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WSTĘP

W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomo-
rzu Zachodnim, które stworzyło podstawy do wyodrębnienia się szczecińskiej szkoły ekonomi-
ki transportu. W tworzeniu i umacnianiu pozycji tego ośrodka naukowego w kraju i za granicą 
kluczową rolę odegrali profesorowie, tworzący kadrę filii poznańskiej Akademii Handlowej (od 
1946 r.), Wyższej Szkoły Ekonomicznej (od 1950 r.), Politechniki Szczecińskiej (od 1955 r.) i Uni-
wersytetu Szczecińskiego (od 1985 r.).

W strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego badania naukowe i kształcenie kadr dla trans-
portu, spedycji i logistyki rozwijają pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
Z ich grona wywodzi się Profesor Franciszek Gronowski, który od lat 50. ubiegłego wieku przez 
dziesięciolecia uczestniczył w budowaniu w Szczecinie silnego i nowoczesnego ośrodka nauko-
wego, specjalizującego się w problematyce ekonomiki i organizacji transportu. Temu Uczone-
mu, współtwórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, wybitnemu znawcy ekonomiki 
transportu wodnego z okazji jubileuszu 90 urodzin poświęcamy tę publikację. 

Publikacja przybliża dokonania Pana Profesora Franciszka Gronowskiego oraz prezentuje 
wyniki badań autorów z różnych polskich środowisk naukowych w zakresie szeroko rozumia-
nej problematyki uprawy morza oraz transportowego wykorzystania rzek.

Ad multos annos, Drogi Panie Profesorze.

Redaktor czasopisma
Elżbieta Załoga 





prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski
Rektor Politechniki Szczecińskiej w latach 1982–1984

Fot. Jerzy Giedrys





CZĘŚĆ 1

O JUBILACIE
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KILKA SŁÓW O JUBILACIE

Józef Stanielewicz

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Tak niewiele, zdawać by się mogło, upłynęło czasu od jubileuszu 80-lecia Profesora Franciszka 
Gronowskiego uroczyście obchodzonego na Jego macierzystym Wydziale Zarządzania i Eko-
nomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007 roku i od wyprowadzki Profesora do Byd-
goszczy w 2008 roku, a jednak tak bardzo wiele zmieniło się w tym czasie na tworzonym i kie-
rowanym przez Niego wydziale. Odeszło na zawsze z grona profesorskiego kilku kolegów, wielu 
innych porozjeżdżało się po świecie – być może nie miał ich kto zatrzymać. Sam wydział, mimo 
imponującego rozwoju bazy materialnej, a także dorobku naukowego jego pracowników, stawał 
się duchowo uboższy, gubiąc rodzinną atmosferę i charakteryzującą go „lekkość bytu” (w do-
brym tego słowa znaczeniu), wyróżniającą go pozytywnie wśród innych jednostek organiza-
cyjnych uczelni. Jestem przekonany, że zabrakło wśród nas moralnego autorytetu i niekwe-
stionowanego przywódcy, który potrafiłby złagodzić skutki niedobrego dla naszej wspólnoty 
akademickiej czasu przemian, łamiącego ład ustalony przez długą tradycję uniwersytecką, two-
rzoną przez tak wybitne jednostki jak Profesor Franciszek Gronowski, wybitny uczony, twórca 
szczecińskiej szkoły gospodarki morskiej, której jest wierny przez całe swoje życie. 

Morze zauroczyło Jubilata bardzo wcześnie. Dla chłopca urodzonego w rodzinie chłop-
skiej w Fedorowiczówce, niedaleko słynnego Zbaraża, jawiło się ono w wymiarze romantycz-
nej przygody i chęci poznania świata. Miejsce urodzenia znajdowało się niezbyt daleko stron 
rodzinnych naszego wielkiego rodaka Józefa Korzeniowskiego (Josepha Conrada), niedości-
głego w światowej literaturze piewcy morza. Lektura dzieł Conrada nie pozostawała bez wpły-
wu na wybór drogi życiowej Jubilata. Duży wpływ (co Profesor Gronowski podkreśla przy każ-
dej okazji) miało także uczestnictwo w działalności Związku Harcerstwa Polskiego, w którego 
patriotycznym programie sprawy Bałtyku i Pomorza miały przed wojną wymiar priorytetowy, 
a pieśń „Morze, nasze morze” (będziem ciebie wiernie strzec…) stała się drugim nieoficjalnym 
hymnem polskich harcerzy. Początki działalności harcerskiej wiązały się z przeprowadzką ro-
dziny Jubilata do Bydgoszczy. Pobyt na Pomorzu przerwała wojna, podczas której został z ro-
dziną wysiedlony do Tarnobrzegu w Generalnej Guberni, dzieląc tragiczny los tysięcy polskich 
rodzin represjonowanych przez niemieckiego okupanta. Po zakończeniu wojny, jak szybko to 
było możliwe, rodzina wróciła do Bydgoszczy, a Franciszek Gronowski ukończył w przyspie-
szonym tempie Liceum Administracyjno-Handlowe, w nietypowym okresie zdał maturę, by 
zdążyć zapisać się na pierwszy rok studiów prawno-ekonomicznych na powołanym właśnie do 

Kilka słów o Jubilacie
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życia, Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W programie studiów zabrakło ele-
mentów morskich, sam zaś Toruń tracąc definitywnie status stolicy województwa pomorskie-
go, oddalił się poniekąd od morza. Jubilat podjął więc męską decyzję wyjazdu do Szczecina – 
łamiąc opór rodziców, zwłaszcza przerażonej matki, która czarno widziała przyszłość syna na 

„dzikim zachodzie”. Po przybyciu do Szczecina w styczniu 1947 roku zapisał się na „drugi rzut 
studiów” w Akademii Handlowej, podejmując studia na specjalizacji Transport Morski i Han-
del Zagraniczny, której Jubilat pozostał wierny przez całe życie. Studia w niepublicznej uczelni, 
w której za naukę i każdy egzamin trzeba było płacić, skierowały świeżo upieczonego studenta 
do Bratniej Pomocy, co zapewniło mu na początek specjalizację transportową w zakresie dźwi-
gania koksu do prywatnych mieszkań na wyższych piętrach, a także w ich sprzątaniu. Okazał 
się na tyle pilnym praktykantem, że wkrótce mógł zatrudnić się jako klark w prywatnej firmie 
agencyjnej „Agmor”. W ten sposób przyszły specjalista z gospodarki morskiej znalazł się po raz 
pierwszy na morskim statku. 

Mimo nawału pracy („obowiązki studenckie”, praca zawodowa urozmaicona korepetycjami 
udzielanymi mniej zdolnym studentom) Jubilat dyskontował także swoje zdolności artystyczne 
(natura obdarzyła Go pięknym głosem), występując jako solista na różnych uroczystych akade-
miach i jubileuszach. Miał jeszcze czas i siły na udział w pracach społecznych na rzecz miasta, 
czego potwierdzeniem jest stosowny dokument z pieczątką o „spełnionym czynie studenckim 
przy usuwaniu gruzów miasta Szczecina”. 

Podczas studiów pozostawał pod silnym wpływem wybitnych profesorów, wśród których 
znajdowało się wiele wybitnych osobistości znanych na niwie nauki a także gospodarczych 
i politycznych osiągnięć Polski międzywojennej. Należał do nich profesor Bolesław Kasprowicz, 
przedwojenny dyrektor Rady Interesantów Portu w Gdyni, który stworzył podwaliny pod mor-
ską specjalizację szczecińskiej uczelni. Profesor Kasprowicz stanął na czele Katedry Transpor-
tu Morskiego, która zaoferowała studentom szeroki wachlarz przedmiotów specjalistycznych 
w tym: ekonomikę żeglugi morskiej, ekonomikę portów morskich z portowym aparatem usłu-
gowym oraz handel zamorski, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży 
akademickiej. Symbolem morskiego charakteru uczelni stała się złota kotwica haftowania na 
czapkach studentów szczecińskiej Akademii Handlowej. 

Już na drugim roku studiów Jubilat został zaangażowany jako asystent wolontariusz w Kate-
drze Transportu Morskiego przez profesora Bolesława Koselnika (przedwojennego naczelnika 
wydziału Urzędu Morskiego w Gdyni), który kontynuował dzieło profesora Kasprowicza zmu-
szonego przez władze do opuszczenia Szczecina. Wspomina z rozbawieniem, że mógł odtąd nie 
tylko realizować swoje ambicje dydaktyczno-naukowe, lecz także zgłębiać tajniki dobrych ma-
nier i uczyć się pokory wobec „wyższych rangą” – opiekując się wykwintnymi strojami star-
szych kolegów z katedry, na które składały się sukienne garnitury, a zimą dodatkowo eleganckie 
wierzchnie okrycia. Do legendy przeszła lisia pelisa, oddana jego pieczy przez jednego ze star-
szych kolegów, widocznie przedwojenna, bo mocno liniejąca, której młody adept nauki musiał 
poświęcać szczególnie dużo troski.

Z chwilą przejścia 1 października 1949 roku na pierwszy w życiu etat – młodszego asysten-
ta, Jubilat mógł się już zająć wyłącznie dydaktyką i nauką. Miało to zbawienne skutki dla pol-
skiej nauki, z której właściciel lisiej pelisy odszedł na zawsze stając się ozdobą krajowych i mię-
dzynarodowych estrad. 
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Sam Jubilat, ciągle jeszcze studiując, zaczął uczyć innych, często dużo starszych od Siebie. 
Jednocześnie rozpoczął kwerendę naukową, która zaowocowała wkrótce serią wydawniczą, 
składającą się ze stukilkudziesięciu publikacji związanych z transportem zapleczowym por-
tów i gospodarką morską. Zapoczątkowała ją wydana 60 lat temu publikacja pod tytułem Dro-
gi wodne i transport rzeczny w Polsce.

Godne uwagi jest to, że cała długoletnia działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Gro-
nowskiego w macierzystej uczelni, która kilkakrotnie zmieniała nazwę, związana była z wymie-
nioną katedrą, której pozostawał wierny do końca swojego pobytu w Szczecinie. Trudno było-
by podważyć tezę, że dzieje szczecińskiej szkoły transportowej, w której problematyka morska 
odgrywała rolę szczególną, wiązały się z omawianą katedrą, gdzie przez kilkadziesiąt lat prowa-
dzono zajęcia z zakresu żeglugi morskiej, gospodarki portowej i transportu zapleczowego por-
tów morskich, zwłaszcza żeglugi śródlądowej. 

