego

Uczestnicy badania wyrazili również przekonanie, że rachunek jest możliwy do wykorzy-
stania w innych obszarach przedsiębiorstwa. Zdaniem badanych rachunek nie będzie miał racji 
bytu w zdarzeniach jednorazowych, gdyż stopień skomplikowania jego konstrukcji powodowałby 
niski poziom ekonomicznej efektywności bądź jej brak. W 22 przebadanych przedsiębiorstwach 
dotychczas wykorzystywano wyłącznie niektóre elementy (np. obliczanie kosztu jednostkowego 
na jednostkę czasu) TDABC.
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NegatyWNe eFekty WykOrzystaNIa tDaBc W zaOpatrzeNIu BuDOWNIctWa
Ostatnim etapem przeprowadzanego badania była symulacja ekonomicznych korzyści wdrożenia 
rachunku TDABC w jednym z przedsiębiorstw. Polegała ona wdrożeniu opracowanej formy ra-
chunku TDABC w jednym z przedsiębiorstw, które spełniło wymogi umożliwiające korzystanie 
z rachunku. Wyniki symulacji wdrożenia rachunku TDABC zostały ponownie w sesji fokusowej 
poddane ocenie uczestników badania. Określono szereg korzyści ekonomicznych wdrożenia ra-
chunku, ale również wytypowano bariery wdrożenia rachunku oraz wykreślono zbiór możliwych 
negatywnych skutków wdrożenia TDABC w przedsiębiorstwie. 

W wyniku analizy wyników symulacji wdrożeniowej rachunku TDABC w przedsiębiorstwie 
budowlanym wytypowano następujące bariery uniemożliwiające wdrożenie:

a) brak możliwości dokładnego określenia czasu trwania przedsięwzięcia;
b) brak możliwości szacowania kosztów na podstawie danych faktycznych (bez predykcji);
c) brak możliwości identyfikacji niezbędnych zasobów;
d) brak kwalifikacji w zakresie prowadzenia rachunku kosztów działań;
e) brak tworzenia kosztorysów oraz brak identyfikacji struktury kosztów w przedsiębiorstwie;
f) wysokie koszty wdrożenia i skomplikowana procedura prowadzenia rachunku (MŚP);
g) brak harmonogramowania robót;
h) brak lub niewystarczające zasoby;
i) chaotyczność w prowadzeniu rozliczeń;
j) brak jednostki wyznaczonej do projektowania rachunku, skomplikowana postać 

rachunku.
Określenie barier w konsekwencji umożliwiło zidentyfikowanie negatywnych efektów nie-

właściwego wdrożenia rachunku TDABC. Zbiór niepożądanych skutków wdrożenia rachunku 
TDABC w sferze zaopatrzenia jest następujący:

1. Obniżenie poziomu wydajności procesu – zachodzi obawa, iż wysoki poziom skom-
plikowania konstrukcyjnego rachunku oraz duża dywersyfikacja działań i poddziałań 
w procesie uniemożliwiają dokładne szacowanie kosztu, a także negatywnie wpływają na 
czas dokonywania zmian w procesie i równolegle w jego koszcie.

2. Poprzez obniżenie poziomu wydajności spada jakość wytworzenia usługi – poziom jakości 
usług wynika z jakości procesu wytwórczego. Zachwianie w zakresie tempa produkcji/
wytwórstwa powoduje zmiany w standardach przyjętych dotychczas jako zapewniające 
oczekiwany poziom jakości.

3. Niepewność kosztowa – brak wiedzy w zakresie wdrożenia i prowadzenia rachunku 
TDABC uniemożliwia właściwy controling kosztów procesu.

4. Nadmierne wykorzystanie zasobów – w kontekście niepewności kosztowej i uzasadnionej 
obawy o brak skutecznego monitoringu przebiegu kosztów w czasie (wynikający z braku 
właściwych kompetencji w zakresie TDABC) może dojść do wielokrotnego wykorzystania 
tych samych zasobów, co w konsekwencji generować może niepożądane przestoje w pro-
cesie wytwórczym.

5. Wzrost kosztu wytworzenia jako konsekwencja niepewności kosztowej i nadmiernego 
wykorzystania zasobów.

6. Trudności w identyfikacji błędów w rachunku – skomplikowana konstrukcja rachunku 
powoduje, że odnalezienie powstałego błędu obliczeniowego jest trudne.
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pODsumOWaNIe
Wybór narzędzi optymalizacyjnych wymaga odpowiednich kompetencji. Niewłaściwe wykorzy-
stanie rachunku kosztów działań sterowanego czasem może spowodować szereg negatywnych 
skutków. Należy jednak na problem wykorzystania rachunku TDABC spojrzeć przez pryzmat 
kompetencji do jego wdrożenia. Niezaprzeczalnie może on być właściwym narzędziem optyma-
lizacyjnym, gdy zachodzą cztery zasadnicze determinanty umożliwiające wdrożenie rachunku: 

1. Niezbędne jest właściwe przygotowanie do wdrożenia rachunku TDABC. Należy posiąść 
wiedzę i umiejętności wykorzystania tego narzędzia, bowiem jedną z głównych barier 
wdrożenia rachunku jest niewiedza w zakresie jego wykorzystania.

2. Proces szacowania kosztów i budżetowania przedsięwzięć jest nieefektywny. Zachodzi 
potrzeba optymalizacji procesów i wykorzystania czasu w procesie. Należy umożliwić 
zarządzanie kosztem w czasie rzeczywistym.

3. Zwiększenie siły nabywczej przedsiębiorstwa i wzmacnianie konkurencyjności są ob-
ligatoryjne. Podnoszenie jakości oferowanych usług i skrócenie czasu ich wytworzenia 
przyśpiesza tempo rozwoju przedsiębiorstwa i pozwala na szybsze osiąganie zysku.

4. Sytuacja, w której procesy zaopatrzeniowe zarządzane są centralnie, ale ich organizacja 
przebiega w sposób zdywersyfikowany na poszczególnych budowach (hybrydowa postać 
pionów zaopatrzeniowych), co często uniemożliwia sterowanie kosztem zakupów i orga-
nizacji zaopatrzenia.

Mimo zidentyfikowania niekorzystnych skutków wdrożenia rachunku TDABC należy mieć 
na uwadze, że skutki są zawsze wynikiem podejmowanych działań. Brak kompetencji w zakre-
sie wykorzystania narzędzi optymalizacyjnych (w tym przypadku TDABC) i ich niewłaściwe 
wykorzystanie jest jednym z głównych czynników powodujących stratę kosztową, czasu i w kon-
sekwencji jakości.
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TdABC in Procurement Logistics of Construction Services – Negative Effects  
of Implementation

aBstract Article has the nature of epistemological and practical. On the basis of the theory were discus-
sed specifics of the cost of logistics activities in the supply for construction services. Practical 
character of considerations about suitable aspect of the use of focus test results showing the 
problems and negative effects of improper use of optimize tools, which is TDABC, in the 
sphere of supplies for construction company, which in turn executes the essential purpose of 
the article.

keyWOrDs cost of logistics activities in procurement, time-equation in TDABC, negative effects of 
TDABC
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William James

streszczeNIe Celem artykułu jest podjęcie próby zaprezentowania zagadnienia zarządzania ryzy-
kiem w łańcuchu dostaw, jego istoty i klasyfikacji, oraz ukazanie związku, jaki wystę-
puje pomiędzy zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem ryzykiem. Ponadto 
zaprezentowano kryteria ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z przykładami ryzyka, jakie 
mogą wystąpić pomiędzy jego uczestnikami. Identyfikacja poziomu ryzyka pozwa-
la na określenie obszarów, które organizacje powinny poddać szczegółowej analizie. 
Proces zarządzania ryzykiem przynosi wymierne korzyści tylko wtedy, gdy wcześniej 
zostaną określone czynniki bezpośrednio wpływające na występowanie ryzyka w łań-
cuchu dostaw. 

słOWa kLuczOWe łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, ryzyko, logistyka

 

WprOWaDzeNIe
Współczesna sytuacja rynkowa wymusza na podmiotach działających zarówno w sektorze 
logistycznym, transportowym, jak i spedycyjnym opracowanie sprawnego i efektywnego syste-
mu zarządzania przedsiębiorstwem. Można uznać to za zadanie złożone, bowiem postępująca 
globalizacja, nowe rynki zbytu, a także stale wzrastająca świadomość społeczeństwa sprawiły, iż 
w zależności od przyjętego modelu zarządzania większość organizacji uzależniona jest od łań-
cuchów dostaw znacznie wykraczających poza granice ich działalności (Bugdol, Jedynak, 2012,  
s. 133). W myśl definicji zaproponowanej chociażby przez Christophera (2000, s. 14) łańcuch dostaw 
stanowi „sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, 
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w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych 
ostatecznym konsumentom”. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż owe powiązania wystę-
pujące pomiędzy partnerami działającymi na wspólnym rynku odgrywają niezwykle ważną rolę. 
Każde z przedsiębiorstw stanowiących de facto niezależne w sensie formalnoprawnym ogniwo 
łańcucha dostaw stale podejmuje różnorodne decyzje i działania, które w mniejszym lub więk-
szym stopniu narażone są na ryzyko niepowodzenia. Konsekwencje podjętych decyzji odczuwają 
jednak wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw, którzy wzajemnie na siebie oddziałują, dlatego też 
niepowodzenie jednego z nich oznacza realne zagrożenie dla funkcjonowania całego łańcucha 
dostaw, a tym samym utrudnienie bądź uniemożliwienie osiągnięcia wspólnego celu (Ciesielski, 
2009, s. 71). Aby zapobiec takim sytuacjom, przedsiębiorstwa stale poszukują nowych źródeł 
sukcesu, stąd rosnąca świadomość istoty zarządzania łańcuchem dostaw, na który składa się „cały 
zbiór procesów i procedur, wspierających organizacje i działania przedsiębiorstw, aby mogły 
połączyć sprzedających i kupujących na rynku (…). Kluczem do sukcesu w globalnym łańcuchu 
dostaw jest zatem powiązanie członków danego łańcucha i funkcji, aby zapewnić niezakłócony 
przepływ informacji dóbr, praw własności i strumieni pieniężnych” (Kot, Starostka-Patyk, 
Krzywda, 2009, s. 15).

IstOta ryzyka W łańcuchu DOstaW I jegO kLasyFIkacja
Dynamicznie rozwijający się proces umiędzynarodowienia biznesu sprawia, iż przedsiębiorstwa 
poddawane są niezwykle silnej konkurencji rynkowej. Zaostrzona rywalizacja wymusza zatem na 
podmiotach działających na rynku usprawnienia przepływu dóbr i usług za pomocą efektywnych 
łańcuchów dostaw, które w obecnie oprócz znacznego wydłużenia charakteryzują się również 
wysokim stopniem złożoności. Warto jednak podkreślić, iż wzrost liczby partnerów może się 
przyczynić do zwiększenia poziomu ryzyka w łańcuchu dostaw, jak również wzrostu podatności 
na zakłócenia.

Ryzyko definiowane jest jako niebezpieczeństwo czy też zagrożenie, które może uniemożli-
wiać osiągnięcie wyznaczonych celów przedsiębiorstwa. Rowe (1997, s. 24) twierdzi, że „ryzyko 
jest możliwością urzeczywistnienia się czegoś niepożądanego, negatywną konsekwencją pewnego 
zdarzenia”. Według Kaczmarka (2008, s. 52) ryzyko to zespół czynników, działań lub czynności 
powodujących szkodę lub stratę materialną. Tkaczyk (1995, s. 13) zwraca natomiast uwagę, że 
„ryzyko ponosimy zarówno w przypadku, gdy podejmujemy określoną działalność, jak również 
wtedy, gdy chcemy zachować dotychczasowy stan rzeczy, a nawet wówczas, gdy zaniechamy 
jakichkolwiek czynności”. W literaturze przedmiotu można spotkać szereg klasyfikacji ryzyka 
według różnych kryteriów w zależności od istoty klasyfikowanego zjawiska. Na potrzeby artyku-
łu postanowiono wyróżnić trzy podstawowe kategorie ryzyka (rys. 1), a mianowicie (Kisperska- 
-Moroń, Krzyżaniak, 2009, s. 400–401):

a) ryzyko występujące z zagrożeń zewnętrznych – o charakterze siły wyższej oraz niezależne 
od woli i działań podmiotów gospodarczych;

b) ryzyko związane z uwarunkowaniami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) procesów re-
alizowanych przez poszczególne organizacje w łańcuchu dostaw, będące konsekwencją 
podejmowanych przez nie działań;

c) ryzyko specyficzne dla łańcuchów dostaw, wynikające z istoty tej formy powiązań i zależ-
ności pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jaką jest łańcuch dostaw.
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rysunek 1. Kategorie ryzyka
Źródło: opracowanie własne na podst. Kisperska-Moroń, Krzyżaniak (2009), s. 401–403.

Kwestia bezpieczeństwa, wrażliwości oraz ryzyka, na jakie narażone są łańcuchy dostaw, 
stanowi obecnie niezwykle ważny aspekt działalności każdego przedsiębiorstwa. Każda orga-
nizacja powinna również pod innym kątem analizować przyczyny oraz skutki występowania 
tego niepożądanego zjawiska. Niezwykle ważnym zadaniem okazuje się zatem zidentyfikowanie 
zagrożeń, które występują wewnątrz przedsiębiorstwa, tj. tych obszarów zainteresowania, na 
które firma może oddziaływać, na przykład nagły spadek popytu, niska jakość produktu, awaria 
parku maszynowego czy zmiana systemu zarządzania. Wszystkie pozostałe elementy przekra-
czające granicę działalności, na przykład klęski żywiołowe, recesja gospodarcza, ceny paliwa 
czy też terroryzm, pomimo braku możliwości poddania ich bezpośredniej kontroli (Ozga, 2012) 
powinny być jak najszybciej wychwytywane, przeanalizowane i zrozumiane przez organizacje, 
co w znacznym stopniu spowoduje minimalizację pogłębienia ryzyka. 