Młodemu pracownikowi naukowemu uczelnia zaoferowała służbowe mieszkanie przy ulicy 
– jakżeby mogło być inaczej, biorąc pod uwagę muzyczny aspekt Jego biografii – Mieczysława 
Karłowicza, gdzie Jubilat przez kilkadziesiąt lat „komponował” swoje dzieła związane z upra-
wą morza.

Brak pełnych uprawnień akademickich w macierzystej uczelni (przekształconej w 1950 r. 
w Wyższą Szkołę Ekonomiczną) sprawił, że Jubilat musiał kontynuować studia w Warszawskiej 
Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Główna Handlowa) w której w 1953 
roku uzyskał stopień magistra ekonomii. Dalszy awans naukowy Jubilata, zatrudnionego cały 
czas w tej samej uczelni (w 1955 r. w WSE została włączona jako Wydział Inżynieryjno-Ekono-
miczny Transportu do nowo powstałej Politechniki Szczecińskiej, ten zaś w 1985 r. do Uniwer-
sytetu Szczecińskiego), wyprzedzał akademicki rozwój macierzystej uczelni. W rezultacie ko-
lejne stopnie i tytuły naukowe zdobywał w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (doktor 
nauk ekonomicznych w 1962 r.) i na Uniwersytecie Gdańskim (doktor habilitowany nauk eko-
nomicznych w 1966 r.). W 1973 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 1983 roku – 
profesora zwyczajnego. 

Podnosząc kwalifikacja naukowe, Jubilat doskonalił warsztat dydaktyczny i wdrażał nowe 
metody nauczania. Uczniowie Profesora pamiętają Jego piękne wykłady, cenne nie tylko ze 
względów merytorycznych, lecz także przepojone duchem humanizmu i nieodmiennie, kiedy 
mówił o morzu, głębokim patriotyzmem. 

Autorytet Profesora i wysoka renoma kierowanej przez niego katedry sprawiły, że w okre-
sie żywiołowego rozwoju polskiej gospodarki morskiej, przypadającej na pierwszą połowę lat 70. 
XX wieku, „przypisany” do katedry kierunek studiów – ekonomika transportu morskiego cie-
szył się rekordową popularnością wśród kandydatów na studia. Aby zostać studentem tego mor-
skiego kierunku, należało pokonać podczas egzaminów wstępnych siedmiu–dziewięciu rywa-
li. W katedrze zatrudniano wówczas kilkunastu nauczycieli akademickich, w tym czterech tzw. 
samodzielnych (profesorów i docentów). 

Franciszek Gronowski pracę dydaktyczną łączył z aktywną działalnością w Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, którego władze uhonorowały Go Złotą Odznaką Związku. Od 1970 
roku pełnił różne funkcje w administracji uczelni, poczynając od kierownika Katedry. W latach 
1972–1982 był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu. Wieloletnia kierownik dziekanatu pani Józefa Wójcik w eseju na temat „swoich” 
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dziekanów (Dłużej klasztora niż przeora, w: Nasza Alma Mater, Szczecin 1966, s. 83) zamieściła 
trafną ocenę dziekańskiej działalności Jubilata przypadającej na lata stanu wojennego: „W tych 
trudnych czasach podjął energiczne próby wyrwania pracowników naukowych ze stanu bezna-
dziei, niepewności jutra i ogólnego marazmu, rygorystycznie aktywizując ich do pracy nauko-
wej”. Wypada nadmienić, że dziekan Franciszek Gronowski wykazywał, w tych niezwykle cięż-
kich, bo przypadających na okres głębokiego załamania gospodarczego latach, głęboką troskę 
o egzystencję pracowników Wydziału. W pamięci utkwił mi moment pożegnania ogólnie sza-
nowanego, odchodzącego na emeryturę wieloletniego intendenta Wydziału, pana Kazimierza 
Jóźwiaka. Po wygłoszonym przez dziekana pożegnaniu, wszyscy uczestnicy uroczystości dłu-
go wycierali zaczerwienione oczy. 

Dziekańska kadencja została nieoczekiwanie przerwana, o czym dowiadujemy się z cytowa-
nego eseju: „25 czerwca 1982 r. Pan dziekan oświadczył Radzie Wydziału: «nadzwyczajne oko-
liczności wynikające z trudnej sytuacji uczelni skłoniły mnie do podjęcie się szczególnie trud-
nego zadania, tj. pełnienia obowiązków rektora PS»” (Dłużej klasztora…, s. 84). Biorąc pod 
uwagę kontekst stanu wojennego i panujący w uczelni stan niepewności jutra, powyższa de-
cyzja Jubilata wymagała wielkiej odwagi i odpowiedzialności. Dla nas, członków Rady Wy-
działu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ważne było, że odchodzący dziekan zadekla-
rował aktywny udział w pracach rady i wspomaganie jej inicjatyw związanych z powołaniem 
Uniwersytetu Szczecińskiego, które zmaterializowały się jesienią 1985 roku. Po ukończeniu ka-
dencji rektora, Jubilat pełnił przez dwa lata (1984–1985) funkcję dyrektora Instytutu Ekonomi-
ki Transportu. 

Z inicjatywy nowego dyrektora, a także profesora Waldemara Grzywacza powołano do ży-
cia unikatową w skali kraju specjalność studiów – ekonomikę i organizację łączności, co zadecy-
dowało, już w czasach uniwersyteckich, o awansie instytutu do rangi samodzielnego Wydziału 
Transportu i Łączności. Sam Profesor Gronowski należał do nielicznych pracowników prze-
ciwnych wychodzeniu instytutu z Wydziału Ekonomicznego (utworzonego w 1985 r. w miej-
sce Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu), uważając, że w Uniwersytecie winien 
funkcjonować, wzorem uniwersytetów zachodnich, jeden wielki fakultet ekonomiczny z wielo-
ma kierunkami studiów.

W uniwersytecie, aż do przejścia na emeryturę w 1998 roku, Jubilat kierował Katedrą Trans-
portu Morskiego i Śródlądowego. W zaistniałej trudnej sytuacji kadrowej w katedrze i na wy-
dziale profesor Gronowski, będący już emerytem, zgodził się na dalsze kierowanie katedrą, pod 
nową nazwą – Katedra Gospodarki Morskiej. Przez pięć lat (1993–1998) pracował dodatkowo 
na stanowisku profesora w Instytucie Eksploatacji Portów i Floty w Wyższej Szkole Morskiej 
w Szczecinie. 

Franciszek Gronowski harmonijnie godził obowiązki nauczyciela akademickiego z prakty-
ką gospodarczą, rozpoczętą w latach studenckich współpracą z agencją morską „Agmor”. Przez 
wszystkie kolejne lata związany był ściśle z wieloma agendami gospodarki morskiej. Kierował 
zespołem, który przygotował liczne opracowania, ekspertyzy i założenia strategiczne rozwoju 
transportu morskiego. Przez ponad 25 lat przewodniczył społecznie Radzie Techniczno-Ekono-
micznej przy Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. Od 1952 roku jest arbitrem Międzynaro-
dowego Sądu Arbitrażowego ds. Żeglugi Morskiej i Śródlądowej w Gdyni. 

Droga zawodowa Jubilata wytyczona była przez dwa zasadnicze kierunki:
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 – wykształcenie dużej liczny absolwentów o szerokiej świadomości morskiej,
 – służba gospodarce morskiej przez ścisłe kontakty z praktyką i podnoszenie dzięki niej swo-

ich kwalifikacji i wiedzy.
Realizacja tych celów zaowocowała narodzinami szczecińskiej szkoły gospodarki morskiej, 

będącej dziełem życia Profesora. 
Profesor wypromował około 1000 magistrów ekonomii, którzy zasilili instytucje i przed-

siębiorstwa – od stanowisk dyrektorskich po ministerialne włącznie, 24 doktorów nauk eko-
nomicznych, sprawował opiekę naukową nad kilkoma habilitantami, z których część została 
już profesorami. Był recenzentem kilkunastu prac doktorskich i habilitacyjnych przygotowy-
wanych w ośrodkach naukowych Warszawy, Gdańska i Szczecina. Opiniował liczne wnioski 
awansowe na profesorów tytularnych i uczelnianych.

Wychowankowie Jubilata pracowali i pracują we wszystkich liczących się podmiotach go-
spodarki morskiej Pomorza Zachodniego, a także w innych ośrodkach w kraju i za granicą, zaj-
mując z reguły kierownicze stanowiska. Z gospodarką morską związany jest dorobek naukowy 
Profesora obejmujący około 200 monografii, artykułów i rozpraw naukowych, a także liczne ra-
porty i prace naukowo-badawcze na rzecz praktyki gospodarczej. Jest niestrudzonym popula-
ryzatorem spraw morza w prasie, radiu i telewizji. Był inicjatorem Sejmików Morskich, które 
odbywały się przez 25 lat w różnych miejscach polskiego Wybrzeża. Głównym organizatorem 
Sejmików, podejmujących węzłowe problemy polskiej gospodarki morskiej było Stowarzysze-
nie Civitas Christiana w Szczecinie i istniejący przy nim Ośrodek Myśli Morskiej – unikatowy 
w skali kraju propagator spraw morza. 

Transformacja polskiej gospodarki w latach 90. XX wieku, dokonująca się w warunkach po-
stępującego regresu ekonomicznego, którego skutki odczuła najboleśniej gospodarka morska, 
nie stwarzały zachęcającego klimatu do rozwijania badań dotyczących transportu morskiego 
i gospodarki portowej, a także transportu zapleczowego portów. Z wielkiej Katedry Gospodar-
ki Morskiej Profesora Gronowskiego pozostało zaledwie kilka osób, którzy zatrudnili się w Ka-
tedrze Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego. 

W ostatnich latach swojej działalności naukowej na Wydziale, Profesor Gronowski poświę-
cił się bez reszty ratowaniu polskiej gospodarki morskiej, której odbudowa winna być, Jego zda-
niem, jednym z fundamentów polskiej racji stanu. W swoich publikacjach i licznych oficjalnych 
wystąpieniach Profesor nie szczędził gorzkich słów pod adresem władz, które odeszły od upra-
wiania polityki morskiej. 

Piszący te słowa zachowa w pamięci postać Profesora Franciszka Gronowskiego – dystyngo-
wanego starszego pana wycierającego ukradkiem łzy – kiedy na stateczku żeglugi śródlądowej 
wraz z uczestnikami konferencji morskiej organizowanej przez szczecińską Akademię Morską 
mijaliśmy pustawe nabrzeża portu szczecińskiego i ogromne przestrzenie likwidowanej stoczni. 

Uznając zasługi Profesora na niwie naukowo-dydaktycznej i dla rozwoju gospodarki mor-
skiej, uhonorowano go wieloma odznaczeniami regionalnymi (m.in. Odznaką Gryfa Pomor-
skiego), resortowymi (m.in. Zasłużony Pracownik Morza) i centralnymi: Srebrny i Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem 
Edukacji Narodowej i godnością Zasłużony Nauczyciel PRL. 

Konkretny wymiar wrażliwości i zaangażowania Profesora w problemy ludzkie i miejsce 
człowieka we współczesnym świecie znalazł wyraz w Jego aktywnej działalności w Klubie Ro-
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tariańskim. Idea Rotariańska, którą zaszczepił mu jego pierwszy akademicki mistrz – profe-
sor Bolesław Koselnik, przedwojenny członek klubu, dla którego w 1945 roku zabrakło w Polsce 
miejsca, urzeczywistniła się w Polsce w 1989 roku, kiedy to między innymi z inicjatywy Jubila-
ta zawiązał się klub w Szczecinie, w którym stał się Członkiem Seniorem. 

Wysoki autorytet i szacunek wśród studentów i kadry akademickiej zawdzięczał Profesor 
nie tylko swoim osiągnięciom naukowym i talentowi dydaktycznemu, lecz także wysokiej ety-
ce zawodowej, otwartości i prostolinijności oraz wrażliwości na ludzkie sprawy. 

Mimo formalnego przejścia na emeryturę w lutym 1998 roku Profesor nadal aktywnie 
uczestniczył w pracach Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, pracując na trzech czwar-
tych etatu i kierując katedrą. 

Profesor często wraca we wspomnieniach do czasów wczesnej młodości, wiążąc je zazwyczaj 
z działalnością w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie zdobywał kolejne harcerskie stopnie, 
poczynając od zucha w 1936 roku, do harcerza orlego w drużynie akademickiej przy uniwersy-
tecie im. Mikołaja w Toruniu w 1946 roku. Wartości zawarte w rocie harcerskiego ślubowania, 
a także nabyte w „harcerskich latach” zasady społecznego działania, o których będzie pamię-
tał przez następne „dojrzałe” życie, po okres profesorowania, sprawiły, że stał się nie tylko bu-
dzącym szacunek nauczycielem akademickim i przełożonym, lecz także, kiedy wymagała tego 
sytuacja – kolegą i przyjacielem, na którego pomoc zawsze można liczyć. Harcerski fason ni-
gdy nie opuszczał Jubilata. Długo można by mówić o inicjowanych przez Niego pieszych wy-
prawach, grzybobraniach, a zwłaszcza o ogniskowym śpiewaniu podczas wojaży pracowników 
wydziału, kiedy stawał się nieodmiennie duszą towarzystwa i znowu, choć na krótko, naszym 
harcerskim przełożonym. 

Po ponad 60 latach pracy w szkolnictwie wyższym Szczecina, w 2008 roku Profesor Gro-
nowski przeprowadził się do Bydgoszczy – miasta, w którym po wojnie zdawał maturę. Tam 
kontynuował aż do 2016 roku działalność naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Gospodar-
ki  – niepublicznej uczelni o uznanej renomie. Znalazł ponadto czas na uprawę ukochanego 
ogródka, długie spacery z Małżonką, a nawet pisanie zjadliwych felietonów na temat polskiej 
rzeczywistości, zamieszczanych w ogólnopolskich czasopismach. 

Siedemdziesięcioletni trud Profesora Franciszka Gronowskiego i rzeszy jego wychowanków 
związany z budową polskiej gospodarki morskiej zaowocował w ostatnich latach, biorąc pod 
uwagę tylko szczecińską część Pomorza, szybkim rozwojem obrotów w tutejszych nowocze-
snych już portach, zaskakująco dynamiczną ekspansją licznych, niewielkich stoczni, dających 
Polsce pozycję światowego wicelidera w produkcji luksusowych jachtów i niedużych specja-
listycznych jednostek morskich, rozbudową przemysłu okołoportowego i nowymi miejscami 
pracy, związanymi z szeroko pojętą gospodarką morską, zaś kontynuacją Sejmików Morskich, 
ukochanego dziecka Profesora Gronowskiego, są Konferencje Morskie wyznaczające kierunki 
rozwoju polskiej gospodarki morskiej.
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PROFESOR FRANCISZEK GRONOWSKI – JEDEN Z OJCÓW 
SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY EKONOMIKI TRANSPORTU

Juliusz Engelhardt 

Juliusz Engelhardt
dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Nie ma na Wydziale Zrządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oso-
by, która nie znałaby Profesora Franciszka Gronowskiego – naszego Nestora, jedne-
go z twórców Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu, wieloletniego kierownika  
Katedry Transportu Morskiego i Śródlądowego, kontynuatora dzieła prof. Bolesława 
Koselnika. 

Profesor J. Stanielewicz, w materiale swojego autorstwa, zaprezentował w syntetycz-
ny sposób drogę życiową oraz zawodową Jubilata. Przez cały okres swojej aktywności 
zawodowej, od 1948 roku (rok rozpoczęcia studiów na Akademii Handlowej w Szczeci-
nie) do momentu wyprowadzki do Bydgoszczy, Profesor Franciszek Gronowski związa-
ny był ze szczecińskim szkolnictwem wyższym – Politechniką Szczecińską i Uniwersy-
tetem Szczecińskim (czasowo wspierając również Wyższą Szkołę Morską, oraz Wyższą 
Szkołę Ekonomiczno-Turystyczną). W październiku 1949 roku, będąc na drugim roku 
studiów, Jubilat podjął pracę jako asystent wolontariusz przy Katedrze Ekonomiki i Or-
ganizacji Transportu Morskiego. W trakcie swojej kariery uczelnianej, Profesor Fran-
ciszek Gronowski pełnił różnorodne funkcje administracyjne – kierownika Zakładu, 
kierownika Katedry, kierownika Instytutu, prodziekana, dziekana, na rektorze Poli-
techniki (w jej najtrudniejszym momencie historii) kończąc. Profesor Franciszek Gro-
nowski w ogromnym zakresie przyczynił się do rozwoju na wydziale specjalności mor-
skiej (elitarne grupy morskie). W sposób syntetyczny ujmując dorobek Jubilata, należy 
wskazać na około 200 publikacji naukowych, zbliżoną liczbę materiałów publicystycz-
nych, zamieszczanych w prasie lokalnej i krajowej, liczne prace niepublikowane wyko-
nane na potrzeby praktyki gospodarczej i administracji państwowej, około 1000 wypro-
mowanych magistrów, 24 wypromowanych doktorów nauk ekonomicznych, recenzje 
kilkunastu prac doktorskich i habilitacyjnych, opinie licznych wniosków awansowych 
na profesorów uczelnianych i tytularnych. Doceniając ogrom dokonań Profesora, uho-
norowano go wieloma odznaczeniami regionalnymi, resortowymi  i centralnymi.

Kilka słów o Jubilacie
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Nasz Jubilat przez całe swoje zawodowe życie nie tylko bardzo aktywnie brał udział 
w różnych gremiach naukowych, ale hołdował również zasadzie ścisłego współdziała-
nia nauki z praktyką gospodarczą. Zasadę tę wpajał również swoim współpracowni-
kom i wychowankom. Profesor współpracował m.in. ze Szczecińskim Towarzystwem 
Naukowym, Instytutem Morskim w Gdańsku, Polskim Towarzystwem Ekonomicz-
nym, Polską Izbą Handlu Zagranicznego, Instytutem Zachodniopomorskim, Stowarzy-
szeniem „Civitas Christiana”, Związkiem Miast i Gmin Morskich. Był również arbitrem 
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego dla Spraw Żeglugi Morskiej i Śródlądowej, ak-
tywnym działaczem Klubu Rotariańskiego w Szczecinie, przewodniczącym Rady Tech-
niczno-Ekonomicznej przy Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie, a także członkiem 
innych rad techniczno-ekonomicznych. 

Dla społeczności naszego wydziału, Profesor Franciszek Gronowski to również 
zawsze wyważony, ale jednak stanowczy głos w każdej ważnej dyskusji wydziałowej, 
pierwszy głos muzyczny wydziału oraz niezastąpiony piewca dowcipów na spotkaniach 
integracyjnych braci wydziałowej. 

Pogodna natura nie przeszkadza Profesorowi w bardzo poważnym traktowaniu swo-
jej pracy.  Wychowankowie są zgodni określając najczęściej sylwetkę swojego Nauczy-
ciela w dwóch słowach „wymagający, ale sprawiedliwy”. W tym miejscu należy podkre-
ślić, że Profesor Franciszek Gronowski swoją pracę uczelnianą zawsze traktował jako 
swoiste powołanie, w centrum stawiając młodego człowieka – studenta. W publikacji 
na 75-lecie swoich urodzin nasz Jubilat pokusił się o identyfikację najważniejszych cech 
osobowych nauczyciela akademickiego. Warto, szczególnie dla naszych młodszych Ko-
leżanek i Kolegów, przypomnieć te cechy, do których Profesor zaliczył: wiarygodność 
(wyzbycie się fałszu w poglądach, postawie, zachowaniu), sprawiedliwość, życzliwość 
(objawiającą się m.in. bezinteresowną pomocą osobom będącym w potrzebie), toleran-
cję (poszukiwanie dialogu), a także skromność (dawanie więcej niż się otrzymało). 