Przez ryzyko łańcucha dostaw należy zatem rozumieć prawdopodobieństwo przyjęcia nieod-
powiedniej strategii, podjęcia nieodpowiednich decyzji czy nieoptymalnej konfiguracji systemu 
logistycznego (Kulińska, 2007, s. 18).
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Wobec powyższego obecnie wśród przedsiębiorstw konkurujących ze sobą na rynku wskaza-
na staje się znajomość terminu zarządzanie ryzkiem, przez który rozumie się „proces decyzyjny 
wspomagający osiągnięcie zaplanowanego celu gospodarczego, społecznego lub politycznego, 
optymalnym kosztem przy pomocy procedur, umożliwiających całkowitą eliminację lub 
ograniczenie do akceptowanego poziomu wszelkiego ryzyka zagrażającego jego osiągnięciu” 
(Zdanowski, 2000, s. 8).

Wspólny mianownik dla zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania ryzykiem stanowi 
zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw określane jako „wspólne działania partnerów łańcucha 
w ramach stosowania narzędzi z zakresu zarządzania ryzykiem dla radzenia sobie z ryzykiem 
oraz niepewnością uderzającymi w zasoby oraz działania z obszaru logistyki” (Kwieciński, 2012, 
s. 68).

kategOrIe ryzyka W łańcuchu DOstaW
Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, obok zwiększenia zaufania i do-
stępnej informacji w relacjach między uczestnikami łańcucha dostaw, kluczowym zadaniem jest 
określenie podstawowych kategorii ryzyka (tab. 1).

tabela 1. Kategorie i przykłady ryzyka w łańcuchu dostaw

Miejsce
Kategoria ryzyka 

w łańcuchu 
dostaw

Przykład ryzyka

1 2 3

Ła
ńc

uc
h 

do
st

aw

Uczestnicy 
łańcucha dostaw

błędny wybór dostawców, w tym:
 Ȥ nieodpowiednia lokalizacja dostawców,
 Ȥ brak możliwości negocjacji cen,
 Ȥ brak możliwości wyboru formy płatności,
 Ȥ różnice w przyjętych strategiach,
 Ȥ różnice w kulturze organizacyjnej,
 Ȥ różnice w zdolnościach produkcyjnych,
 Ȥ różnice w zdolnościach inwestycyjnych,
 Ȥ niestabilna sytuacja finansowa,
 Ȥ różnice względem CSR.

Koordynacja 
i współpraca

 Ȥ konieczność zgromadzania wyczerpujących informacji o ewentualnym partnerze 
biznesowym,

 Ȥ przekazywanie pewnych kompetencji i związanych z tym środków finansowych 
na rzecz innego podmiotu,

 Ȥ pozyskanie i przekazanie poufnych informacji konkurentom,
 Ȥ niebezpieczeństwo oportunistycznych zachowań ze strony dostawców,
 Ȥ uzgodnienie relacji między uczestnikami łańcucha dostaw nie zawsze zgodne 

w sferze celów i sposobów działania,
 Ȥ niechęć dzielenia się korzyściami,
 Ȥ nieprawidłowo zaprojektowane mechanizmy rozwiązywania konfliktów,
 Ȥ niemożność precyzyjnego oszacowania wartości elementów o charakterze 

jakościowym, np. prac projektowych.
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1 2 3

Standaryzacja

brak wykorzystania wspólnych standardów, w tym:
 Ȥ ustalenie wspólnej strategii zarządzania łańcuchem dostaw,
 Ȥ nośniki wykorzystywane w procesie automatycznej identyfikacji i gromadzenia 

danych,
 Ȥ infrastruktura i standardy do wymiany danych o produktach i usługach,
 Ȥ zabezpieczenie wymiany informacji pomiędzy ogniwami łańcucha,
 Ȥ standardy identyfikacyjne wykorzystujące technologie systemu kodów 

kreskowych i RFID,
 Ȥ obieg dokumentacji transakcyjnej w zakresie transportu i magazynowania,
 Ȥ jednostki ładunkowe.

Informacja

 Ȥ błędny wybór metod pozyskiwania, gromadzenia i przekazania informacji,
 Ȥ niedostateczne zarządzanie posiadanymi zasobami informacyjnymi,
 Ȥ błędnie zaprojektowany proces przepływu informacji w łańcuchu dostaw,
 Ȥ efekt byczego bicza,
 Ȥ brak wykorzystania nowoczesnych technik i technologii w pozyskaniu, 

gromadzeniu i przekazywaniu informacji.

Klienci

 Ȥ nieodpowiednia lokalizacja klientów,
 Ȥ nieprawidłowe zidentyfikowanie potrzeb klientów,
 Ȥ nieprawidłowo dostosowana oferta produktów i usług względem oczekiwań 

klientów,
 Ȥ utrata klientów kluczowych,
 Ȥ brak reakcji na szybką zmianę oczekiwań klienta (QR).

Źródło: opracowanie własne na podst. Małyszek (2015), s. 922 oraz Harrison, van Hoek (2010), s. 355.

Odpowiednie przyporządkowanie rodzajów ryzyka do poszczególnych kategorii przynosi 
wymierne korzyści całemu łańcuchowi dostaw. Pozwala to na ustalenie, które procesy powinny 
być wzięte pod uwagę w pierwszej kolejności przy tworzeniu strategii oraz na które z nich warto 
przeznaczyć większe zasoby finansowe w celu zabezpieczania ich przed wystąpieniem niepożąda-
nych zjawisk. Ponadto przyczynia się to do możliwości wypracowania wspólnych, przejrzystych 
kryteriów oceny poszczególnych rodzajów ryzyka (stworzenie hierarchii poziomu ryzyka) oraz 
możliwości porównania, a w konsekwencji umiejętności odpowiedniego postępowania w stosun-
ku do ryzyka występującego w danym obszarze (Gaschi-Uciecha, 2014, s. 127).

IDeNtyFIkacja BarIer I zasaDy zarząDzaNIa ryzykIem W łańcuchu DOstaW
Zarządzanie łańcuchem dostaw bezpośrednio nawiązuje do strategii integracji. Oryginalność tej 
koncepcji polega na włączeniu do zarządzania przepływami zarówno dostawców, jak i odbiorców. 
Odbywa się to przez alianse strategiczne, różne formy partnerstwa, a także opracowanie idei 
wyboru kluczowych dostawców i odbiorców. Współpraca przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 
dotyczy zatem integracji ich systemów i procesów logistycznych, dlatego też zarówno integracja, 
jak i ryzyko powinny być rozpatrywane łącznie. Stosowanie strategii zarządzania łańcuchem 
dostaw prowadzi do ulepszenia poziomu obsługi klientów oraz redukcji kosztów logistycznych. 
Nie zawsze jednak udaje się osiągnąć ten cel, czego powodem są różnorodne bariery zarządzania 
ryzykiem w łańcuchu dostaw, które przedstawiono w tabeli 2. 
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tabela 2. Bariery i zasady zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

Bariery zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw Zasady zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

 Ȥ globalizacja łańcuchów dostaw (udział rynków 
globalnych w większości przedsiębiorstw w sferze 
zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,

 Ȥ działania ukierunkowane ściśle na redukcję kosztów, 
a nie na efektywność,

 Ȥ błędnie zarządzane procesy outsourcingu,
 Ȥ ukierunkowanie przedsiębiorstw produkcyjnych na 

wytwarzanie jednego produktu (wąska specjalizacja),
 Ȥ centralizacja dystrybucji,
 Ȥ zwiększenie zależności producenta od efektywności 

dostawców poprzez zwiększenie bazy dostawców,
 Ȥ sezonowa, incydentalna zmiana w wysokości popytu 

na rynku (fluktuacja),
 Ȥ skrócenie cyklu życia produktu,
 Ȥ brak dostępności do informacji,
 Ȥ błędy w systemie zarządzania informacją,
 Ȥ brak procedur kontroli i oceny.

 Ȥ świadomość występowania ryzyka,
 Ȥ zmotywowanie pracowników do identyfikacji ich 

roli w procesach logistycznych i w minimalizowaniu 
ryzyka łańcucha dostaw,

 Ȥ ciągłe monitorowanie związków pomiędzy 
zmianami w strategiach firmy a profilem ryzyka,

 Ȥ stałe analizowanie otoczenia łańcucha dostaw,
 Ȥ wybór najlepszych opcji zarządzania ryzykiem 

powinien być dokonywany z perspektywy całego 
łańcucha dostaw i wspólnie przez jego uczestników,

 Ȥ tworzenie systemu planów awaryjnych,
 Ȥ różnicowanie asortymentu produkcji lub usług 

(dywersyfikacja),
 Ȥ tworzenie systemu oceny,
 Ȥ długość cyklu produkcyjnego powinna być 

minimalizowana,
 Ȥ przepływy materiałowe w całym łańcuchu dostaw 

powinny być synchronizowane,
 Ȥ procesy powinny być projektowane w odniesieniu do 

wymagań klientów,
 Ȥ decyzje w łańcuchu dostaw powinny być 

podejmowane w sposób skoordynowany i przy 
uwzględnianiu ich wpływu na poszczególnych 
uczestników.

Źródło: opracowanie własne na podst. Małyszek (2015), s. 923–924; http://lean-management.pl.

Zarządzanie ryzykiem pozwala nie tylko na identyfikację źródeł ryzyka, ale również na okre-
ślenie jego poziomu. Poznając wielkość i rodzaj ryzyka zagrażającego łańcuchom dostaw, można 
zapobiegać powstawaniu zdarzeń ryzykowanych, czyli ograniczać ryzyko lub łagodzić jego 
skutki. W ograniczeniu ryzyka mogą zatem posłużyć przytoczone w tabeli 2 zasady zarządzania 
ryzykiem w łańcuchu dostaw, których stosowanie może się okazać pomocne przy tworzeniu 
strategii zarządzania ryzkiem.

pODsumOWaNIe
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego łańcucha dostaw, a zarządzanie 
ryzykiem stanowi problem o stale rosnącym znaczeniu, w związku z czym należy zaznaczyć, 
iż ma ono wyraźne znaczenie służebne wobec realizacji strategii dla wielu przedsiębiorstw 
i ich łańcuchów dostaw. Podstawowym celem zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw jest 
minimalizowanie ryzyka, między innymi poprzez wzrost zaufania i dostęp do informacji w re-
lacjach między partnerami. Zaufanie jest przy tym rozumiane jako „akceptacja uwrażliwienia na 
działania partnera w sytuacji niepewności oraz ryzyka związana z pozytywnym oczekiwaniem, 
że ów partner nie będzie działał oportunistycznie” (Sankowska, 2011).

Zarządzanie ryzykiem w kierunku jego minimalizacji stało się kluczowym elementem 
decydującym o sukcesie każdego przedsiębiorstwa działającego w łańcuchu dostaw. Przede 
wszystkim powinno się opierać na zaawansowanej, skoordynowanej współpracy poszczególnych 
przedsiębiorstw, której podstawą jest zrozumienie i zaakceptowanie wspólnych celów. Nie jest 
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to łatwe, a współpraca taka jest istotnie utrudniona również przez fakt występowania w skali 
łańcucha dostaw specyficznych dla tej formy aktywności kategorii ryzyka, z którymi nie ma 
się do czynienia na poziomie przedsiębiorstwa. Wynikają one z samej istoty łańcucha dostaw, 
dotyczą sfery koordynacji działań i relacji pomiędzy partnerami. Do tych kategorii należy na 
przykład ryzyko chaosu – jego przejawem jest znany efekt byczego bicza polegający na postępują-
cej deformacji prognozy popytu w miarę przekazywania jej w górę łańcucha dostaw, ale również 
możliwość występowania indywidualnych, przesadnych reakcji na informacje z rynku, fałszywe 
alarmy, nieskoordynowane działania interwencyjne itp. Innym zagrożeniem specyficznym dla 
łańcucha dostaw, jakie nie występuje w skali przedsiębiorstw, jest ryzyko wynikające z braku 
jednego właściciela, co w znacznym stopniu utrudnia koordynację decyzyjności. I wreszcie 
ryzyko ograniczonej lojalności i wzajemnego zaufania partnerów, którzy niejednokrotnie funk-
cjonują w ramach różnych, konkurujących między sobą łańcuchów dostaw (Kisperska-Moroń, 
Krzyżaniak, 2009, s. 410–411).