Jubilat zawsze przywiązywał ogromną wagę do pracy w kolektywie, uważając ją za 
kluczową dla właściwej realizacji profesji nauczyciela akademickiego. Jak sam pisał 
w 2002 r.: „w dobrej atmosferze, we wzorcach godnych naśladowania, także i my sami 
się «ulepszamy». Potwierdzeniem tego jest nasz wydział”. 

Dzisiaj Profesorze ten kolektyw wydziałowy, a ja jako jego sternik, chcielibyśmy po-
dziękować Ci za wszystkie lata, w trakcie których, uczelnia, wydział i każdy członek na-
szej społeczności mógł liczyć na Twoją mądrość, dobre rady ale również żart, odgania-
jący smutek z naszych twarzy. 

Życzymy Ci i Twojej Małżonce wielu lat pogodnego życia. Uniwersytet Szczeciński 
zawsze będzie Twoją Alma Mater, a nasz Wydział miejscem, gdzie spotkasz największą 
grupę swoich przyjaciół.  
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WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI PROFESORA FRANCISZKA 
GRONOWSKIEGO

Profesor Franciszek Gronowski jest autorem lub współautorem ok. 200 publikacji 
naukowych (artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych, komunikatów) 
oraz zbliżonej liczby materiałów publicystycznych, zamieszczonych w prasie 
lokalnej i krajowej.

Harmonogram ruchu jako plan pracy eksploatacyjnej taboru w żegludze śródlądowej, „Trans-
port” 1955, nr 4.

Konieczność oparcia pracy portów rzecznych na procesach technologicznych, „Gospodarka Wod-
na” 1955, nr 6.

Kierunki pogłębienia rachunku gospodarczego żeglugi śródlądowej, Zeszyty Naukowe Politech-
niki Szczecińskiej, „Ekonomika”, nr 1, Poznań 1957. 

Krytyczne uwagi do metod planowania przewozów w transporcie publicznym, „Gospodarka Pla-
nowa” 1957, nr 3. 

Drogi wodne i transport rzeczny w Polsce, „Kwartalnik Szczecińskiego Oddziału PTE” za lata 
1952–1958, Wyd. Pomorskie, Szczecin–Poznań 1959.

Podstawy działania polityki komunikacyjnej państwa w zakresie tworzenia systemu transporto-
wego, Zaszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, „Ekonomika”, nr 6, Szczecin 1960. 

Stan i główne tendencje rozwoju żeglugi śródlądowej na kontynencie europejskim, „Gospodar-
ka Wodna” 1960, nr 6. 

Teoretyczne problemy rachunku ekonomicznego efektywności inwestycji w transporcie, Zeszyty 
Naukowe Politechniki Szczecińskiej, „Ekonomika”, nr 7, Szczecin 1961. 

Co-operation between inland waterways of neighbouring countries, „Polish Maritime News” 
1961, nr 39.

Port morski jako pojęcie techniczne i ekonomiczne, „Technika i Gospodarka Morska” 1962, nr 7–8. 
Polska jako producent statków morskich, „Przegląd Zachodniopomorski” 1963, nr 2. 
O systemie komunikacyjnym, „Przegląd Komunikacyjny” 1964, nr 12.
Dwadzieścia lat polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Zachodniopo-

morski” 1965, nr 6.
Kryteria racjonalizacji przewozów, „Przegląd Komunikacyjny” 1965, nr 3. 
Bałtycka i międzynarodowa konferencja żeglugowa, „Przegląd Zachodniopomorski” 1966, nr 1. 
Problematyka powiązań komunikacyjnych portu morskiego z zapleczem, „Przegląd Zachodnio-

pomorski” 1967, nr 6. 

Wykaz wybranych publikacji Profesora Franciszka Gronowskiego
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Czynniki kształtujące system transportowy państwa socjalistycznego, Zeszyty Naukowe Poli-
techniki Szczecińskiej nr 96, Ekonomika nr 14, Szczecin 1967.
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Zespół portowy Szczecin–Świnoujście jako ogniwo systemu transportu morsko-rzecznego, Mate-

riały Instytutu Morskiego nr 806, Gdańsk–Szczecin 1977. 
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dawnictwo PAX, Warszawa 1987. 
Żegluga śródlądowa w życiu gospodarczym kraju, Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, 

nr 52, Wrocław 1987 (współautor).
Prognozowanie rozwoju gałęzi transportu, część „Żegluga Morska”, „Przegląd Komunikacyjny” 

1987, nr 4–5. 
Problemy rozwoju transportu morskiego Polski, w: Problemy rozwoju transportu w Polsce, Wyd. 

US, Szczecin 1987. 
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Żegluga morska, w: 50 lat Polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim 1945–1995, Wy-
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ski” 1995, nr 4. 
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Motto
90 mieć lat to nie grzech – to raczej natury pech 

(własne)

Od razu na wstępie, nachodzi mnie taka oto refleksja, że pisać sam o sobie to można albo DO-
BRZE, albo wcale (jak na pogrzebie zmarłego). Jednak coś musze napisać. Będzie to głównie 
uzupełnienie merytoryczne i czasowe do broszury wydanej w 2002 roku przez Uniwersytet 
Szczeciński na moje 75-lecie urodzin. Nie każdy ją ma, a i „stuknęło” dalszych 15 lat, więc coś 
niecoś trzeba przypomnieć i dodać; nie tyle chronologicznie – czasowo, co problemowo.

W styczniu 1947 roku „wylądowałem” w Szczecinie, jako student drugiego rocznika, powo-
łanej w 1946 roku Akademii Handlowej w Poznaniu, Oddział w Szczecinie – pierwszej wyższej 
polskiej uczelni na Pomorzu Zachodnim. 

I tak się zaczęło, i tak trwało przez lata – nauka, praca. Najpierw jako asystent wolontariusz 
(1948); pierwszy etat młodszego asystenta (1949); dalej w różnym układzie: AH – WSE Szczecin, 
SGPiS – Warszawa, Politechnika Szczecińska, Uniwersytet, WSM (Akademia Morska), Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna… Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (2010–2016). 
Doktorat i habilitacja WSE Sopot – Uniwersytet Gdański. Profesor zwyczajny (tytularny) 1983 
rok. Pełniłem różne funkcje kierowniczo-zarządcze; od kierownika zakładu, katedry, dzieka-
na po rektora. 

Ze Szczecinem i jego uczelniami związany byłem do 2008 roku. W końcu tegoż roku „wy-
emigrowałem” do Bydgoszczy (względy rodzinne). Tutaj „zapolowała” na mnie Wyższa Szkoła 
Gospodarki, gdzie tworzono kierunek Ekonomia, a w nim specjalność Transport – Spedycja – 
Logistyka. I tak trwały nadal moje związki ze szkolnictwem wyższym. Końcowe lata nie tyle 
z nauką, co z dydaktyką. Ostatni wykład ze studentami odbyłem 24 czerwaca 2016 roku. Nie-
przerwana praca etatowa to 67 lat (tak, tak – lata 1949–2016). 

Ale wystarczy tych „wyliczanek”, wróćmy do bardziej istotnych spraw merytorycznych. 
Uczyć się, studiować, być jak najbliżej praktyki życia gospodarczego – to z jednej strony, 
a z drugiej – pokazywać studentom wiedzę poprzez dydaktykę. Oto jedna z moich głównych 
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idei życiowych. Tym celom się „poświęciłem”. Wychodząc z tych przesłanek, w swoim działa-
niu zawodowym, głównie ukierunkowałem się na człowieka, a nie na „pióro”. Świadomie prefe-
rowałem kształtowanie nowych kadr morskich, a nie mnożenie publikacji. Efekt – to wypromo-
wanie około 1000 magistrów i 24 doktorów nauk ekonomicznych, specjalności morskiej. 

Ten ścisły związek „nauki z praktyką” realizowałem sam osobiście, realizowali go także 
moi późniejsi liczni absolwenci, zajmując kierownicze stanowiska w podmiotach gospodar-
czych i instytucjach. Wśród przykładów mojej aktywności na tym polu można wymienić: kie-
rowanie przez ponad 20 lat Radą Techniczno-Ekonomiczną PŻM; stałe członkostwo w Komi-
sji Morskiej PIHZ czy współorganizowanie 25 tzw. Sejmików Morskich corocznie od 1985 roku 
do 2009 roku. Ta ostatnia inicjatywa (organizowana wraz z PAX – Civitas Christiana) w mia-
stach polskiego wybrzeża Bałtyku – od Świnoujścia do Elbląga – inspirowała samorządy tery-
torialne i władze lokalne do głębszego zainteresowania się sprawami morskimi i korzyściami 
stąd płynącymi. Była to również ważna forma popularyzowania w społeczeństwie świadomo-
ści morskiej. Co do czasu i ważności, była to jedyna w powojennej Polsce tego rodzaju inicjaty-
wa. A co dzisiaj…?

Ze studentów – absolwentów, będących dyrektorami – prezesami, przykładowo wymienię: 
P. Szynkaruk – PŻM, A. Wysocki – Euroafrica, M. Bardasz – Żegluga Szczecińska, B. Trzciń-
ski – Bulk Cargo – Port Szczecin czy J. Wójtowicz – C. Hartwig Szczecin. W różnych okresach 
podobnych przykładów było znacznie więcej; wielu z nich to już dzisiaj też emeryci, jak piszący 
te słowa. Tak, bo dotyczy to prawie trzech pokoleń studentów – absolwentów. 

Z moich doktorantów wielu kierowało różnymi przedsiębiorstwami i instytucjami gospo-
darki morskiej (także za granicą), część związana z nauką to profesorowie (już także emeryci). 
Proszę – co za „karuzela życia”. 

Żeby jednak nie „przesłodzić” tego dania, przejdźmy na chwilę do innej cechy osobowej au-
tora. Obok poważnego traktowania profesji naukowca i dydaktyka, ciągle tkwił we mnie felie-
tonista – satyryk. Uznawany nawet byłem za wydziałowego „rozśmieszacza”, prezentując swo-
je felietony na spotkaniach integracyjnych pracowników przed nowym rokiem akademickim 
(najczęściej nad morzem). To zostało mi aż do dzisiaj, czego wyrazem jest obecny styl moich 
wypowiedzi. 