Konkludując, zgodnie z przytoczonym w artykule cytatem: „Łańcuch jest tak mocny, jak 
jego najsłabsze ogniwo” warto zwrócić uwagę na siłę wartości poszczególnych ogniw łańcucha 
dostaw i wzajemne relacje występujące między nimi. Im mocniejsze są ogniwa łańcucha dostaw 
i im trwalsze są połączenia między nimi, tym bardziej zapewniony jest szybki i sprawny przepływ 
dóbr i obniżenie kosztów tego przepływu. Poprzez ciągłe monitorowanie i analizowanie zmian 
zachodzących w poszczególnych obszarach łańcucha dostaw, a także elastyczność, a tym samym 
łatwość dostosowania łańcucha dostaw do stale zmieniającego się otoczenia, możliwe staje się 
osiągnięcie znaczącej pozycji na globalnym rynku.
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The Risk Management in the Aspect of Supply Chain

aBstract The aim of this article is trying to draw the issues of risk management in the supply chain, 
its essence, classification and relationship between supply chain management and risk ma-
nagement. In addition, article applies risk criteria in the supply chain, with examples of risks 
that may occur between the participants. Identification of the risk level allows to define areas 
which should be carefully analyzed by organizations. The risk management process brings 
measurable benefits, but it is only possible when the factors affecting on the supply chain had 
been identified before.
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streszczeNIe Celem artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczących tak zwanych aktów staran-
ności umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika za szko-
dy w przesyłce i wynikające z opóźnienia w przewozie. W opracowaniu wskazano na 
istotę aktów staranności i ich charakter na gruncie poszczególnych przepisów regu-
lujących umowę przewozu krajowego i międzynarodowego. Sformułowano wnioski  
de lege ferenda odnoszące się do przyszłej polskiej regulacji umowy przewozu. Autorka 
postuluje rezygnację ze skutku materialnoprawnego zaniechania aktów staranności 
w postaci wygaśnięcia roszczeń. Wyraża przekonanie, że akty staranności powinny 
być unormowane wyłącznie na płaszczyźnie dowodowej. 

słOWa kLuczOWe akty staranności, umowa przewozu, dochodzenie roszczeń

 

WprOWaDzeNIe
Akty staranności osoby uprawnionej (nadawcy lub odbiorcy przesyłki) warunkują skuteczne do-
chodzenie na gruncie krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego (międzynarodowych 
konwencji regulujących poszczególne gałęzie transportu) roszczeń wobec przewoźnika z tytułu 
szkód w substancji przesyłki (towaru), a niekiedy również za opóźnienia w przewozie. Celem 
artykułu jest ich przybliżenie Czytelnikowi, przy czym nie chodzi tylko o przedstawienie istoty 
aktów staranności, zakresu ich zastosowania oraz ich charakteru prawnego, który w odniesieniu 
do regulacji zawartej w różnych aktach prawnych jest odmienny, ale także o sformułowanie wnio-
sków de lege ferenda dla przyszłej regulacji umowy przewozu w prawie krajowym. Ograniczone 
ramy artykułu pozwalają jednak na wskazanie kwestii podstawowych. 
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IstOta aktóW staraNNOścI 
Przez tak zwane akty staranności należy rozumieć ogół czynności osoby uprawnionej, które służą 
zabezpieczeniu możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika w przyszłości 
(por. Górski1, 1983, s. 27 i n.; Wesołowski, 2013, s. 622) i których wykonanie poprzedza wystąpie-
nie z roszczeniem do przewoźnika czy to w drodze tak zwanej Reklamacji, czy też powództwa. 
W odniesieniu do szkód w substancji przesyłki czynności te polegają głównie na sprawdzeniu 
w odpowiednim czasie jej stanu i w przypadku zauważenia naruszeń – zgłoszeniu odpowiednich 
zastrzeżeń, wezwaniu przewoźnika do udokumentowania stwierdzonej szkody, jej rozmiaru, 
a także przyczyn i okoliczności, w których szkoda ta powstała (tradycyjnie – sporządzenia na tę 
okoliczność protokołu o stanie przesyłki), udziału w tych czynnościach, wnoszeniu zastrzeżeń 
odnośnie do ustaleń przewoźnika, ewentualnie – w przypadku odmowy ze strony przewoźnika 
udokumentowania szkody – samodzielnym zebraniu niezbędnych dowodów na wyżej wymie-
nione okoliczności (por. Wesołowski, 2013, s. 622). W istocie potrzeba tego rodzaju czynności 
występuje w przypadku szkód w przesyłce o charakterze częściowym (ubytku, uszkodzenia; 
odnośnie do podziału szkód w substancji przesyłki na całkowite i częściowe zob. Wesołowski, 
1995, s. 17–24). W przypadku szkód całkowitych (utraty, zwanej także całkowitym zaginięciem 
przesyłki, gdy po upływie terminu przewozu żaden element przesyłki nie został wydany lub 
postawiony do dyspozycji odbiorcy) fakt powstania szkody nie wymaga udokumentowania, gdyż 
jest oczywisty wobec braku pokwitowania wydania przesyłki odbiorcy (por. Stec, 2005, s. 319 
i literatura tam podana). Jedynie w celu uniknięcia dyskusji co do nieodwracalnego (w sensie 
konwencjonalnym) charakteru utraty przepisy przewozowe przewidują stosowne domniemania 
w tym zakresie, jeśli upłynął odpowiednio długi okres czasu2. W literaturze podnosi się, iż prze-
pisy te zawierają domniemania, których nie można obalić (por. Clarke, 2009, s. 192; Jesser-Huβ, 
2009, s. 1040; Koller, 2013, s. 1096–1097; Messent, Glass, 2000, s. 177) lub też fikcję prawną, 
tj. normę nakazującą przyjąć, że towar zaginął, jeżeli nie został wydany po upływie terminów 
wskazanych w przepisach przewozowych, i to bez względu na to, czy rzeczywiście zaginął, 
czy też znajduje się w dzierżeniu przewoźnika (por. Wesołowski w: Wesołowski, Ambrożuk, 
Dąbrowski, 2015, s. 293; a także Dąbrowski w: Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski, 2014, s. 218). 
W konwencjach lotniczych przepisy nie przewidują domniemania (fikcji prawnej), ale stanowią, 
że brak przybycia towaru w odpowiednim czasie (7 dni) do miejsca, do którego towar powinien 
był przybyć, uprawnia odbiorcę do dochodzenia w stosunku do przewoźnika praw wynikających 
z umowy przewozu, co również kładzie kres rozważaniom co do nieodwracalnego charakteru 
utraty towaru3.

W przypadku opóźnienia w przewozie akty staranności sprowadzają się niekiedy do zgłosze-
nia w odpowiednim czasie i formie przez nadawcę lub odbiorcę zastrzeżeń co do terminowości 
wykonania umowy i ewentualnych tego konsekwencji (art. 30 ust. 3 CMR; art. 31 ust. 2 konwencji 

1  Autor ten podkreśla znaczenie aktów staranności nie tylko w relacjach pomiędzy osobą uprawnioną a przewoź-
nikiem, ale również pomiędzy nadawcą a odbiorcą, a także w relacji do ubezpieczyciela.

2  Artykuł 52 ustawy z 15.11.1984 – Prawo przewozowe, t.j. Dz.U. 2015, poz. 915 (dalej: Pr. przew.); art. 29 § 1 
załącznika B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Wilnie 3.06.1999. Dz.U. 
2007, nr 100, poz. 674 (dalej: RU/CIM); art. 20 ust. 1 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów i protokołu podpisania, sporządzonej w Genewie 19.05.1956. Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238, z późn. zm (dalej: 
CMR).

3  Artykuł 13 ust. 3 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego z 28.05.1999. Dz.U. 2007, nr 37, poz. 235 (dalej: konwencja montrealska); art. 13 ust. 3 Konwencji o ujed-
nostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie 
12.10.1929. Dz.U. 1933, nr 8, poz. 49, z późn. zm. (dalej: konwencja warszawska).
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montrealskiej; art. 26 ust. 2 konwencji warszawskiej). Wymogu takiego nie zawierają jednak ani 
przepisy Pr. przew., ani też postanowienia RU/CIM, przewidując jednak bardzo krótkie terminy 
na dochodzenie roszczeń z tytułu przekroczenia terminu przewozu (art. 77 ust. 2 Pr. przew.;  
art. 47 § 2 lit. c RU/CIM).

zakres reguLacjI
Nie wszystkie akty prawne z zakresu regulacji umowy przewozu nakładają na osobę uprawnioną 
obowiązek dochowania tak zwanych aktów staranności. Postanowień takich brak na przykład 
w przepisach Kodeksu cywilnego4 regulujących umowę przewozu w art. 774–793. Większość 
przepisów reguluje jednak omawianą problematykę, choć zakres regulacji jest różny. I tak  
Pr. przew. w art. 76 stanowi, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje 
wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia z wyjątkiem sytuacji, gdy: 1) szkodę 
stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 2) zaniechano 
takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć (tzw. szkodę 
niejawną) uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki (najczęściej podczas jej rozpakowywania) 
i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie mię-
dzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Nie jest natomiast konieczne zgłaszanie 
przewoźnikowi żadnych zastrzeżeń dla zachowania roszczenia o naprawienie szkody z tytułu 
przekroczenia terminu przewozu (dostawy) przesyłki. W tym ostatnim przypadku należy jednak 
wystąpić z roszczeniem w dwumiesięcznym terminie przedawnienia, o którym mowa w art. 77 
ust. 2 Pr. przew. 

Powyższe rozwiązania wzorowane są na przepisach kolejowej konwencji RU/CIM, gdzie w myśl  
art. 47 § 1 z chwilą wydania towaru osobie uprawnionej wygasają wszelkie wynikające z umowy 
przewozu roszczenia przeciwko przewoźnikowi z tytułu częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub 
przekroczenia terminu dostawy. Jednak w razie częściowego zaginięcia lub uszkodzenia roszcze-
nia nie wygasają, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru zostało stwierdzone zgodnie z art. 42  
(czyli protokołem) przed przyjęciem towaru przez osobę uprawnioną, jak również gdy tylko 
z winy przewoźnika zaniedbano takiego stwierdzenia (art. 47 § 2 lit. a RU/CIM). W przypadku 
zaś szkód niedających się zauważyć z zewnątrz, a które stwierdzono po przyjęciu towaru przez 
osobę uprawnioną, roszczenie nie gaśnie, jeżeli osoba ta zażąda od przewoźnika stwierdzenia 
szkody zgodnie z art. 42, bezpośrednio po jej ujawnieniu, najpóźniej jednak w ciągu 7 dni po 
przyjęciu towaru, i udowodni ponadto, że szkoda powstała w czasie pomiędzy przyjęciem to-
waru do przewozu a jego wydaniem (art. 47 § 2 lit. b RU/CIM). Wbrew literalnemu brzmieniu 
przepisu art. 47 § 1 RU/CIM dokonanie zastrzeżenia przy odbiorze towaru od przewoźnika nie 
jest konieczne, gdy doszło do przekroczenia terminu dostawy, a roszczenie odszkodowawcze nie 
wygasa z chwilą wydania towaru osobie uprawnionej. Z postanowienia art. 47 § 2 lit. c RU/CIM 
wynika bowiem, że roszczenie nie wygasa, jeżeli osoba uprawniona w ciągu 60 dni skorzysta 
z przysługujących jej praw wobec jednego z przewoźników, o których mowa w art. 45 § 1 RU/CIM,  
czyli wystąpi z roszczeniem. Pomimo braku zastrzeżeń przy odbiorze towaru roszczenie nie 
gaśnie także wtedy, gdy osoba uprawniona udowodni, że szkoda jest wynikiem działania lub 
zaniechania popełnionego albo z zamiarem spowodowania szkody, albo lekkomyślnie i ze świa-
domością prawdopodobieństwa powstania szkody (art. 47 § 2 lit. d RU/CIM).

4  Ustawa z 23.04.1964. t.j. Dz.U. 2016, poz. 380, z późn. zm. (dalej: k.c.).
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Odmiennie kwestia aktów staranności uregulowana została na gruncie konwencji CMR. 
W myśl art. 30 ust. 1 tej konwencji jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z prze-
woźnikiem jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj 
braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia, 
albo w ciągu 7 dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki 
lub uszkodzenia niewidoczne – domniemywa się, jeśli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał 
towar w stanie opisanym w liście przewozowym. Jednak w przypadku opóźnienia dostawy może 
ono stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy zastrzeżenie zostało skierowane na 
piśmie w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy (art. 30 ust. 3 CMR). 

Bardziej skomplikowaną regulację zawierają postanowienia konwencji lotniczych. I tak, 
postanowienie art. 31 ust. 1 konwencji montrealskiej statuuje domniemanie zwykłe („z do-
puszczeniem dowodu przeciwnego”), że bagaż lub towar dostarczone zostały w dobrym stanie 
i zgodnie z dokumentem przewozowym lub „zapisem zabezpieczonym w inny sposób” (zamiast 
wystawienia dokumentu można użyć bowiem każdego innego sposobu zabezpieczenia infor-
macji, które powinien zawierać np. lotniczy list przewozowy). Kolejny jednak przepis zawarty 
w tym artykule (ust. 2) wprowadza terminy zgłoszenia przewoźnikowi przez osobę uprawnioną 
zastrzeżeń dotyczących uszkodzenia przesyłki towarowej (14 dni) i opóźnienia w przewozie  
(21 dni). Postanowienie to nie dotyczy jednak szkody, co do której zaniechanie zastrzeżeń rodzi 
skutek określony w postanowieniu ust. 4, w myśl którego jeżeli nie wniesiono zastrzeżeń w tych 
terminach, żadne postępowanie nie może być podjęte przeciwko przewoźnikowi z wyjątkiem 
oszustwa z jego strony. Analogiczne rozwiązania zostały przyjęte w przepisach art. 26 konwencji 
warszawskiej z tym zastrzeżeniem, że przepis ten nie przewiduje innego zapisu informacji niż 
w dokumencie przewozowym.

charakter aktóW staraNNOścI 
W świetle powyższych regulacji akty staranności unormowane przepisami przewozowymi 
mają różne znaczenie (charakter). W części przepisów regulujących umowę przewozu niektóre 
z omawianych aktów ukształtowane zostały jako czynności materialnoprawne, ich zaniechanie 
rodzi bowiem (co do zasady, od której przewidziane są wyjątki) skutek w postaci wygaśnięcia 
roszczeń wobec przewoźnika. Należy je zakwalifikować do czynności prawnych zachowawczych, 
których istota polega na dążeniu do zachowania przysługującego komuś prawa. Przykładem 
takiej regulacji jest przytoczony wyżej art. 76 Pr. przew. Czynnością prawną zachowawczą jest 
tu zatem zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżenia dotyczącego stanu przesyłki przed przyjęciem 
przesyłki od przewoźnika. Pozostałe czynności zaliczane do aktów staranności, wynikające 
z przepisów Pr. przew. (np. protokolarne dokumentowanie szkody przewidziane w art. 74), nie 
mają już takiego charakteru5. 