Doczekałem się licznych nagród, dyplomów, odznaczeń – od państwowych (Złoty Krzyż Za-
sługi aż do Krzyża Komandorskiego), regionalnych, resortowych, uczelnianych i innych. Mam 
tego pół szuflady. Niektóre z nich były kiedyś „chlebowymi”; dzisiaj już tylko „leżakowymi”. 
Osobiście najbardziej cenię sobie złotą oznakę „Zasłużony dla rozwoju Gospodarki Morskiej”. 

Kończąc swoją „spowiedź” i oczekując na „rozgrzeszenie” śmiem twierdzić, że wykorzysta-
łem w życiu prawie wszystkie możliwości jakie dał mi los. Możliwości, zarówno dla rozwoju 
własnego, jak również – i to szczególnie – dla przekazywania wiedzy zawodowo-życiowej trzem 
następnym pokoleniom studentów. Mogę więc uczciwie powiedzieć, że nie zmarnowałem swo-
jego życia, nie rozmieniłem go na drobne. 

Daję więc sobie rozgrzeszenie i ze spokojem patrzę w przyszłość. 
Z pewnością moi Przyjaciele i Koledzy zweryfikują to co napisałem sam o sobie i dodadzą 

coś jeszcze – co…? 
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Autorefleksje

Z góry dziękuję IM za życzliwość, ale i za odwagę, by po tylu latach powspominać jak mnie 
widzieli i zapamiętali. 

Moje credo – jako ekonomisty i życiowe – zapisałem już w broszurze z okazji 75-lecia (s. 23 
i 139) – więc nie będę go powtarzał. 

Spełniony Emeryt
w drodze ku wieczności 

Bydgoszcz, koniec 2016 roku
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O UPRAWIE MORZA I NIE TYLKO1

Z profesorem Franciszkiem Gronowskim rozmawia Dariusz Waldziński

– Panie Profesorze, co to jest gospodarka morska?
– No właśnie… Powszechnie posługujemy się pojęciem – gospodarka morska. W różnorod-
nych publikacjach, referatach, podczas konferencji… Niemalże mechanicznie, wręcz na mil-
cząco, wszyscy przyjmują, że wiedzą co to jest. Kiedy jednak dojdzie do pytania: jak Pan, czy 
Pani rozumie to pojęcie? Wówczas zaczyna się dyskusja, wówczas zaczynamy się, czasem nawet 
bardzo, różnić. Tak więc, uogólnienie tego pojęcia jest prawie dla wszystkich zrozumiałe, jed-
nak kiedy zaczynamy je wypełniać treścią, zagadnienie przestaje być oczywiste. Kilka lat temu, 
podczas jednej z konferencji organizowanych przez Komitet Badań Morza Polskiej Akademii 
Nauk, postawiłem moim kolegom to samo pytanie – konkretnie. No cóż, najpierw była kon-
sternacja, potem jednak okazało się, że prawie każdy uczestnik spotkania miał w stosunku do 
tego pojęcia inne odniesienie. Poproszono mnie wówczas, bym na następne spotkanie przygo-
tował propozycję definicji gospodarki morskiej, przede wszystkim dla celów badawczych, me-
todologicznych, ale również celów utylitarnych, praktycznych. Rozpocząłem więc następują-
ce rozumowanie: oczywiście gospodarka, czyli sprawy gospodarcze z jednej strony; z drugiej 
strony morze – mamy więc zakres problemu ograniczony dwoma pojęciami. Przychodzi kolej 
na wypełnienie tego ograniczonego już pola. Przyjąłem wówczas następującą, wstępną oczywi-
ście, definicję: „przez gospodarkę morską należy rozumieć te dziedziny i rodzaje działalności 
gospodarczej człowieka, które w sposób wyłączny lub zasadniczy wiążą się z morzem; z wyko-
rzystywaniem jego zasobów oraz właściwości“. Spróbujmy teraz wyjaśnić to sformułowanie. Po 
pierwsze, dotyczy ono zagadnień ekonomicznych. Po drugie, wyłączność. Mam tu na myśli te 
podmioty gospodarcze, które są z morzem bezpośrednio związane, np. porty, przedsiębiorstwa 
armatorskie, rybackie, stoczniowe, itp. Po trzecie, zasadniczość. Są też podmioty, które działa-
ją nie tylko w oparciu o morze lub jego zasoby, ale jednak w znacznej części są z nimi związa-
ne. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw funkcjonujących w głębi lądu, które pracują w dużym 
stopniu na rzecz przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z morzem. Na przykład Zakłady 
Cegielskiego, huty, itp. Wynika z tego, że problem lokalizacji przedsiębiorstwa gospodarki mor-
skiej nie jest najistotniejszy. Po czwarte, zasoby morza. Są one różne, np. ożywione, nieożywio-
ne… Po piąte wreszcie, „właściwości”. Określenie to odnosi się przede wszystkim do morza, 
jako drogi morskiej. Podkreślam, że chodzi tu o właściwości związane z prowadzeniem dzia-

1 Artykuł przedrukowany za zgodą ZMiGM z czasopisma „Czas Morza”, nr 1 (10), maj 1998. 

O uprawie morza i nie tylko
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łalności gospodarczej. Nie mówię natomiast o właściwościach hydrologicznych czy meteorolo-
gicznych. Czy ta definicja jest prosta? Oczywiście, każda definicja musi być w miarę prosta, ale 
ważniejsza jest jasność i precyzja sformułowań oraz całościowe ujęcie definiowanego zjawiska. 

– A jaka jest, w związku z tym różnica między gospodarką, a polityką morską?
– Gospodarka morska dotyczy wykorzystywania morza, jego zasobów i właściwości dla gospo-
darki narodowej, w tym również regionalnej i lokalnej. Prowadzona jest ona przez przedsię-
biorstwa w sposób – o czym była powyżej mowa – wyłączny lub zasadniczy. Natomiast polityka 
morska, jest to całokształt zagadnień związanych z morzem, które w bezpośredni lub pośredni 
sposób determinują, a zarazem kształtują w państwie stosunki gospodarcze, społeczne, kultu-
rowe, itp… Stąd też głównym jej podmiotem jest państwo i jego organy.

– Jaka jest, w związku z tym, zależność między polityką morską a polityką państwa?
– W ramach skomplikowanego mechanizmu, jakim jest polityka państwa, można wydzielić 
określone rodzaje działalności. Oczywiście, podział taki jest konsekwencją przyjętych wcze-
śniej kryteriów. Są więc poglądy, że podstawowym kryterium takiego podziału są działy gospo-
darki i jej gałęzie. Możemy, w takiej sytuacji, wyróżnić politykę transportową, politykę rolną, 
politykę energetyczną, itd. Nie należy jednak zapominać, że można też przyjąć inne kryteria, 
i wówczas celowe jest wyodrębnienie polityki morskiej, między innymi zresztą, bowiem w ten 
sam sposób wyodrębnia się na przykład politykę przestrzenną.

– Nie wydaje się jednak Panu, że wyodrębnienie polityki morskiej jest nieco sztuczne, zwłasz-
cza w warunkach gospodarki rynkowej? Nawet, jeśli zastosujemy inne kryterium jej podzia-
łu. Przecież idąc tym tokiem rozumowania, ktoś może wpaść na pomysł wyodrębnienia, no 
chociażby… polityki górskiej.

– Tak. Ten problem wciąż powraca, przynajmniej w naukowym środowisku. Pamiętam, że dys-
kusje na ten temat toczą się przynajmniej od I Sejmiku Morskiego, który odbył się w 1985 roku 
w Słupsku. Jeden z moich kolegów, prof. Waldemar Grzywacz, który jest Kierownikiem Kate-
dry Polityki Gospodarczej na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, 
neguje wręcz potrzebę i sens wyodrębniania polityki morskiej. Przeciwnicy koncepcji wydzie-
lenia polityki morskiej państwa argumentują, że jeśli państwo kreuje i realizuje prawidłową po-
litykę gospodarczą, to treścią tej polityki są wszystkie składniki społeczno-gospodarczego ży-
cia państwa. Poglądy takie, nie wytrzymują jednak moim zdaniem, elementarnej krytyki. Bo 
przecież, czy dla dobra polityki państwa, a właściwie jej jakości, nie warto pokusić się przynaj-
mniej o analizę poszczególnych rodzajów polityki posegregowanych według kryterium funk-
cjonalności. Państwa znacznie bogatsze od nas, podkreślam, państwa morskie, stosują jednak 
określoną politykę w stosunku do swoich przedsiębiorstw, które w sposób wyłączny lub zasad-
niczy są związane z morzem oraz jego zasobami. Rządy tych państw często nie nazywają takiej 
aktywności polityką morską, ale przecież ją uprawiają dobierając np. różnorodne formy inter-
wencjonizmu, subwencji, itp. Oczywiście, również w naszych warunkach, na pewnym poziomie 
uogólnień, można pominąć kwestie różnych dziedzin polityki państwa, w tym polityki mor-
skiej. To są jednak założenia strategiczne, dalekosiężne i ogólnikowe zarazem. Kiedy jednak za-
istnieje problem praktycznego wdrożenia tych najbardziej ogólnych, strategicznych celów, to 
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wręcz nie do pomyślenia jest, by chociaż na chwilę nie zejść na nieco niższy poziom rozważań, 
podejmując konkretne zadania w sferze poszczególnych polityk działowych, gałęziowych czy 
też funkcjonalnych. Ja osobiście jestem zwolennikiem poglądu, że polityka morska państwa jest 
potrzebna, o czym świadczą chociażby doświadczenia państw od lat uprawiających gospodarkę 
rynkową. Jeżeli jest chociaż cień szansy, że coś można zrobić lepiej, to dlaczego mamy się przed 
tym bronić. Poza tym, sam spór między fachowcami, w tym spór o sens i istotę polityki mor-
skiej, jest z pewnością twórczy i może przynieść korzyści nie tylko dla teorii, ale i praktyki go-
spodarczej. Dyskutujmy więc, jednak nie eliminujmy z góry różnych poglądów.

– Panie Profesorze, a kolejne pojęcie? Uprawa morza… Ma ono posmak nieco literacki, wręcz 
poetycki. Czy zechciałby Pan powiedzieć coś na ten temat?

– Określenie to nie przyjęło się u nas po wojnie. Powstało ono w okresie międzywojennym, kon-
kretnie w Gdyni, wśród entuzjastów a zarazem fachowców związanych z morzem. Oczywi-
ście, w określeniu tym zawarty jest duży ładunek emocjonalny, co zresztą jest usprawiedliwio-
ne, a nawet słuszne. Pamiętajmy, odrodzenie się Państwa Polskiego po wielu latach zaborów, 
w dodatku Państwa, z ograniczonym wprawdzie, ale jednak dostępem do morza, musiało bu-
dzić przynajmniej entuzjazm. Samo określenie, moim zdaniem, jest bardzo trafne. Jest to, jak-
by, próba ukierunkowania myślenia społeczeństwa, dotychczas lądowego, w stronę morza. Już 
samo pojęcie – „uprawa”… Jest to oczywiście uogólnienie, metafora, ale jednak jakże trafnie 
odnoszące się do mentalności i patrzenia na świat ludzi w przeważającej mierze związanych 
z rolnictwem. Dla tych właśnie ludzi, słowo – uprawa, coś znaczy, do nich przemawia. To jakby 
uprawiać, tylko już nie ziemię, ale morze. Uprawiać, to znaczy również być gospodarnym, ra-
cjonalnym, uczciwym, a zarazem kochać i szanować przedmiot tej uprawy. Ludzie kochali zie-
mię, w nowych okolicznościach geopolitycznych trzeba było więc sprawić, by pokochali rów-
nież morze, które w takim samym stopniu jak ziemia może stać się źródłem ich zamożności 
i pomyślności odrodzonego właśnie Państwa. Autorom tego określenia chodziło o utożsamie-
nie się społeczeństwa z morzem, przynajmniej w takim stopniu, w jakim społeczeństwo to było 
dotychczas utożsamione z ziemią. 

– Czy Pańskim zdaniem, możemy mówić o polityce morskiej państwa od kiedy zaczęła się 
transformacja ustrojowa?

– Odpowiem może w nieco inny sposób. Napisałem niedawno artykuł pod nieco prowokacyj-
nym tytułem Czy Polska jest państwem morskim? Różni moi znajomi pytali się potem: o co mi 
chodzi. To przecież oczywiste, że tak! Jeśli weźmie się pod uwagę kryteria geograficzne, to i ja 
nie mam wątpliwości. Jednak, jeśli zastanowimy się, czy cały, a przynajmniej znaczna część po-
tencjału, jakim jest niewątpliwie kontakt życia gospodarczego i społecznego z morzem, jest wy-
korzystywany, to ja już zaczynam mieć wątpliwości. Nie chcę jednak tego wątku rozwijać, bo 
zaplątalibyśmy się zbytnio w dyskusje polityczne.

– Jak Pan Profesor odnosi się do znaczenia samorządów terytorialnych w kształtowaniu poli-
tyki morskiej państwa?

– Uważam, że we współczesnym państwie, kiedy istnieje słuszna tendencja do decentraliza-
cji władzy, nie można pominąć pozycji, a przez to znaczenia środowisk samorządowych, rów-



34

Z profesorem Franciszkiem Gronowskim rozmawia Dariusz Waldziński

nież w odniesieniu do polityki morskiej. Powiem trochę metaforycznie: to właśnie małe kora-
liki tworzą piękne kolie. Poza tym, powiedziałem to chyba już wcześniej, gospodarka lokalna, 
regionalna, szeroko pojęty rozwój terytorialny, wszystkie te zjawiska tworzą gospodarkę naro-
dową, determinują wręcz jej kondycję, szeroko pojęty wzrost gospodarczy. Często jednak zda-
rzają się sytuacje, że przekazane najpierw w dół kompetencje, są potem ponownie zassane przez 
struktury państwowe. To już jest niekonsekwencja, tak być nie może, a niestety często spotyka-
my się z takimi sytuacjami. Chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. 
Już od początku naszej transformacji próbowano odpolitycznić gospodarkę; zlikwidowano na 
przykład pojęcie ekonomii politycznej, bo kojarzyło się to z centralizmem, dyktaturą proleta-
riatu, itp… No i co się okazało? Samo wykreślenie tego pojęcia nic nie zmieniło. Jak świat świa-
tem, wszystkie poważniejsze sprawy gospodarcze mają swoje odniesienie do zjawisk i procesów 
politycznych. Tak naprawdę, dzisiaj mamy tej polityki więcej niż było.

– Czy naprawdę Pan Profesor tak sądzi?
– Dlaczego tak jest? To sytuacja typowa dla systemu demokratycznego. O władzę, a właściwie 
możliwość realizacji swoich programów, walczą różne partie polityczne, a każda z nich, lub 
przynajmniej te najważniejsze, funkcjonują w oparciu o różnorodne doktryny. Rzeczą normal-
ną w demokracji jest, że partie i koalicje rządzące się zmieniają, w zależności od wyników wy-
borów. Ponownie użyję metafory: kamień młyński polityki wisi nam na szyi i ciąży. Łatwo jest 
o tym mówić, ale sprawić, żeby on był nieco lżejszy, to – wbrew pozorom – nie jest łatwa spra-
wa. To jest, niestety, długotrwały i żmudny proces budowania społeczeństwa demokratyczne-
go o określonej, dojrzałej świadomości. Jeżeli ktoś sądzi, że zmianę świadomości można wywo-
łać aktem normatywnym lub zmianą władzy w wyniku wyborów, to niestety, ale postawę taką 
można określić jednoznacznie – złudzenie.

– Dziękuję Panu Profesorowi za czas poświęcony na rozmowę. Życzę wiele zdrowia, wielu suk-
cesów naukowych, ale – tak przy okazji – sadzę, że nie tylko ja chciałbym przeczytać współ-
czesną książkę poświęconą problematyce uprawy morza. Czy można mieć nadzieję, że będzie 
Pan jej autorem?

— (uśmiech i chwila namysłu)
Wrócimy jeszcze do tego tematu. Póki co, proszę pozdrowić wszystkich czytelników „Czasu 
Morza”. Być może, to właśnie to czasopismo będzie kontynuatorem idei uprawy morza. Życzę 
państwu tego, naprawdę warto…

Szczecin, luty 1998 rok
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TAK TO SIE WSZYSTKO ZACZĘŁO.
GARŚĆ WSPOMNIEŃ Z MOJEJ WSPÓŁPRACY  
Z PROF. F. GRONOWSKIM  
Z OKAZJI 90. ROCZNICY URODZIN PROFESORA

Ignacy H. Chrzanowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Do mojego pierwszego spotkania z Profesorem doszło w maju 1968 roku. Tego dnia, którego 
dokładnej daty już nie pamiętam, wsiadłem wraz z kolegami z roku – Krzysztofem Luksem 
i Andrzejem Rucińskim do porannego „ekspresu”, kursującego miedzy Trójmiastem a Szczeci-
nem, aby stawić się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szcze-
cińskiej na rozmowę z Prof. Gronowskim, kierującym wówczas Katedrą Transportu Morskie-
go i Śródlądowego na tym Wydziale. Ani nazwa wydziału ani katedry niewiele nam mówiła, 
pomijając kilka krążących wówczas po sopockiej WSE plotek, że w Szczecinie pracuje nieja-
ki docent Koselnik, zajadły oponent „naszego” prof. Kasprowicza, jedynego, według panują-
cej na WSE opinii, autorytetu w sprawach portowych. Kością niezgody pomiędzy obydwu pro-
fesorami był spór o to czy port morski jest węzłem, czy też ogniwem transportu. Gdyby ktoś 
zadał mi to pytanie dzisiaj odpowiedziałbym, chyba bez chwili wahania, ze jest jednym i dru-
gim, nie mówiąc już o kilku innych funkcjach gospodarczych i pozagospodarczych portu mor-
skiego. Wtedy jednak niewielu z nas, studentów ostatniego roku studiów na WSE, ośmieliłoby 
się wypowiadać w tej kwestii, uznając ją za temat zarezerwowany dla wybitnych specjalistów 
w dziedzinie portów morskich.

Z prof. Kasprowiczem miałem tylko jedno bezpośrednie spotkanie w ciągu pięciu lat stu-
diów, gdyż wykładów z ekonomiki transportu wysłuchiwałem podczas zajęć prowadzonych 
przez ówczesnego dr Andrzeja Piskozuba. To on zresztą zasugerował mi, za pośrednictwem 
jednego z kolegów, wyjazd do Szczecina celem odbycia rozmowy z kierownikiem wspomnianej 
wyżej katedry w sprawie podjęcia stażu asystenckiego na Politechnice Szczecińskiej. Warun-
kiem było to, że kandydat na to stanowisko, nie mógł specjalizować się w transporcie kolejo-
wym. Jako zapamiętały student prawa morskiego warunek powyższy spełniałam par excellence.

Wracając do prof. Kasprowicza, to jedyne z Nim spotkanie omal nie zakończyło się dla mnie 
katastrofą, której wyrazem jest przedziurawiona w moim indeksie strona, gdzie profesor wy-
skrobał mizerną trójkę z minusem, będącą dowodem jego zdegustowania studentem niepo-
trafiącym wymienić w niemieckim oryginale pięciu „praw transportowych” E. Saxa. Na moją 
nieśmiałą uwagę, że uczę się języka angielskiego, a z niemieckim nie mam wiele wspólnego, 

Tak to się wszystko zaczęło…



38

Ignacy H. Chrzanowski

profesor tylko się żachnął i pokazał mi drzwi. Nawiasem mówiąc miałem pecha, gdyż egzami-
natorem miał być dr Piskozub, zaś profesor Kasprowicz, który chyba się trochę tego poranka 
nudził, postanowił wyręczyć swojego adiunkta. Po prostu wyglądnął z gabinetu, pod którym 
właśnie stałem czytając jakieś ogłoszenia, a zobaczywszy mnie zapytał czy czekam na egza-
min. Nie mogłem zaprzeczyć i w taki oto sposób znalazłem się przed groźnym obliczem prof. 
Kasprowicza. Dobrze, że na tym sprawa się zakończyła, bo gdyby do incydentu doszło dzisiaj 
i gdybym odpowiedział, że „prawa transportowe” Saxa to zupełne nieporozumienie, miałbym 
się z pyszna.