Kwestia jest jednak bardziej skomplikowana w odniesieniu do sytuacji, w których zaistnienie 
skutku materialnoprawnego uzależnione jest od skutecznego przeprowadzenia dowodu na wska-
zaną okoliczność, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do szkód niejawnych. Samo zgłoszenie 
przewoźnikowi zastrzeżenia co do stanu takiej przesyłki i zażądanie sporządzenia protokołu nie 
jest bowiem wystarczające do zapobieżenia wygaśnięciu roszczenia. Należy jeszcze udowodnić, 
że szkoda powstała w czasie, gdy przesyłka pozostawała w pieczy przewoźnika. W praktyce 
przeprowadzenie takiego dowodu jest niezwykle trudne. 

5  Kwestia ta z reguły nie jest zauważana w literaturze przedmiotu.
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Podobnie problem jest unormowany w art. 47 § 1 RU/CIM. Przepis ten nie wspomina 
wprawdzie o braku zastrzeżeń ze strony odbiorcy, jednak analiza sytuacji, w których wydanie 
przesyłki nie prowadzi do wygaśnięcia roszczeń, wskazuje, że także i tu chodzi o odbiór towaru 
bez zastrzeżeń w przypadku częściowego zaginięcia lub uszkodzenia towaru, gdyż jedną z tych 
sytuacji jest stwierdzenie przez osobę uprawnioną faktu zaginięcia lub uszkodzenia towaru przed 
przyjęciem towaru przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 42 RU/CIM, a w przypadku szkód 
niedających się z zewnątrz zauważyć – żądanie takie wyartykułowane w ciągu 7 dni po przyjęciu 
towaru, połączone z udowodnieniem, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem towaru do 
przewozu a jego wydaniem (por. Godlewski, 2007, s. 124).

Nie wszystkie jednak regulacje umowy przewozu z brakiem zachowania aktów staranno-
ści wiążą skutek w postaci wygaśnięcia roszczenia. Część z nich skutki niewykonania aktów 
staranności reguluje wyłącznie na płaszczyźnie dowodowej. Przykładem jest postanowienie 
art. 30 ust. 1 CMR. Zaniechanie czynności wymienionych w tym postanowieniu nie powoduje 
wygaśnięcia roszczenia, a jedynie skutek w postaci powstania domniemania prawnego zwykłego, 
że towar został wydany w stanie opisanym w liście przewozowym (w angielskiej wersji konwencji 
CMR, która jest językiem autentycznym konwencji, mowa nie o domniemaniu, lecz o dowodzie 
prima facie; w wersji francuskiej, także autentycznej, mowa jednak o domniemaniu; na temat 
dowodu prima facie zob. Białkowski, 2014, s. 115–125; Dolecki, 1998, s. 162 i n.; Morawski, 1980, 
s. 230). Domniemanie to może być obalone dowodem przeciwnym. Choć roszczenie w znaczeniu 
materialnoprawnym istnieje, do skutecznego jego dochodzenia konieczne jest przeprowadzenie 
trudnego w praktyce dowodu obalającego domniemanie dobrego stanu przesyłki w momencie 
odbioru towaru (Wesołowski, 2013, s. 623 i literatura oraz orzecznictwo tam podane). Zgłoszenie 
przez osobę uprawnioną zastrzeżenia wywołuje zatem skutek w postaci braku powstania do-
mniemania, że odbiorca odebrał towar w stanie opisanym w liście przewozowym. Także jednak 
i konwencja CMR przewiduje skutek materialnoprawny w postaci wygaśnięcia roszczeń. Ma to 
miejsce w przypadku opóźnienia w przewozie, gdy odbiorca nie dokonał stosowanego zastrze-
żenia w odpowiednim czasie, co wynika z treści art. 30 ust. 3 CMR. 

W przypadku konwencji lotniczych ustalenie właściwego charakteru skutku braku zastrzeżeń 
musi być poprzedzone określeniem wzajemnej relacji pomiędzy przepisem art. 31 ust. 1 konwencji 
montrealskiej zawierającym domniemanie należytego stanu przesyłki w przypadku odbioru jej 
bez zastrzeżeń oraz postanowieniem art. 31 ust. 4 w zw. z ust. 2 tej konwencji uniemożliwiającym 
dochodzenie roszczeń w braku zgłoszenia zastrzeżeń w terminach określonych w ust. 2 tego 
artykułu (alogiczny problem występuje na gruncie art. 26 ust. 1 oraz ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji 
warszawskiej). Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są one ze sobą sprzeczne, przewidują 
bowiem różne skutki niezgłoszenia zastrzeżeń. Bliższa analiza wskazuje jednak, że tak nie jest. Po 
pierwsze, różne są zakresy obu postanowień. O ile przepisy art. 31 ust. 1 konwencji montrealskiej 
oraz art. 26 ust. 1 konwencji warszawskiej dotyczą wszelkich szkód ilościowych i jakościowych, 
to art. 31 ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji montrealskiej i art. 26 ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji war-
szawskiej dotyczą wyłącznie uszkodzenia i dodatkowo opóźnienia. Zakresy norm wynikających 
z tych przepisów pokrywają się zatem jedynie w przypadku uszkodzenia. Także i tu nie można 
jednak mówić o sprzeczności, choćby z tego względu, że poszczególne skutki występują w pewnej 
sekwencji czasowej. O ile domniemanie dobrego stanu towaru i jego zgodności z dokumentem 
przewozowym lub „zapisem zabezpieczonym w inny sposób” następuje już w momencie odbioru, 
o tyle skutek wynikający z art. 31 ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji montrealskiej (art. 26 ust. 4 w zw. 
z ust. 2 konwencji warszawskiej) ma miejsce dopiero po zaniechaniu zastrzeżeń w terminach 
wynikających z art. 31 ust. 2 konwencji montrealskiej i art. 26 ust. 1 konwencji warszawskiej. 
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Domniemanie z art. 31 ust. 1 konwencji montrealskiej i odpowiednio art. 26 ust. 1 konwencji 
warszawskiej pozostaje skuteczne w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w wyżej wymienionych 
terminach. Odnosi się ono przy tym zarówno do szkód jawnych, jak i szkód ukrytych. 

Sposób sformułowania przepisu art. 31 ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji montrealskiej i art. 26  
ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji warszawskiej sugerowałby, że brak wniesienia zastrzeżeń (sprze-
ciwu) rodzi skutek natury formalnoprawnej (procesowej) w postaci negatywnej przesłanki 
procesowej. Konsekwentnie należałoby uznać, że umożliwia ona sądowi odrzucenie pozwu. 
Wniosek taki, wysnuty z wykładni językowej, wydaje się jednak błędny. Przepisy konwencji 
międzynarodowych dotyczących umowy przewozu nie regulują co do zasady zagadnień pro-
cesowych. Ważniejsze jest jednak to, że badanie zaistnienia skutku określonego w art. 31 ust. 4  
w zw. z ust. 2 konwencji montrealskiej i odpowiednio art. 26 ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji 
warszawskiej z pewnością wykracza poza ramy badania formalnego pozwu, zwłaszcza gdy pod-
noszony jest zarzut oszustwa ze strony przewoźnika (znoszący skutek, o którym mowa). Stąd 
też pojęcie postępowania (w konwencji montrealskiej), skargi (w konwencji warszawskiej) użyte 
w przytoczonych przepisach należałoby rozumieć szeroko, tj. nie tylko w znaczeniu procedural-
nym, ale jako każde zachowanie zmierzające do zaspokojenia roszczenia (por. Ruhwedel, 2009, 
s. 1661). Rozwiązanie, które przyjęli twórcy obu konwencji lotniczych, należałoby traktować jako 
analogiczne do tego, które występuje w konwencji kolejowej RU/CIM i w Pr. przew. Chodzi zatem 
o skutek materialnoprawny w postaci wygaśnięcia roszczenia. Rzecz nie ma wyłącznie znaczenia 
teoretycznego czy formalnoprawnego (kwestia sposobu zachowania sądu w przypadku wnie-
sienia powództwa o odszkodowanie – odrzucenie pozwu, oddalenie powództwa). Odpowiedź 
na pytanie o charakter skutku przewidzianego przepisem art. 31 ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji 
montrealskiej i art. 26 ust. 4 w zw. z ust. 2 konwencji warszawskiej rzutuje bowiem na kwestie 
materialnoprawne, między innymi na możliwość potrącenia wierzytelności o odszkodowanie 
z wierzytelnością przysługującą przewoźnikowi (np. o przewoźne). Jeżeli bowiem przyjąć, że 
wobec braku wniesienia zastrzeżeń w określonych terminach roszczenia osoby uprawnionej o na-
prawienie szkody spowodowanej uszkodzeniem towaru lub opóźnieniem przewozu wygasają, to 
dokonanie potrącenia nie jest możliwe. 

Jak już wyżej wskazano, przepis art. 31 ust. 2 konwencji montrealskiej i przepis art. 26 ust. 2  
konwencji warszawskiej nie odnoszą się do szkody w postaci utraty (zaginięcia) towaru lub 
ubytku (częściowego zaginięcia towaru). W przypadku utraty sprawa jest oczywista, gdyż nie 
następuje tu odbiór towaru, a co za tym idzie – zgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń wobec 
braku pokwitowania odbioru staje się zbędne i zgodnie z art. 13 ust. 3 konwencji montrealskiej, 
jak i warszawskiej po upływie 7 dni od dnia, w którym towar powinien był przybyć, odbiorca 
może wystąpić z powództwem odszkodowawczym przeciwko przewoźnikowi. Inaczej rzecz się 
ma jednak w przypadku ubytku, bowiem brak dokonania czynności zachowawczej w postaci 
złożenia zastrzeżenia co do stanu towaru (istnienia ubytku) w momencie jego odbioru rodzić 
będzie zgodnie z art. 31 ust. 1 konwencji montrealskiej i art. 26 ust. 1 konwencji warszawskiej 
domniemanie prawne zwykłe, iż towar został odebrany w należytym stanie. Skoro jednak przepis 
art. 31 ust. 2 konwencji montrealskiej i art. 31 ust. 2 konwencji warszawskiej nie nakłada na 
osobę uprawnioną żadnego terminu na zgłoszenie okoliczności wystąpienia ubytku (inaczej niż 
to czyni w przypadku uszkodzenia), to brak zastrzeżenia wywiera jedynie skutki na płaszczyźnie 
dowodowej (domniemanie odebrania towaru bez ubytku). Roszczenie osoby uprawnionej będzie 
zatem istniało, ale dla skutecznego jego dochodzenia będzie musiała ona przeprowadzić trudny 
w praktyce dowód na okoliczność istnienia ubytku w towarze już w momencie jego odbioru od 
przewoźnika.
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pODsumOWaNIe, WNIOskI de lege ferenda
Z powyższych uwag wynika, że akty staranności nie stanowią koniecznego elementu przedmiotu 
regulacji umowy przewozu. Powstaje zatem pytanie o potrzebę ich unormowania w przyszłej 
regulacji umowy przewozu (rozszerzonym unormowaniu w kodeksie cywilnym czy też nowej 
ustawie przewozowej). W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej dalszą kwestią wymaga-
jącą rozstrzygnięcia jest charakter tych aktów, to znaczy czy mają one warunkować dochodzenie 
roszczeń wobec przewoźnika z określonych tytułów, czy też jedynie je ułatwiać. Inaczej mówiąc, 
czy zaniechanie aktów staranności przez osobę uprawnioną ma powodować skutek materialno-
prawny w postaci wygaśnięcia roszczeń, czy też jedynie skutek dowodowy w postaci uznania, że 
do szkody nie doszło w czasie przewozu (a w przypadku opóźnienia – że w ogóle nie doszło do 
powstania szkody). 

Na pierwsze z postawionych pytań należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Akty staranności 
są przedmiotem regulacji wszystkich konwencji międzynarodowych, jak również Pr. przew. 
w obecnym kształcie. Brak analogicznej regulacji w kodeksie cywilnym należy tłumaczyć ramo-
wym charakterem tego unormowania. Akty staranności, jeśli nie warunkują dochodzenia rosz-
czeń wobec przewoźnika, to co najmniej stanowią element podstawy domniemania nakazującego 
przyjąć, że do szkody doszło w czasie przewozu. Zwalnia ono osobę uprawnioną z konieczności 
przeprowadzenia dowodu na tę okoliczność, który to dowód, biorąc pod uwagę fakt, że osoba 
uprawniona nie towarzyszy z reguły przesyłce, byłby niezwykle trudny do przeprowadzenia. 

Inaczej należy widzieć problem w odniesieniu do opóźnienia w przewozie. Wymóg zgłoszenia 
zastrzeżeń w tym zakresie w krótkim terminie po zakończeniu przewozu, tak jak to przewiduje 
CMR i konwencje lotnicze, jest zbędny. Terminy przedawnienia w Pr. przew. są na tyle krótkie, 
że nie ma potrzeby dodatkowo dyscyplinować osób uprawnionych do szybkiego dochodzenia 
roszczeń. 