Wróćmy jednak do naszej podroży, która rozpoczęła się o świcie owego majowego dnia. Po 
usadowieniu się w wagonie klasy II ekspresu, który tego dnia był stosunkowo mało wypełnio-
ny, próbowałem się trochę zdrzemnąć. Niestety ożywiona dyskusja dwóch adeptów walk po-
wietrznych trochę mi w tym przeszkadzała. Godzi się nadmienić, że Andrzej Ruciński to pi-
lot aeroklubu w Grudziądzu. Krzysztof Luks to inna zupełnie karta. Do pilotażu się nie garnął, 
ale był znany jako miłośnik wojskowości w jej każdej niemal postaci. Jego największym wyczy-
nem, o którym krążyły legendy po całym Sopocie, a nawet poza tym miastem, było to, ze na 
obóz wojskowy po IV roku studiów pojechał na własną odpowiedzialność, gdyż komisja lekar-
ska obawiała się, ze może nie podołać wymogom życia koszarowego i poligonowego. Wytrzy-
mał, a jego miłość do wojska stała się jeszcze mocniejsza.

Nie będę szerzej opisywał tu incydentu marszu na azymut z udziałem Krzysztofa jako do-
wódcy drużyny, w kierunku odwrotnym od wskazanego w rozkazie przełożonego, czy też głę-
bokiego niezadowolenia szeregowego Wicia P., który się denerwował, że „nie tylko musiał cią-
gnąc ten cholerny ckm ale jeszcze i Luksa razem z nim”. Kłócąc się bez przerwy o to, kto się 
obija w czasie marszu przez las, panowie ci zgubili zamek do ckm-u. Co się działo potem to już 
osobna historia.

Otóż Andrzej i Krzysztof, gdzieś już od Wejherowa, byli całkowicie pochłonięci „walką” po-
wietrzną, tzw. dog fight nad Kanałem La Manche. Nie pamiętam już, który z nich „pilotował” 
Me109, a który Spitefire’a, ale to nie miało znaczenia gdyż co chwila wybuchała zażarta dysku-
sja, żeby nie powiedzieć kłótnia, czy lecący ze słońcem Messerschmidt wpakował długą serie 
w cockpit Spifire’a czy też ten ostatni wykonał przewrotkę na plecy i ze środkowego karabinu 
maszynowego kilkoma krótkimi seriami rozpruł brzuch Me109 i posłał go w wody Kanału la 
Manche. „Walka” tych dwóch godnych siebie asów lotnictwa myśliwskiego (nie pamiętam już 
czy przypadkiem „pilot” Me109 to nie był słynny Adolf Galland, ten sam, który miał odwagę 
zakpić sobie z Reichsmarschala Goeringa) jeszcze trwała, kiedy ujrzeliśmy majestatyczne bu-
dynki stojące wzdłuż Wałów Chrobrego. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak się to miejsce 
nazywało. Po krótkiej jeździe taksówką znaleźliśmy się na ul. Mickiewicza 66. Portier poinfor-
mował nas, że Katedra znajdowała się na drugim piętrze. Zanim zdecydowaliśmy się zapukać, 
obejrzeliśmy tabliczki z nazwiskami pracowników. Figurowały na nich nazwiska aż trzech do-
centów, co w czasach gdy nawet doktorów w większości katedr jakie znaliśmy było jak na lekar-
stwo, stanowiło pewne zaskoczenie. Poza trzema docentami w Katedrze nie było nikogo inne-
go, nawet asystenta.

I oto stanęliśmy przed obliczem dzisiejszego Jubilata. Wydał mi się młodszy niż to sobie wy-
obrażałem. Zapytał, który z nas to I. Chrzanowski (obydwaj moi współtowarzysze udawali się 
do Szczecina w sposób nieco zaimprowizowany, gdyż ustalenia z dr Piskozubem dotyczyły na 



39

Tak to się wszystko zaczęło…

razie tylko mojej skromnej osoby) i poprosił nas o zejście do dziekanatu dokąd wkrótce przybył 
prof. J. Rutkowski – ówczesny dziekan WIET. Rozmowa dotyczyła naszych studiów, terminów 
ich ukończenia i tematyki prac magisterskich. Profesor Gronowski stwierdził, że może przyjąć 
dwóch kandydatów. Andrzej Ruciński, który nie interesował się transportem morskim (wiado-
mo pilot!) przyjął propozycję dziekana Rutkowskiego zatrudnienia w Katedrze Ekonomii Po-
litycznej. Nie zagrzał zresztą w niej miejsca, gdyż wrócił do Sopotu pod opiekuńcze skrzydła, 
chyba już wtedy docenta, A. Piskozuba. Pozostał tam do dzisiaj.

Co do nas obu, tzn. Krzysztofa Luksa i mnie, Profesor Gronowski zadecydował na miejscu, 
że każdy z nas będzie się zajmował odrębną problematyka – Krzysztof portami, ja zaś żeglugą. 
I tak było przez następnych 10 lat aż do mojego wyjazdu ze Szczecina i pożegnania z Politechni-
ką Szczecińską, do której już nigdy potem nie miałem powrócić.

Dzisiaj z całą wyrazistością widzę, jak sztuczny był to podział, ale w owym czasie była to 
iście salomonowa decyzja naszego Szefa. Każdy miał swoją działkę. Krzysztof zazdrośnie pilno-
wał swojej i każda moja próba, nawet najmniejsza, wejścia choćby w ograniczony sposób w pro-
blematykę portową wywoływała Jego natychmiastowy sprzeciw.

Mimo tej wyraźnej „grubej kreski na piasku” istniała między nami rywalizacja, wychodzą-
ca także poza sprawy zawodowe. Na mój zakup samochodu osobowego marki „Syrena”, Krzysz-
tof zareagował nabyciem „półtoralitrowego”, jak to sam określał, Fiata 125p. 

Wrócę na chwilę do tej pamiętnej podróży do Szczecina. Otóż przywiodła mnie do tego 
miasta chyba ciekawość, gdyż do spotkania z dr Piskozubem, który przedstawił mi propozy-
cje pracy na Politechnice Szczecińskiej, w przeciwieństwie do moich dwóch kolegów, którzy 
byli już do tego niemalże konsekrowani, nie myślałem o karierze naukowej. Miałem już nawet 
ofertę pracy w Komisariacie Awaryjnym PIHZ w Gdyni. Nie bez znaczenia było również to, że 
opuszczając Trójmiasto musiałbym się rozstać z moją przyszłą małżonką, która mi towarzyszy 
po dzisiaj. Innym powodem przyjęcia „opcji szczecińskiej” było to, że niedoszłymi absolwenta-
mi uczelni sopockiej, którzy nie mieli wówczas stypendiów, ani jakichś umów przedwstępnych, 
czy czegoś w tym rodzaju,, interesowały się rożnego rodzaju służby. Mnie konkretnie propono-
wano pracę w KWMO w Koszalinie. Nie skorzystałem z tej oferty, chociaż była ona materialnie 
nieporównanie korzystniejsza niż asystentura.

I tak biegły miesiące i lata. W połowie lat 70. uzyskaliśmy stopnie doktora habilitowane-
go. Nie pamiętam w jakim odstępie, ale to już nie miało większego znaczenia. Trzeba podkre-
ślić z naciskiem, ze Jubilat jako nasz ówczesny szef popierał nasze „wyczyny”, jak np. doktorat 
w wieku 25 lat czy habilitacja przed trzydziestką. Pod tym względem Krzysztof miał nade mną 
niejako „naturalna” przewagę, gdyż jest ode mnie młodszy niemal o cały rok.

Moje próby podjęcia pracy w ONZ jeszcze w latach 1975–1976 zakończyły się niepowodze-
niem i zdecydowaną odmową władz PRL, a także naganą. Udało mi się natomiast wyjechać do 
pracy w ramach „Polservice” w 1978 roku. Duża w tym zasługa dzisiejszego Dostojnego Jubilata, 
który nie sprzeciwił się moim staraniom, rozumiejąc, że jest to jedyny sposób zarobienia trochę 
grosza, głównie z powodu absurdalnego w owym czasie przelicznika dolara na złotówki. I za to 
chcę Mu złożyć w tym miejscu serdeczne podziękowania.

Nie dane mi jednak było skorzystać z tych z takim trudem zgromadzonych oszczędności. 
W obecnych warunkach nie wystarczyłyby one zresztą nawet na zakup skromnego mieszkania 
lub jeszcze skromniejszego samochodu. Po czterech latach pracy dla „Polservice” czekały mnie 
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brzemienne w skutkach wydarzenia. Kiedy w końcu uzyskałem stanowisko w ONZ, mimo wy-
stąpienia do władz PRL z prośbą o akceptację mojego projektu, który miał trwać siedem lat, wła-
dze te wystąpiły do Narodów Zjednoczonych z żądaniem odwołania mnie ze stanowiska już po 
roku pracy. Z dnia na dzień stałem się persona non grata, chociaż mój ówczesny przełożony – 
Ambasador ONZ przy Rządzie Republiki Kości Słoniowej – wynegocjował dla mnie jeszcze je-
den rok pracy nad projektem. Wtedy zrozumiałem, że powrót do kraju nie obyłby się bez suro-
wych sankcji, tym bardziej, że był to okres stanu wojennego. W tej sytuacji wystąpiliśmy z żona 
o pozwolenie osiedlenia się w Kanadzie. Reszta jest już historią.

Szczecin, czerwiec 2016 rok
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ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO A LUDZIE GO OBSŁUGUJĄCY 
I ICH KSZTAŁCENIE ZA GRANICĄ ORAZ W POLSCE

Łukasz Domański 

przedsiębiorca – logistyk; były pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Od wieków ludzie uprawiali żeglugę w celu przewozu ładunków czy też zdobycia wpływów na 
nowych terenach. Żegluga związana jest z początkami powstania i rozwoju cywilizacji. Postęp 
technologiczny w transporcie morskim i śródlądowym zachodził wolno, ale w sposób ciągły 
i narastający, od dłubanych łodzi, do statków drewnianych a następnie o poszyciu stalowym, od 
napędu wiosłowego do żaglowego a potem silnikowego czy też turbinowego.