Ten ostatni argument przemawia także za rezygnacją z materialnoprawnego skutku zaniecha-
nia aktów staranności dotyczących szkód w substancji przesyłki w postaci wygaśnięcia roszczeń. 
Wprowadzenie takiego skutku w istocie obwarowuje dochodzenie roszczeń z tego tytułu dwoma 
terminami – swoistym terminem zawitym przewidzianym dla dokonania aktów staranności 
oraz terminem przedawnienia dla dochodzenia skonkretyzowanych już roszczeń, przy czym 
niedochowanie przez osobę uprawnioną terminu na dokonanie aktów staranności (pomimo że 
nie upłynął jeszcze termin przedawnienia) uniemożliwia co do zasady skuteczne dochodzenie 
roszczenia od przewoźnika. Regulacja taka stanowi nadmierne uprzywilejowanie przewoźnika, 
co jest szczególnie widoczne w sytuacji, gdy pomimo niezachowania aktów staranności osoba 
uprawniona posiada dowody na nienależyte wykonanie przez przewoźnika umowy przewozu, 
a termin na dochodzenie roszczenia jeszcze nie upłynął. Dlatego też akty staranności powinny 
stanowić jedynie powinność ułatwiającą dochodzenie roszczeń przez osobę uprawnioną, a nie je 
warunkującą. Stąd też należy postulować, aby w przyszłej regulacji umowy przewozu w prawie 
polskim nadać aktom staranności jedynie skutek dowodowy, sprowadzający się do tego, że 
brak dokonania aktów staranności w odpowiednim czasie, tj. przyjęcie przesyłki przez osobę 
uprawnioną od przewoźnika bez zastrzeżeń, rodzi domniemanie prawne wzruszalne (a więc 
z możliwością przeprowadzenia dowodu przeciwnego), że przesyłka została dostarczona w nale-
żytym stanie i umówionym terminie.
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Legal Nature of the Consignee’s Acts of diligence in domestic and International Transport

aBstract The aim of this article is to present the regulation concerning the so-called acts of diligence 
which have to be completed to allow making an effective claim against the carrier for a da-
mage to goods or delay in a carriage. The article points out the essence of the acts of diligence 
and their nature on the basis of domestic and international regulations governing a contract 
of carriage. Some conclusions de lege ferenda concerning the future Polish regulation of the 
contract of carriage have been formulated. The author is of the opinion that an omission of 
acts of diligence should not lead to an expiration of claims. She believes that such an omission 
should causes effects only in terms of evidence, also with regard to a delay in a carriage.

keyWOrDs acts of diligence, contract of carriage, action against the carrier
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aBstract The aim of this article is to determine the proper regime of the carrier’s liability for 
the loss of goods when the loss cannot be attributed to the specific stage of multimodal 
carriage. The author points out the situations in which the regime of the carrier’s liabi-
lity is directly defined by the domestic or international transport law. However there 
are many situations when finding the proper regime is more difficult. The author is of 
the opinion that a multimodal carriage contract is of a mixed nature. The methods of 
ascertaining legal effects of mixed contracts can be helpful in determination of legal 
effects of a multimodal carriage contract including rules of the carrier’s liability.

keyWOrDs  multimodal transport, multimodal carriage contract, non-localized loss, non-localized  
damage, carrier’s liability, mixed contracts;

 

INtrODuctION 
One of the fundamental problems of multimodal transport of goods is the carrier’s liability for 
the loss1 when it is impossible to determine at which stage of transport the loss of or damage to 
the goods occurred. Past attempts to create an international convention regulating multimodal 
transport of goods were undertaken mainly to solve this problem. The convention concerning 
the carrier’s liability under the multimodal carriage contract has not been being in force to date 
and, as it may be assumed, it will not take place soon. In some countries the lack of fitting inter-
national regulations stimulated the establishment of national rules governing the multimodal 

1  The term “loss” used in this context refers to the actual loss of the goods as well as to damage to the cargo or 
even just to its delay. See Hoeks (2010), p. 17.
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carriage contract. Such rules were not introduced into the Polish legal system at least in relation 
to international transport. The purpose of this article is to answer the question, how the problem 
of the carrier’s liability for non-localized loss should be addressed in Poland in light of national 
and international regulations.

the prOBLem OF NON-LOcaLIzeD LOss
A characteristic feature of multimodal carriage of goods is that a multimodal carrier (also known 
as a multimodal transport operator (MTOs)) uses at least two different modes of transport. Such 
transport is performed on the basis of a single multimodal carriage contract, which provides 
such a manner of carriage performance (Hoeks, 2010, p. 6; Kwaśniewski, 1989, p. 15–16). A great 
deal of multimodal transport is performed in containers. The container can speed up the process  
of transport, makes handling easier and provides protection for the goods transported. However, 
the usage of a container excludes the possibility of observation of the state of goods contained 
therein. Therefore, any damage can be discovered only when opening the container (usually by 
the recipient). In such a situation it is very difficult to attribute the loss to the relevant transport 
stages. This situation is briefly referred as non-localized loss or unlocalized (unattributed) loss. 
This term does not refer to a specific type of loss (damage) but means that it is impossible to 
ascertain where (i.e. during which stage of transport) the loss occurred.

The problem of non-localized loss is not limited to multimodal transport. It manifests itself, 
with even greater intensity, when the sender concludes (directly or via a freight forwarder) several 
separate contracts with carriers, and each of the carriers transports a container during a certain 
stage of transport. In case of multimodal transport at least, the claimant knows against whom 
to make a claim because the contract was concluded with one entity (a multimodal carrier) and 
only the liability regime is dubious. When several contracts are concluded, the claimant is denied 
the opportunity to pursue the claim. The burden of proof that the loss or damage had occurred 
during a particular stage of the transport is borne by the claimant. Inability to prove it excludes 
the possibility of seeking the compensation (Kwaśniewski, 1989, p. 22).

The international regulation on the multimodal carriage contract was to solve, among others, 
the problem of non-localized loss. One way to achieve this goal was the attempt to introduce the 
so-called uniform liability system. Within this system the same set of rules applies irrespective 
of the stage of transport during which loss, damage or delays occur (Hoeks, 2010, p. 27–29; 
Kwaśniewski, 1989, p. 21–25, 53). Such a system is adopted, among others, by the United Nations 
Convention on International Multimodal Transport of Goods signed in Geneva on 24 May 1980 
(MT Convention), although the unification of the carrier’s liability under the convention was not 
complete2. Only the basis of the carrier’s liability, and issues concerning the burden of proof, have 
been fully harmonized. With regard to the scope of the carrier’s liability, the MT Convention  
allows the carrier to refer to the limitation of the liability provided for in the unimodal convention, 
which applies to the stage of transport during which loss, damage or delays occur. However, when 
it is impossible to determine on which stage of transport the loss, damage or delay occurs, the 
limitation of liability laid down in the MT Convention applies, wherein the limits of the carrier’s 
liability vary depending on whether the contract provides for carriage by sea or inland waterway.

The MT Convention has not entered into force due to an insufficient number of ratifications. 
The failure of the MT Convention calls into question the practicality of introducing a uniform 

2  More on this convention see e.g. Glass (2013), p. 314–337; Hoeks (2010), p. 20–22; Kwaśniewski (1989), p. 128 et seq.
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liability system of multimodal carrier. The critics of the said system pointed out to the inevitable 
collision between the convention introducing an uniform liability system and unimodal conven-
tions (Glass, 2013, p. 335–336; Hoeks, 2010, p. 26–27). Therefore, further work on the international 
arena focused on regulation of a separate liability regime for multimodal carriage contract which 
applies only in case of non-localized loss. This concept, known as the modified network system 
or the modified system, has been adopted, among others, by the United Nations Convention on 
Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, signed at Rotterdam 
on 23 September 2009 (Rotterdam Rules)3. The regime of the Rotterdam Rules applies to contracts 
of carriage which provide for carriage only by sea, as well as to contracts of carriage which 
provide carriage by sea, and by other modes of transport in addition to the sea carriage. In case 
of non-localized loss, the carrier’s liability is governed by the Rotterdam Rules. However if loss 
of or damage to the goods, or an event or circumstances causing a delay in their delivery occurs 
solely before their loading onto the ship. or solely after their discharge from the ship, then the 
regulation of another international instrument (i.e. the unimodal convention) providing for the 
carrier’s liability, limitation of liability or time for suit applies (art. 26 RR). 

In those countries which have introduced special regulations for multimodal transport by 
national legislation, they implement a similar concept, although there are differences between the 
solutions adopted in these countries. For example, in Germany a multimodal carriage contract 
is regulated by the provisions of the German Commercial Code (§ 452 HGB). However, if it is 
possible to determine that the loss of or damage to the goods or event causing the delay has 
occurred at a specific stage of the transport, then the carrier’s liability is governed by the provision 
of the relevant act which would have been applied to the said specific stage of transport (Article 
452a item 1 HGB). A similar solution was adopted in Spanish law (article 68 section 3 of the 
Spanish Act of 11 November 2009 on the contract of carriage of goods by land) and in some Latin 
American countries4. In Dutch law, as a general rule, the regime appropriate to the specific stage 
of transport applies to each stage of a multimodal transport (article 8:41 BW). If the multimodal 
carrier is liable for the damages resulting from damage, total or partial loss, delay or any other 
damaging fact, and if it has not been ascertained where the fact leading thereto has arisen, the 
carrier’s liability is determined according to the regime which applies to that stage, or to those 
stages in the transport where this fact may have arisen, and from which the highest amount of 
damages results (article 8:43 BW).

the LIaBILIty FOr NON-LOcaLIzeD LOss IN pOLIsh LaW

Cases governed directly by domestic and international law
There is no problem with non-localized loss when the contract for multimodal transport 

provides for the domestic carriage and the itinerary does not contain sea or air stage. The Act  
of 15 November 1984 on Transport Law5 applies to such a contract. The scope of application of 
the said Act was defined in the provision of Article 1 section 1, according to which, “The Act 

3  The Rotterdam Rules are not in force yet. To 22 September 2016 26 countries signed the convention and only  
3 countries Spain, Togo and Congo have ratified the Rotterdam Rules. The article 94 section 1 of the convention states 
as follows: “This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of one year after the 
date of deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession”.

4  For more information see e.g. Report prepared by the UNCTAD secretariat (UNCTAD/SDTE/TLB/2) (http://
unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Carriage-of-Goods.aspx).

5  Consolidated text: Journal of Acts 2015, item 915. 
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regulates the transport of persons and things performed for consideration under contract by 
authorized carriers, with the exception of maritime, air and horse-drawn transport”. The mul-
timodal transport is not expressly mentioned, but due to the lack of exclusion, there is no doubt 
that the Act applies to them (Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski, 2014, p. 20). The Transport 
Law regulates, therefore, the conclusion and execution of the contract of multimodal carriage of 
goods, the issues related to the transport documents, and in particular the carrier’s liability for 
loss or damage to the goods and the delay in the carriage. Due to the unified rules in the Act for 
the liability of carriers of different modes of transport, the problem of non-localized loss does not 
exist. In case of loss of or damage to the goods during the multimodal transport, the carrier is 
liable in accordance with the rules laid down in Article 65 et seq., of the Transport Act irrespective 
of during which stage of transport the loss occurred. The claimant is not obliged to prove during 
which stage of transport the loss occurred, and need only prove that it occurred between the 
time when the carrier takes possesion the goods and the time of delivery (Ambrożuk et al., 2014,  
p. 283). This also applies when the multimodal carriage contract was concluded under conditions 
laid down in Article 6 section 1 Transport Law, i.e., when several carriers of different modes of 
transport, (being the subject to the Transport Law), undertook to carry goods under the single 
contract. The claimant also in this case is not obliged to prove where the loss or damage has 
occurred, and he may pursue a claim against each of the carriers engaged in the carriage, whose 
liability is joint and several. The issue of non-localized loss is significant from the point of view 
of recourse between carriers. According to the Article 6 section 3 of Transport Law, “A carrier 
who has paid compensation shall have a right of recourse against the carrier who is responsible 
for the circumstances which resulted in damage. If these circumstances may not be determined 
each carrier is liable in proportion to the share of the payment for the carriage which is due to 
him; the carrier who proves that the damage has not occurred during the stage of the transport 
which he performed shall be released from all liability”6. 

The unified regime of the carrier’s liability also applies to the multimodal contract of carriage 
which includes carriage by road or inland waterway in internal transport as a supplement to 
transfrontier carriage by rail. According to the Article 1 section 3 COTIF-CIM7 this Convention 
applies to such a contract despite providing transport by modes of transport other than rail. This 
also applies to an international carriage being the subject of a single contract of carriage which 
includes carriage by sea or transfrontier carriage by inland waterway as a supplement to carriage 
by rail, but only if the carriage by sea or inland waterway is performed on services included in the 
list of services announced by the Intergovernmental Organisation for International Carriage by 
Rail (OTIF). In both cases the problem of non-localized loss does not occur, because the carrier’s 
liability shall be governed by the COTIF-CIM, regardless of whether the place of the occurrence 
of loss is known.

If the multimodal carriage contract involves a sea leg, then the legal situation of the parties 
depends on whether a through bill of lading has been issued by the carrier. If a through bill of 
lading has been issued, then Articles 138 and 139 of the Act of 18 September 2001 the Maritime 
Code8 apply. According to the Article 138 section 1 of Maritime Code “Subject to the exceptions 
provided for by statutory law, the provisions concerning the bill of lading shall apply accordingly 

6  More on this subject see Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski (2014), p. 54–55.
7  The Convention concerning International Carriage by Rail of 9 may 1980 as amended by the Protocol of 

Modification of 3 June 1999 (Vilnius) – Appendix B (CIM). Consolidated text: Journal of Acts 2007, No. 100, item 674 
as amended.

8  Consolidated text: Journal of Acts 2016, item 66.
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to the through bill of lading issued by the maritime carrier who undertakes the carriage which 
is to be performed on the part of the route by another carrier (by sea, inland water, land or air)”. 
Article 138 section 2 of the Maritime Code states that “to these stages of the carriage which 
are not the sea stage, the regime applicable to a particular mode of transport applies. If it is not 
possible to ascertain during which stage of the transport the event occurred, the provisions of 
the Maritime Code apply to the examination of effects thereof”. The provision does not specify 
the kind of “event”, but there is no doubt that it refers to the events resulting in loss of or damage 
to the goods, or the delay in carriage. Without a doubt, therefore it relates to non-localized loss.  
The maritime carrier is liable for this kind of loss in accordance with the rules of the Maritime 
Code. This principle is not modified by the provisions of Article 139 the Maritime Code. According 
to the Article 139 § 1 of the Maritime Code “A carrier who issued the through bill of lading is 
responsible for the due performance of the obligations of the carrier along the route covered by 
the bill of lading, until the release of the goods to the authorized consignee. Each of the other 
carriers is responsible for the performance of these obligations during the stage of the transport 
handled by him jointly and severally with the carrier who issued the through bill of lading”. If it 
is possible to ascertain during which stage of transport the loss or damage occurred, the claimant 
may therefore claims compensation from both the maritime carrier, as well as the carrier who 
handled the stage of the transport during which the loss or damage occurred. The liability of each 
carrier is governed by the law applicable to the stage during which the loss or damage occurred. 
The Article 139 section 2 Maritime Code allows limitation of the liability to the carrier who issued 
the through bill of lading exclusively to “the stage of transport handled by him”. In this case, if 
a localized loss occurs, the claimant is entitled to pursue a claim only against the carrier who 
performed the stage of transport during which the loss has occurred. This limitation of liability of 
the carrier who issued the through bill of lading does not affect his responsibility if it is impossible 
to ascertain in which stage of transport the loss has occurred. In case of non-localized loss, the 
claimant may pursue a claim against the carrier who issued a through bill of lading.

Those rules of the Maritime Code are applicable both in a situation in which the sea transport 
is domestic, as well as when it is international (of course if the Polish law applies). The nature 
(domestic or international) of the other stages of transport is also not important. So if the through 
bill of lading was issued covering the carriage by sea and then the international carriage by road, 
then in case of non-localized loss the carrier’s liability is governed by the Maritime Code. It does 
not conflict with the binding nature of provisions of the CMR Convention, which would apply in 
case of ascertaining that the loss or damage occurred during the road stage of transport. Since it 
is not possible to ascertain where the loss occurred, there are no prerequisites to apply the CMR 
Convention.

Liability for non-localized loss is also regulated – albeit to a limited extent – in the case of 
carriage performed partly by air, and partly by any other mode of carriage. However, this applies 
only to the situation in which the carriage by other mode of transport is supplementary to the air 
carriage, i.e., it is performed for the purpose of loading, delivery or transhipment. According to 
the Article 18 section 4 sentence 1 and 2 of the Montreal Convention9, “The period of the carriage 
by air does not extend to any carriage by land, sea or inland waterways, performed outside an 
airport. If, however, such carriage takes place in the performance of a contract for carriage by air, 
for the purpose of loading, delivery or transhipment, any damage is presumed, subject to proof 
to the contrary, to have been the result of an event which took place during the carriage by air”. 

9  Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal on 28 May 
1999. Consolidated tex: Journal of Acts 2007, No 37, item 235.
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Also in this case, it does not matter if air carriage is domestic or international. Pursuant to Article 
208 section 2 of the Act of 3 July 2002 Aviation Law10 the provisions of the Montreal Convention 
on the carrier’s liability shall also apply to domestic air carriage.

Searching for the applicable regime – Cases which are not clearly regulated
An important number of multimodal carriages are not covered by the provisions discussed 

above. They concern in particular contracts involving air carriage, and, road or rail carriage (do-
mestic or international) if such road or rail carriage is not supplementary to the air carriage. The 
same applies to multimodal carriage performed partly by sea if the through bill of lading is not 
issued, and road-rail carriage if the road or rail carriage is international. In most of these cases, 
the problem of determining the applicable regime of the carrier’s liability exists even if the place 
of occurrence of the loss or damage is known. That is because of doubts about the application 
of unimodal conventions to relevant stages of the multimodal carriage. Some authors are of the 
opinion that the regimes of unimodal conventions should not be applied to multimodal carriage 
contract at all. Others stand for application of the unimodal conventions to separate stages of 
multimodal carriage. The judgements in different countries are divergent and the problem is still 
unsolved11.

It is clear that the person who suffered loss or damage should have the opportunity to claim 
for compensation from the multimodal carrier in case of localized as well, as non-localized loss. 
Ascertaining the proper regime of the carrier’s liability is not as clear. This issue is however 
essential for both parties. The regimes of the carrier’s liability in particular modes of transport 
in domestic and international law differ significantly. The differences concern among others the 
bases of liability, array of exonerations, the time bar on protest and litigation, jurisdiction, rules 
on carriage documentation, etc. The difference in the carrier’s liability limitations is of great 
importance – there is no such a limitation in Polish Transport Law, while it exists in unimodal 
conventions, although the carrier’s liability limitations differ per mode of transport12.

The starting point for solving of the problem described above must be the question of the 
legal nature of a multimodal carriage of goods contract. Generally speaking, the contract for 
carriage of goods is considered to be an independent type of contract, while the contracts for 
carriage by a particular means of transport are considered subtypes of this general type. Likewise, 
the contract for multimodal carriage of goods should be regarded as a subtype of a general type 
of a contract for carriage of goods. However there is one important difference: The subtypes of 
the contract for carriage of goods by the particular modes of transport are named contracts. 
In contrast, a multimodal carriage of goods contract is of a mixed nature, combining elements 
of two or more subtypes of the contract for carriage. Some authors are of the opinion that the 
multimodal carriage contract is sui generis contract13. It is beyond the scope of this article to 
deal with this matter. However it seems that there is no basis for a such assessment. As indicated 
above under a contract for multimodal carriage of goods, the carrier undertakes to perform the 
carriage of goods by at least two different modes of transport. It means that the performance 
which the carrier is obliged to effect is the combination of performances from two or more 
subtypes of the contract for the carriage of goods. Those who adhere to the sui generis doctrine 
pertaining to the multimodal contract point out that the multimodal carrier is not only obliged 

10  Consolidated text: Journal of Acts 2013, item 1393 as amended.
11  See e.g. Dąbrowski (2015), p. 30–35; Hoeks (2010), p. 31–35, (2013), p. 45–64.
12  See e.g. Hoeks (2010), p. 15.
13  See e.g. Hoeks (2010), p. 75–81; Kwaśniewski (1989), p. 69–80.
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to carry the goods but also to tranship or store the goods (Hoeks, 2010, p. 75). However, these 
activities of the carrier may not be regarded as the characteristic performance of the contract, 
and they may not determine the legal nature thereof. Therefore, it seems a justified thesis that, as 
a general rule, the combination doctrine should be applied for the assessment of legal effects of 
a multimodal carriage of goods contract. It means that such a contract should be dissected into 
various sufficiently independent parts, and the rules of law whose requirements are met by these 
parts will apply (Hoeks, 2010, p. 73).

However, the combination doctrine cannot help with the problem of non-localized loss. So it 
is necessary to refer to other methods of assessing of mixed contracts legal effects. The most ef-
fective is a compromise method which provides for the assessment of mixed contract rules taken 
from several methods to take into account, as much as possible, social and economic purpose 
of a contract, interests and intentions of the parties etc. (Krzemiński, 2010, p. 266). In the case 
of multimodal carriage of goods, it is necessary to search for solutions that ensure a balance of 
interests. It is also important that the result of that assessment should be predictable, i.e., that 
parties at the time of concluding the contract can predict that in the event of non-localized loss 
the specific regime applies. 

In the first place, for the assessment of legal effects of a contract for multimodal carriage of 
goods in relation to the carrier’s liability for non-localized loss, application of the absorption 
method should be considered14. According to this method, it is necessary to search for the prevail-
ing, key elements of a contract assuming that they absorb other elements. The most commonly 
used criterion is the criterion of length of each stage of transport and the aim of the stage of 
transport, (delivery to the sea port, the airport, transportation between airports or sea ports, etc.). 
Assessment in this regard should not be mechanical. Usually the sea, or air stage is longer than 
the road or rail stage. It does not mean, however, that the assessment of effects of non-localized 
loss will always be made on the basis of the provisions governing a sea or air carrier liability. The 
length of the stage should be the auxiliary criterion; the time and costs of each stage, and risks as-
sociated with stages should be also considered. Application of the regime of one stage to the whole 
contract is appropriate only when a comprehensive assessment of the contract leads to a clear 
conclusion about the overwhelming nature of this stage. It concerns particularly situations which 
are similar to those regulated in the Article 18, paragraph 4, sentence 3, of Montreal Convention.

If each stage of a carriage is equivalent, the absorption method may not be used. Then  
(and only then) it is reasonable to assess a multimodal carriage of goods contract effects as if 
it were an emancipated subtype of the contract of carriage. In Polish law, this leads to the ap-
plication of the Transport Law, even if the transport is international. The provision of Article 1, 
section 3, of Transport Law provides that the provisions of this Act shall apply to international 
transport unless an international convention provides otherwise. If no international convention 
regulates the contracts for multimodal carriage of goods and, at the same time, it is not possible 
to use the unimodal convention relating to the particular segment of transport, it is necessary to 
apply the domestic law.

In my opinion it is not possible to apply the regime which is most favourable to a claimant15, 
or the regime that would allow a claimant to obtain the highest compensation. The application of 
such a regime would require a clear legal basis. There is no rule of a general nature, which could be 
appealed to justify its application. The individual Acts relating to the transport of goods regulate 
the carrier’s liability in a way that is intended to ensure a reasonable balance of the interests of 

14  More see e.g. Krzemiński (2010), p. 261 and Hoeks (2010), p. 71.
15  For a different view see Wesołowski (2013), p. 119–120.
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the carrier and the claimant. The interests of the sender or consignee do not override the interest 
of the carrier. Hence, granting to the claimant the right to free choice of carrier’s liability regime 
would be unjustified. Similarly it is not reasonable to apply the regime of the last stage of carriage. 
There are no axiological arguments in favour of such a solution.

summary
Lack of a comprehensive settlement of a multimodal carriage of goods contract both in inter-
national and national law entails the necessity of seeking a proper regime for such a contract. 
Recognition of the mixed nature of such a contract allows for the use of methods to assess the 
legal effects of mixed contracts. It helps to establish the regime of the carrier’s liability for a non- 
-localized loss. However for parties of a multimodal carriage contract, it is still very difficult to as-
sess its effects at the moment its concludes. Since there is no international instrument concerning 
a multimodal carriage of goods contract, the proper regulation should be immediately introduced 
into Polish domestic law. The German solution would be a good pattern to copy.
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Odpowiedzialność przewoźnika multimodalnego za szkodę niezlokalizowaną

streszczeNIe Celem artykułu jest określenie właściwego reżimu odpowiedzialności przewoźnika za 
utratę lub uszkodzenie towaru w sytuacji, w której szkoda nie może być przypisana do 
konkretnego odcinka przewozu. Autor wskazuje sytuacje, w których reżim odpowie-
dzialności przewoźnika jest wprost określony przez krajowe lub międzynarodowe pra-
wa przewozowe. Istnieje jednak wiele przypadków, w których odnalezienie właściwego 
reżimu jest trudniejsze. Autor jest zdania, że umowa przewozu multimodalnego ma 
charakter mieszany. Przy ustaleniu jej skutków prawnych, w tym reżimu odpowiedzial-
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ności przewoźnika, może być więc pomocne odwołanie się do metod ustalenia skutków 
prawnych umów mieszanych.

słOWa kLuczOWe przewóz multimodalny, umowa przewozu multimodalnego, szkoda niezlokalizowana, 
strata niezlokalizowana, odpowiedzialność przewoźnika, umowy mieszane
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streszczeNIe Celem artykułu jest przedstawienie krajowych i międzynarodowych regulacji praw-
nych związanych z przeszkodami w wydaniu towaru pojawiającymi się w toku wyko-
nywania drogowego przewozu towarów. Autor przeprowadza analizę obowiązujących 
przepisów oraz przedstawia pojawiające się problemy interpretacyjne, a także dokonu-
je ich własnej oceny. 

 W artykule omówiono ponadto problemy interpretacyjne pojawiające się na gruncie 
Konwencji CMR w odniesieniu do kwestii uprawnienia przewoźnika do wyładowania 
towaru na podstawie art. 16 ust. 2 CMR. Autor przedstawia możliwe interpretacje co 
do zakresu dopuszczalnych czynności oraz ich kolejności. Artykuł zawiera również 
analizę obowiązujących przepisów krajowych w kontekście ogólnych regulacji doty-
czących niemożliwości świadczenia. Ze względu na specyfikę umowy przewozu i brak 
możliwości stosowania tych regulacji wprost, przy dodatkowym uwzględnieniu wą-
skiego zakresu uregulowania kwestii przeszkód w wydaniu, autor zwraca uwagę na ko-
nieczność nowelizacji przepisów krajowych w tym zakresie poprzez ich odpowiednie 
rozbudowanie.

słOWa kLuczOWe prawo przewozowe, Konwencja CMR, przeszkody w wydaniu

 

WprOWaDzeNIe
Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe przepisy prawa transportowego regulują kwestię 
przeszkód, jakie mogą się pojawić w czasie realizacji umowy przewozu. W zależności od tego, na 
którym etapie okoliczności te wystąpią, wyróżnia się przeszkody w wykonaniu przewozu oraz 
przeszkody w wydaniu towaru. Niniejszy artykuł dotyczy problematyki przeszkód w wydaniu 
towaru, przy uwzględnieniu jednak niektórych przepisów wspólnych dla obydwu przywołanych 
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instytucji, co z kolei będzie wymagało ich porównania. Celem artykułu jest ustalenie treści 
obowiązków spoczywających na przewoźniku na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego, 
dokonanie analizy przepisów krajowych w świetle regulacji dotyczących ogólnych zasad wykony-
wania umów wzajemnych, a także próba sformułowania postulatów de lega ferenda w odniesieniu 
do regulacji krajowych.

pOjęcIe przeszkóD W WyDaNIu
O przeszkodzie w wydaniu towaru można mówić wówczas, gdy przesyłka zostanie dostarczona 
do miejsca przeznaczenia, ale pomimo tego nie ma możliwości przekazania jej odbiorcy wska-
zanemu w umowie (Dąbrowski w: Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski, 2014, s. 233; Clarke, 
2009, s. 90). W odróżnieniu od przeszkód w wykonaniu przewozu okoliczność uniemożliwia-
jąca realizację umowy pojawia się na finalnym etapie, już po wykonaniu jej zasadniczej części. 
Przyczyny zaistnienia przeszkód w wydaniu mogą być obiektywne (np. brak środków technicz-
nych umożliwiających rozładunek) lub subiektywne (odmowa odbioru towaru przez odbiorcę). 
W każdym przypadku muszą one uniemożliwiać, a nie jedynie utrudniać wydanie towaru, przy 
czym konieczne jest uwzględnienie okoliczności, że przewoźnik co do zasady uprawniony jest do 
korzystania z pomocy podwykonawców (art. 5 Prawa przewozowego1, art. 3 CMR2). Podkreśla 
się jednak, iż wymogi wobec przewoźnika nie mogą być absolutyzowane i wprawdzie musi on 
wykazać się najwyższą starannością przy realizacji obowiązków związanych z wydaniem towaru, 
ale nie można od niego oczekiwać, aby podjął wszystkie obiektywnie możliwe czynności zmierza-
jące do wykonania umowy, choćby wykraczało to poza jego możliwości (Clarke, 2009, s. 90–91).

spOsóB pOstępOWaNIa W razIe WystąpIeNIa przeszkóD W przeWOzIe
Regulacja dotycząca przeszkód w wydaniu towaru na gruncie prawa krajowego została zawarta 
w art. 55 ust. 1 Pr. przew. Zgodnie z tym przepisem „nadawca może zamieścić w liście przewo-
zowym wskazówki co do postępowania z przesyłką na wypadek (…) przeszkody w wydaniu 
powodującej niemożność wydania przesyłki w miejscu przeznaczenia odbiorcy określonemu 
w liście przewozowym. Jeżeli w liście przewozowym brak takich wskazówek, przewoźnik zwraca 
się o nie do nadawcy”. W sytuacji, w której dojdzie do usunięcia przeszkody przed otrzymaniem 
wskazówek, przewoźnik powinien wydać przesyłkę odbiorcy, zawiadamiając o tym nadawcę (art. 
55 ust. 3 Pr. przew.).

W świetle przepisów międzynarodowych obowiązki przewoźnika zostały określone w sposób 
bardziej rozbudowany, dokonano bowiem rozróżnienia w zależności od tego, czy przeszkoda 
polega na odmowie przyjęcia towaru przez odbiorcę, czy też przyjmuje inną postać. Zgodnie 
z art. 15 ust. 1 CMR w razie wystąpienia przeszkód w wydaniu przewoźnik powinien zażądać 
instrukcji od nadawcy. Jeżeli jednak odbiorca odmawia przyjęcia towaru, nadawca ma prawo 
rozporządzać nim bez obowiązku przedstawienia pierwszego egzemplarza listu przewozowego. 
Ponadto odbiorca, nawet jeżeli uprzednio odmówił przyjęcia towaru, może zawsze domagać się 
jego wydania, dopóki przewoźnik nie otrzyma przeciwnych instrukcji od nadawcy (art. 15 ust. 2  

1  Ustawa z 15.11.1984 – Prawo przewozowe. Dz.U. 1984, nr 53 poz. 272 (dalej: Pr. przew.).
2  Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów i protokół podpisania sporządzone 

w Genewie 19.05.1956. Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238, z późn. zm. (dalej: Konwencja CMR lub CMR).
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CMR). Regulacje CMR nie przewidują co do zasady możliwości zwrócenia się o wskazówki 
do odbiorcy. Wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 15 ust. 3 CMR, w której uprawnienie to 
przysługuje tej osobie, ale w okolicznościach, w których wstępuje ona w miejsce dotychczasowego 
nadawcy. Ponadto należy zwrócić uwagę na możliwość żądania wydania towaru po pierwotnej 
odmowie dokonania odbioru przez odbiorcę (art. 15 ust. 2 CMR), choć w tym przypadku można 
mieć wątpliwość, czy takie żądanie stanowi przejaw wydawania instrukcji przewoźnikowi, czy 
po prostu realizację podstawowego uprawnienia odbiorcy.

Niezależnie jednak od tego, że zarówno na gruncie przepisów krajowych, jak i międzyna-
rodowych uprawnienie do wydawania instrukcji przysługuje zasadniczo nadawcy, w doktrynie 
postuluje się przyjęcie wykładni funkcjonalnej, na podstawie której prawo to przyznaje się także 
odbiorcy w sytuacji, gdy przeszło na niego prawo do rozporządzania przesyłką na podstawie  
art. 53 ust. 4 Pr. przew. albo art. 12 CMR (Dąbrowski w: Ambrożuk i in., 2014, s. 235; Dąbrowski, 
Wesołowski w: Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski, 2015, s. 189). Stanowisko to wyrażane jest 
przede wszystkim w odniesieniu do przeszkód w przewozie, natomiast w przypadku przeszkód 
w wydaniu istnieje szereg sytuacji, w których zwrócenie się o wskazówki do odbiorcy nie będzie 
w ogóle możliwe (np. błędne podanie adresu odbiorcy, brak kontaktu z odbiorcą). Pomimo tego 
powyższy pogląd co do zasady zasługuje na aprobatę, bowiem nietrudno wyobrazić sobie oko-
liczności, w których zwrócenie się o instrukcje do odbiorcy będzie nie tylko uzasadnione w kon-
tekście przysługiwania mu prawa do rozporządzania towarem, ale będzie również działaniem 
najbardziej racjonalnym. Dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy przeszkoda w przewozie polega 
na braku możliwości technicznych w zakresie dokonania rozładunku (np. niekompatybilności 
urządzeń odbiorcy z urządzeniami przewoźnika). 

prOBLematyka art. 16 ust. 2 cmr
Problematyka przeszkód w wydaniu nabiera istotnego znaczenia w kontekście uprawnienia, 
o którym mowa w art. 16 ust. 2 CMR. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach przewidzianych 
w art. 14 ust. 1 (przeszkody w przewozie) oraz art. 15 (przeszkody w wydaniu) przewoźnik może 
bezzwłocznie wyładować towar na rachunek osoby uprawnionej, przy czym po tym wyładowaniu 
przewóz uważa się za ukończony. Przewoźnik bierze wówczas na siebie dozór towaru. W literatu-
rze zagranicznej niemal jednomyślnie wskazuje się, że uprawnienia wynikające z przywołanego 
przepisu stanowią alternatywę wobec obowiązków wynikających z art. 14 lub 15 CMR, przy 
czym wyłącznie od woli przewoźnika zależy to, czy zastosuje się on do dyspozycji któregoś z tych 
przepisów, czy też zdecyduje się na wyładunek w trybie art. 16 ust. 2 Konwencji CMR (Clarke, 
2009, s. 94; Koller, 2013, s. 1028–1029; Loewe, 1975, s. 355; Theunis, 1987, s. 76). Niezależnie od 
tego zauważalne jest także inne stanowisko, zgodnie z którym zastosowanie analizowanych re-
gulacji powinno mieć miejsce wyjątkowo, dopiero po wcześniejszych próbach podjęcia czynności  
z art. 14 lub 15 CMR (Wesołowski, 2013, s. 291).

Stanowisko mniejszościowe wydaje się szczególnie uzasadnione w kontekście instytucji prze-
szkód w wydaniu. Przy zastosowaniu pierwszego z poglądów przewoźnik, który po wykonaniu 
właściwej części przewozu napotyka przeszkody w wydaniu, mógłby w sposób dowolny zrezy-
gnować z obowiązku podjęcia prób uzyskania instrukcji od osoby uprawnionej w celu wykonania 
umowy i wyładować towar, kończąc przewóz, natomiast osoba uprawniona byłaby pozbawiona 
jakichkolwiek środków prawnych umożliwiających ochronę jej interesów. Wprawdzie celem 
wprowadzenia art. 16 ust. 2 CMR było prawdopodobnie zabezpieczenie przewoźnika przed 
sytuacją, w której konieczność szukania rozwiązań dla przezwyciężenia przeszkód w wydaniu 



konrad garnowski

216

uniemożliwi dalsze funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony można argu-
mentować, że ochrona interesów przewoźnika nie powinna następować kosztem całkowitego 
pozbawienia ochrony osoby uprawnionej. Jednocześnie nie można pomijać okoliczności, że tę 
samą funkcję ochronną dla przewoźnika pełni art. 12 ust. 5 lit. b CMR znajdujący zastosowanie 
między innymi w przypadku pojawienia się przeszkód w wydaniu (por. Dąbrowski, Wesołowski 
w: Ambrożuk i in., 2015, s. 191). Już tylko ten przepis zapewnia zatem ochronę jego interesów, 
a jednocześnie nie tworzy sytuacji skrajnie niekorzystnej dla osoby uprawnionej, jak ma to 
miejsce w przypadku przyjęcia poglądu o możliwości rozładowania towaru bez konieczności 
wcześniejszego podejmowania czynności z art. 15 CMR.

Niezależnie od powyższego w odniesieniu do przeszkód w wydaniu zwolennicy poglądu 
większościowego wskazują, że przewoźnikowi może przysługiwać prawo do powołania się wprost 
na art. 16 ust. 2 CMR ze względu na brak odpowiednika art. 14 ust. 2 CMR dotyczącego przeszkód 
w przewozie, a uprawniającego przewoźnika w niektórych sytuacjach do podjęcia środków, jakie 
wydają mu się najlepsze w interesie osoby uprawnionej do rozporządzania towarem (Clarke, 
2009, s. 91–92; por. także: Hill, Messent, Glass, 2000, s. 96). Należy zwrócić uwagę, że przyczy-
na rezygnacji z wprowadzenia odpowiednika art. 14 ust. 2 CMR w odniesieniu do przeszkód 
w wydaniu mogła być związana z charakterem tych przeszkód, co do których często nie będzie 
możliwe podjęcie samodzielnych kroków zmierzających do wykonania umowy zgodnie z pier-
wotnym założeniem. Nie zmienia to jednak faktu, że przyznanie przewoźnikowi uprawnienia 
do wyładowania towaru, a w konsekwencji do zakończenia przewozu na podstawie art. 16 ust. 2  
CMR, bez wcześniejszego podjęcia prób uzyskania instrukcji i wykonania umowy, choćby na 
odmiennych warunkach, byłoby w wielu przypadkach krzywdzące dla nadawcy. Ponadto wy-
paczałoby sens gospodarczy umowy przewozu, którym jest przecież nie tylko przemieszczenie 
towaru na określonej trasie, ale również doręczenie go wskazanemu odbiorcy. Samo wyładowanie 
towaru w miejscu przeznaczenia, nawet przy uwzględnieniu odpowiedzialności przewoźnika za 
dozór towaru, może natomiast nie mieć dla nadawcy jakiegokolwiek znaczenia.

W kontekście uprawnienia do rozładowania towaru na podstawie art. 16 ust. 2 CMR istotne 
jest też to, że z chwilą dokonania tej czynności przewóz uważa się za ukończony, a sam wy-
ładunek towaru w tym przypadku utożsamia się z wydaniem towaru odbiorcy (Loewe, 1975,  
s. 358). Jednocześnie ustaje także stosunek prawny oparty na zawartej umowie przewozu (Loewe, 
1975, s. 358; Wesołowski, 2013, s. 293; odmiennie: Clarke, 2009, s. 94). W konsekwencji wygasa 
również odpowiedzialność przewoźnika za zaginięcie lub uszkodzenie towaru albo za opóźnienie 
wynikające z art. 17 CMR, w którego ust. 1 wskazano, że obejmuje ona czas między przyję-
ciem towaru a jego wydaniem. W związku z wygaśnięciem odpowiedzialności z art. 17 CMR 
ewentualna dalsza odpowiedzialność przewoźnika mogłaby się opierać na ogólnych zasadach 
odpowiedzialności właściwego prawa krajowego (Clarke, 2009, s. 97–98), a te co do zasady będą 
miały dla przewoźnika charakter łagodniejszy niż przepisy Konwencji CMR, na gruncie których 
wymagany od przewoźnika poziom staranności jest wyjątkowo wysoki. Powyższa okoliczność 
stanowi dodatkowy argument przemawiający za przyjęciem stanowiska, że w pierwszej kolej-
ności przewoźnik napotykający przeszkody w wydaniu powinien się zastosować do dyspozycji 
art. 15 CMR. W odmiennym przypadku mógłby bowiem, chcąc uwolnić się od wysokiego progu 
odpowiedzialności wynikającego z Konwencji CMR, samodzielnie decydować o zakończeniu 
przewozu pomimo tego, że jego podstawowym obowiązkiem jest zrealizowanie go zgodnie 
z treścią zawartej umowy, a w razie wystąpienia przeszkód – podjęcie próby wykonania go w inny 
możliwy sposób, stosownie do otrzymanych instrukcji. 



przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym

217

przeszkODy W WyDaNIu Na gruNcIe praWa krajOWegO  
W śWIetLe OgóLNych reguLacjI kODeksu cyWILNegO DOtyczących  
Następczej NIemOżLIWOścI śWIaDczeNIa 
Obowiązki przewoźnika drogowego wynikające z prawa krajowego wymagają analizy w kontek-
ście ogólnych przepisów dotyczących wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów 
wzajemnych, obejmujących regulacje dotyczące niemożliwości świadczenia zawarte Kodeksie cy-
wilnym3. Na konieczność ich stosowania zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu (Dąbrowski 
w: Ambrożuk i in., 2014, s. 234; Kolarski, 2002, s. 86). Pierwszym z odnośnych przepisów jest 
art. 493 k.c., którego § 1 stanowi, że „jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe 
wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, 
według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiąza-
nia, albo od umowy odstąpić”. Niemożliwość świadczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego ujmowana jest jako stan obiektywny, przejawiający się w tym, że nie tylko dłużnik, 
ale nikt inny nie jest w stanie spełnić świadczenia i jednocześnie jest to stan trwały (Zagrobelny 
w: Gniewek, Burian, 2008, s. 853). Nie ulega wątpliwości, że pojęcia przeszkód w wydaniu oraz 
niemożliwości świadczenia nie mogą być utożsamiane. Powstaje jednak pytanie, czy przeszkoda 
w wydaniu zawsze będzie równoznaczna z niemożliwością świadczenia. Nie można wykluczyć 
sytuacji, w których pomimo wystąpienia przeszkód w wydaniu spełnienie świadczenia nadal jest 
obiektywnie możliwe, na przykład w przypadku nieprecyzyjnego wskazania adresu odbiorcy. 
Oznacza to, że w tym i podobnych przypadkach przepisy dotyczące niemożliwości świadczenia 
w ogóle nie będą miały zastosowania. Należałoby wówczas przyjąć, że przewoźnik jest zobo-
wiązany do zwrócenia się o wskazówki do osoby uprawnionej stosownie do art. 55 Pr. przew. 
Świadczenie będzie bowiem możliwe, choć jego spełnienie przez dłużnika będzie wymagało 
współdziałania ze strony wierzyciela (art. 354 § 2 k.c.) lub innej osoby, na rzecz której następuje 
spełnienie świadczenia (odbiorcy). 

W części przypadków powstanie przeszkód w wydaniu będzie jednak jednocześnie prowa-
dziło do niemożliwości świadczenia. W takiej sytuacji należy rozważyć możliwość zastosowania 
art. 493 § 1 k.c., a w razie skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy także art. 494 
§ 1 k.c. Zgodnie z tym ostatnim przepisem strona odstępująca może żądać zwrotu tego, co 
świadczyła, i domagać się naprawienia szkody, ale jednocześnie zobowiązana jest zwrócić to, co 
sama otrzymała od drugiej strony. Mając na uwadze, iż jest to przypadek odstąpienia obciążający 
dłużnika, rozwiązanie takie jest w pełni zrozumiałe. W literaturze wskazuje się przy tym, że 
należne odszkodowanie powinno zostać zredukowane o wartość świadczenia, którego wierzyciel 
nie musiał spełnić (Zagrobelny w: Gniewek, Burian, 2008, s. 884–885). Gdyby natomiast na 
podstawie art. 493 § 1 k.c. wierzyciel nie odstąpił od umowy, to nadal byłby zobowiązany do 
spełnienia swojego świadczenia, ale zamiast przysługującego mu świadczenia wzajemnego może 
żądać odszkodowania (Zagrobelny w: Gniewek, Burian, 2008, s. 885).

Ze względu na specyfikę umowy przewozu oraz sytuacji związanej z pojawieniem się prze-
szkód w wydaniu stosowanie wprost powyższych modelowych rozwiązań może niekiedy okazać 
się trudne. Przy założeniu, że stroną ponoszącą odpowiedzialność za wystąpienie niemożliwości 
świadczenia jest przewoźnik, zgodnie z art. 493 k.c. nadawcy przysługiwałoby uprawnienie do 
żądania naprawienia szkody albo odstąpienia od umowy. To ostatnie uprawnienie przysługuje 
mu również na podstawie art. 53 ust. 1 Pr. przew., jednak na gruncie regulacji kodeksowych zwią-

3  Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 94, z późn. zm. (dalej: Kodeks cywilny lub k.c.).
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zane są z tym opisane powyżej dodatkowe roszczenia. W przypadku odstąpienia nadawca może 
zatem żądać odszkodowania, ale będzie także uprawniony do zwrotu tego, co świadczył, oraz 
powinien zwrócić to, co sam otrzymał. Dwa ostatnie uprawnienia mogą budzić wątpliwości. Ze 
względu na charakter świadczenia przewoźnika sprowadzającego się przede wszystkim do prze-
mieszczenia towaru na wyznaczonej trasie oraz przy uwzględnieniu etapu, na którym pojawiają 
się przeszkody w wydaniu, z oczywistych przyczyn zwrot świadczenia nie jest możliwy pomimo 
jego niemal całkowitego spełnienia. Z drugiej strony przyznanie przewoźnikowi wynagrodzenia 
w pełnej wysokości byłoby nie tylko sprzeczne z brzmieniem przepisu, ale też nieuzasadnione 
aksjologicznie, skoro do odstąpienia doszło z przyczyn leżących po jego stronie. 

Wydaje się zatem, że wzajemne rozliczenie stron powinno z jednej strony uwzględniać 
szkodę poniesioną przez nadawcę na skutek wystąpienia przeszkód w wydaniu zależnych od 
przewoźnika, ale z drugiej powinno również być efektem oceny wzajemnych roszczeń z tytułu 
prawie całkowitego wykonania przewozu i braku możliwości zwrotu świadczenia w tym zakresie. 
Konieczne może się okazać przy tym odwołanie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. 
Przy dokonywaniu wzajemnych rozliczeń pewną wskazówkę interpretacyjną może zawierać 
także przepis art. 55 ust. 4 Pr. przew., który uzależnia prawo do żądania zwrotu kosztów spo-
wodowanych przeszkodami w przewozie lub wydaniu od tego, aby po stronie przewoźnika nie 
występowała wina będąca niewątpliwie kategorią węższą od pojęcia okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność strona zobowiązana w rozumieniu art. 493 § 1 k.c. Skorzystanie z drugiego 
z uprawnień wynikających z art. 494 § 1 k.c., obejmującego żądanie odszkodowania bez od-
stępowania od umowy, wydaje się natomiast mało prawdopodobne, bowiem wówczas nadawca 
w dalszym ciągu byłby zobowiązany do zapłaty przewoźnego, co byłoby dla niego rozwiązaniem 
zdecydowanie mniej korzystnym.

Powyższe zagadnienie przedstawia się w sposób nieco bardziej klarowny w sytuacji, gdy 
niemożliwość świadczenia jest okolicznością leżącą po stronie nadawcy. W takim przypadku 
na podstawie przepisów kodeksowych należy przyjąć, że w razie odstąpienia od umowy przez 
przewoźnika będą mu przysługiwały roszczenia odszkodowawcze, a dodatkowo konieczne będzie 
dokonanie rozliczeń związanych z brakiem możliwości zwrotu świadczenia charakterystycznego. 
Ze względu na odstąpienie z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika i wykonanie zasadniczej 
części umowy uzasadnione będzie żądanie przez niego wynagrodzenia za wykonany przewóz, 
choćby na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeśli natomiast przewoźnik nie 
skorzysta z uprawnień wynikających z art. 493 i n. k.c., to powinien zastosować się do dyspozycji 
art. 55 Pr. przew. i zażądać odpowiednich wskazówek od osoby uprawnionej (por. Dąbrowski w: 
Ambrożuk i in., 2014, s. 234).

Gdyby się okazało, że przeszkoda w wydaniu przesądzająca jednocześnie o niemożliwości 
świadczenia powstała wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie po-
nosi, możliwe jest rozważenie zastosowania art. 495 k.c. Zgodnie z § 1 tego przepisu strona, która 
miała dane świadczenie spełnić, „nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je 
już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”. 
Przepis § 2 przewiduje z kolei modyfikację treści stosunku zobowiązaniowego na wypadek, 
gdyby świadczenie stało się niemożliwe tylko częściowo, przyznając wówczas stronie spełnia-
jącej świadczenie jedynie prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Wydaje się,  
że art. 495 k.c. może mieć zastosowanie w niektórych sytuacjach wystąpienia przeszkód w wyda-
niu (np. spowodowanych siłą wyższą), choć będą to przypadki wyjątkowe, ponieważ zazwyczaj za 
wystąpienie przeszkód ponosi odpowiedzialność jedna ze stron umowy przewozu. Nawet gdyby 
jednak doszło do zastosowania tej regulacji, to problematyczne będzie ustalenie zasad, według 
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których powinno dojść do rozliczenia pomiędzy stronami. Sama dyspozycja art. 495 § 1 k.c. może 
nie być wystarczająca. Skoro bowiem z przyczyn niezależnych od przewoźnika świadczenie staje 
się niemożliwe dopiero w czasie, kiedy wykonał on już przeważającą część swoich obowiązków, 
to pozbawianie go jakichkolwiek roszczeń byłoby dla niego niewątpliwie krzywdzące. Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej przy rozważeniu możliwości zastosowania art. 495 § 2 k.c. doty-
czącego częściowej niemożliwości świadczenia. Nawet gdyby przyjąć, że rozwiązanie takie jest 
w ogóle dopuszczalne w odniesieniu do umowy przewozu, to trudno byłoby ustalić, jaka część 
umowy nie została wykonana, a w konsekwencji określić, w jakiej części przewoźnik powinien 
otrzymać należne wynagrodzenie oraz w jakiej części jego roszczenie wygasa. 

Jak wynika z powyższych uwag, stosowanie ogólnych przepisów dotyczących niemożliwości 
świadczenia w odniesieniu do przeszkód w wydaniu i w ogóle do umów przewozu tworzy wiele 
problemów praktycznych. Mając na uwadze wąski zakres uregulowania przeszkód w wydaniu 
na gruncie prawa krajowego, obejmujący jedynie możliwość odwołania się przez przewoźnika 
do wskazówek nadawcy (art. 55 ust. 1 pkt 2 Pr. przew.) lub przystąpienia do likwidacji towaru 
(art. 58 ust. 1 pkt 1 Pr. przew.), należy stwierdzić, że wskazana byłaby ingerencja ustawodawcy 
w treść obowiązujących przepisów. 

pODsumOWaNIe
Przedstawione powyżej rozważania prowadzą do wniosku, że w przypadku wystąpienia 
przeszkód w wydaniu towaru prawo krajowe zawiera regulacje węższe od przepisów prawa 
międzynarodowego, podobnie zresztą jak ma to miejsce w przypadku przeszkód w przewozie. 
Wprawdzie pojawiające się problemy można próbować usunąć poprzez podejmowanie odpo-
wiednich zabiegów interpretacyjnych, jednak działania takie nie zawszę będą wystarczające, 
a przede wszystkim nie będą dawały gwarancji pewności prawa. Co istotne, w przypadku prawa 
krajowego problematyczne są podstawowe kwestie o doniosłym znaczeniu praktycznym, takie 
jak na przykład brak rozróżnienia sposobu działania w zależności od przyczyn wystąpienia 
przeszkód w wydaniu.

Problemy interpretacyjne pojawiają się również na gruncie Konwencji CMR, która pozostawia 
pewne kwestie nierozstrzygnięte, niemniej jednak w tym zakresie wątpliwości dotyczą zagadnień 
bardziej szczegółowych i wtórnych. W kontekście problematyki przeszkód w wydaniu znaczenia 
nabiera kwestia uprawnienia przewoźnika do wyładowania towaru bez konieczności podejmo-
wania prób uzyskania wskazówek od osoby uprawnionej. Specyfika tego rodzaju przeszkód 
przemawia za odrzuceniem tego poglądu na rzecz przyjęcia, że w pierwszej kolejności przewoźnik 
powinien dążyć do uzyskania wskazówek i ich wykonania, a dopiero gdyby było to niemożliwe, 
może skorzystać z uprawnienia do wyładowania towaru.

Ponadto ze względu na stosowanie w niektórych sytuacjach do stosunków prawnych opartych 
na krajowym reżimie prawnym ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących niemoż-
liwości świadczenia na gruncie tych ostatnich regulacji stronom umowy mogą przysługiwać 
dodatkowe uprawnienia niewynikające z Pr. przew. Przy uwzględnieniu charakteru umowy 
przewozu bezpośrednie stosowanie regulacji kodeksowych często będzie jednak niemożliwe. 
Odpowiednia nowelizacja Pr. przew. mogłaby usunąć pojawiające się wątpliwości. Pewien punkt 
odniesienia mogłyby stanowić przepisy niemieckiego HGB4, którego art. 419 ust. 3 przyznaje 
przewoźnikowi uprawnienia dużo szersze, wzorowane na regulacjach Konwencji CMR. Jeśli 

4  Niemiecka ustawa Handelgesetzbuch (kodeks handlowy) z 10.05.1987.
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przewoźnik nie może uzyskać możliwych do zrealizowania instrukcji, przysługuje mu uprawnie-
nie do podjęcia działań najbardziej korzystnych dla osoby uprawnionej, w tym do wyładowania 
i przechowania towaru. W sytuacjach uzasadnionych rodzajem lub stanem towaru przewoźnik 
może również zlecić sprzedaż towaru. Gdyby na gruncie regulacji krajowych doszło do podobnego 
rozbudowania analizowanych przepisów, a jednocześnie znowelizowane regulacje przybrałyby 
postać lex specialis w stosunku do ogólnych przepisów o niemożliwości świadczenia, to nie tylko 
stałyby się one bardziej wyczerpujące, ale także zniknęłaby potrzeba rozpatrywania skutków 
powstania przeszkód w wydaniu na gruncie przepisów kodeksowych trudnych do zastosowania 
w przypadku umów przewozu.
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Prevention of delivery of goods during the International and domestic Road Carriage

aBstract The aim of the article is to present the domestic and international regulations concerning 
the prevention of delivery of goods during the performance of the road carriage. The author 
conducts the analysis of the applicable provisions of law and presents emerging interpretative 
issues, stating his own views on these matters.

 Some attention has been drawn to the interpretative issues arising on the grounds of the CMR 
Convention, regarding the matters connected with the right of the carrier to unload the goods 
on the basis of art. 16.2 of CMR Convention. The author describes possible interpretations 
regarding the scope of the carrier’s actions and their order. On the grounds of the domestic 
law the article contains the analysis of the prevention of delivery in the light of the general 
provisions regarding the impossibility of performance. Due to the specific character of the 
contract of road carriage and the lack of possibility to apply these provisions directly, also 
having in regard the narrow domestic regulations concerning the prevention of delivery, the 
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author highlights the necessity of suitable amendments and development of the applicable 
provisions.

keyWOrDs transport law, CMR Convention, prevention of delivery
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