Zmieniały się rodzaje ładunków od cennej drobnicy do ładunków masowych i znowu do 
drobnicy, ale przewożonej w kontenerach. Zmieniały się formy własności statków towarowych – 
od statków należących do właścicieli ładunków, czyli albo pojedynczych kupców, albo wielkich 
spółek kupieckich przez niezależnych armatorów dysponujących pojedynczymi statkami do 
wielkich przedsiębiorstw armatorskich czy też operatorów obsługujących przewozy wyczarte-
rowanym tonażem. Zmieniało się podejście do statku. Inaczej spoglądał na statek należący do 
niego kupiec a zupełnie inaczej przewoźnik, którego można nazwać już od XIX wieku arma-
torem. 

Zmieniał się też sposób kształcenia załogi a szczególnie od XIX wieku zmieniały się jej funk-
cje i zadania. Od nauczania przyszłych adeptów na kapitanów i oficerów statków wyłącznie 
przez praktykę, czyli kształcenie i naukę na statku, gdzie łączono przyswajanie wiedzy z książek 
pod nadzorem nauczycieli z praktyką morską, do nauczania na lądzie i połączenia jej z prak-
tyką na morzu. Po powstaniu przedsiębiorstw armatorskich coraz ważniejszy stawał się aspekt 
handlowy żeglugi, czyli jej opłacalność, decydująca o rozwoju przedsiębiorstwa armatorskiego. 
Spowodowało to powstanie nowej gałęzi wiedzy na uczelniach handlowych, wiedzy dotyczącej 
zarówno ekonomicznych aspektów żeglugi, jak i zarządzania przedsiębiorstwem armatorskim 
i określania strategii jego rozwoju.

Obserwując rozwój żeglugi, można wydzielić trzy etapy jej rozwoju. Pierwszy trwał od po-
czątku rozwoju do 1850 roku, gdy dominowały żaglowce a więc kapitan, oficerowie i mary-
narze byli żeglarzami, a konstrukcja statków była do siebie zbliżona. Statki napędzane były 
żaglami, miały proste urządzania za- i wyładunkowe oparte częściowo na elementach omaszto-
wania. Wewnątrz statku, w zależności od jego rozmiarów, znajdowało się wiele ładowni, z któ-
rych każda miała międzypokłady, bowiem zarówno ładunki stałe, jak i płynne sztauowane były 
w skrzyniach różnych rozmiarów oraz beczkach, czyli baryłkach. W beczkach przewożono tak-

Rozwój transportu morskiego…
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że ładunki sypkie. Czas postoju w porcie był mało istotny, bowiem nigdy nie można było w mia-
rę dokładnie określić czasu przybycia do portu przeznaczenia, jak i czasu przeznaczonego na 
znalezienie odpowiedniego ładunku i czasu wyjścia z tym ładunkiem w morze. W portach znaj-
dowały się w większości nieuzbrojone w sprzęt przeładunkowy nabrzeża, poza paroma, prze-
znaczonymi do za- i wyładunku ciężkich i nieporęcznych ładunków.

Właścicielami statków byli przeważnie kupcy, dla których ważne było przewiezienie swo-
ich ładunków po to, aby sprzedać je po wielokrotnie wyższej cenie w porcie przeznaczenia niż 
w porcie załadunku. Kupiec patrzył więc na statek z punktu widzenia ponoszonych kosztów 
w celu uzyskania bardzo korzystnej ceny na sprzedawanym w porcie przeznaczenia towarze. Po 
załadunku towaru należącego do kupca, cała odpowiedzialność za dalszą podróż spoczywała 
na kapitanie. To on stawał się odpowiedzialny za efekty finansowe podróży. To on w kolejnych 
portach szukał ładunku i negocjował stawki frachtowe. Trzymał się wytycznych kupca i nie 
wolno mu było wozić ładunków konkurencji. Kalkulacja stawek przewozowych dla innych, to-
lerowanych kupców konkurentów, stanowiła odpowiedni procent różnicy wartości, pomiędzy 
wartością towaru w porcie załadunku a wartością w porcie wyładunku. Wielkość tego procen-
towego ułamka związana była ściśle z odległością przewozu.

Innymi zadaniami kapitana było zaopatrzenie statku zarówno w żywność, jak i lekarstwa 
dla załogi, zaopatrzenie i wymiana zużytego ożaglowania oraz materiałów sztauerskich. Kapi-
tan także mustrował załogę, dbał o prace konserwacyjne na statku, o odpowiednie zasztauowa-
nie ładunku i przede wszystkim prowadził nawigację statku. Oznaczało to, że kupiec zatrud-
niał na lądzie jedynie księgowego, który rozliczał kapitana ze wszystkich dochodów z frachtów 
oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie załogi i statku. Z tego powodu każdy kupiec sta-
rał się odpowiednio dobrać jak najlepszego kapitana i godziwie zapłacić mu za poniesiony trud.

Kształcenie oficerów odbywało się w trybie eksternistycznym. Kadeci przygotowujący się 
do patentów oficerskich płacili kapitanowi za naukę. Egzaminy na patent zdawano przed pań-
stwowa komisją.

Drugi etap po 1850 roku, to od samego początku był czas przyspieszonych i radykalnych 
zmian technologicznych w budowie i konstrukcjach statków, wyrażonych zastosowaniem sta-
li w budowie kadłubów, co stanowiło odpowiedź na rozwijający się w postępie arytmetycznym 
rynek przewozów morskich, podrożenie drewna dębowego, zapotrzebowanie na statki o du-
żych wymiarach, a nastąpiło to w wyniku gwałtownego rozwoju handlu i przewozów ludzi po-
między państwami europejskimi i należącymi do nich zamorskimi koloniami.

Powstały możliwości wyodrębnienia się przedsiębiorstw armatorskich zwłaszcza w przewo-
zach liniowych i pasażerskich, bowiem rządy poszczególnych państw zainteresowane utrzyma-
niem łączności z koloniami subwencjonowały w różny sposób armatorów.

Taka sytuacja sprawiła, że po raz pierwszy armator patrzył na statek jako na narzędzie przy-
noszące mu zysk. Dla niego statek stał się dobry lub zły wyłącznie z punktu widzenia jego efek-
tywności oraz funkcji przewozu ładunków, do których został przeznaczony. Sama podróż stat-
ku była tylko częścią finansowego przedsięwzięcia.

Rok 1850 i lata późniejsze to okres masowego zastosowania w żegludze silnika parowe-
go. Rozpoczęła się konkurencja żagli z maszyną parową. Zaczęły powstawać półregatowe ża-
glowce do przewozu ładunków wartościowych o nośności do 1000 BRT, zwane kliprami. Zało-
gi kliprów z konieczność odpowiedniej obsługi żagli liczyły do 100 osób. Konieczne więc było 
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zatrudnienie odpowiedniej osoby, która w imieniu właściciela statku, i w porozumieniu z ka-
pitanem, dokonywałaby zakupów żywności dla załogi. Powstało stanowisko superintenden-
ta, czyli ochmistrza, który był w rozumieniu dzisiejszym, wyspecjalizowanym kierownikiem 
zakupów – dbał bowiem nie tylko o zaopatrzenie załogi w żywność, ale jednocześnie wspól-
nie z kapitanem dokonywał zakupów elementów ożaglowania i materiałów sztauerskich oraz 
prowadził księgowość, to znaczy zbierał i ewidencjonował wszelkie rachunki, z których wspól-
nie rozliczał się z kapitanem przed armatorem. W tym samym czasie weszły do eksploatacji 
największe statki żaglowe, tzw. windjammery, czyli pogromcy wiatrów. Są to transoceaniczne 
statki towarowe, które z założenia miały konkurować z parowcami, dzięki oszczędnościom na 
kosztach transportu.

Pojemność Windjammerów przekraczała niekiedy 5000 BRT, a długości kadłubów docho-
dziły do stu kilkudziesięciu metrów. Pływały one na ściśle określonych trasach w cyklu rocz-
nym pomiędzy Europą, Chinami, Australią i Ameryką Południowa. W tym czasie okrążały 
glob, wożąc węgiel, surowce mineralne (guano i rudy metali szlachetnych), tropikalne drew-
no i zboże. Załoga windjammerów, dzięki zastosowaniu wind parowych do podnoszenia żagli, 
wynosiła 50–60 osób. Windjammery rozwijając średnią prędkość ok. 15 węzłów miały przewa-
gę nad parowcami, których osiągi w owym czasie nie przekraczały 8 węzłów, a ponadto parow-
ce musiały być zaopatrzone w węgiel (do maszyn) i słodką wodę – kosztem ładunku. Opłacal-
ności żaglowców sprzyjały także przepisy, czyli ulgi podatkowe w wielu krajach i wymagania 
od kandydatów na stopnie oficerskie odnośnie do konieczności odbywania praktyk na żaglow-
cach. Także dla szeregowych marynarzy wprowadzenie stalowych kadłubów statków stanowiło 
przełom w mentalności „przecież żelazo jest cięższe od wody i jak to może pływać?”, dodatko-
wo wprowadzenie maszyny parowej spowodowało, że wielu z nich ze strachu odmawiało zamu-
strowania na taki statek.

Rozwój technologiczny i zastosowanie kotłów wysokociśnieniowych spowodowało, że stop-
niowo parowce zaczęły wypierać żaglowce. Dotyczyło to zwłaszcza żeglugi liniowej, gdzie regu-
larność kursowania statków i możliwość ułożenia terminów zawinięć i wypłynięcia do i z por-
tów stały się niezwykle ważne. Na statku pojawiło się stanowisko I inżyniera (mechanika) 
i palaczy. Załoga podzieliła się na maszynę i pokład.

Przedsiębiorstwo armatorskie oprócz działu księgowości, obsadzonego przez absolwentów 
szkół handlowych, rozwinęło się o dział techniczny z inżynierami również kształconymi na la-
dzie. Zaczął się więc podział na załogę lądowa i morską.

Zakres obowiązków kapitana nadal obejmował:
 – znajdowanie ładunków przy pomocy współpracujących w portach agentów,
 – negocjowanie stawek frachtowych za ładunki,
 – angaż załogi,
 – żegluga i nawigacja statkiem,
 – konserwacja i utrzymanie statku w gotowości technicznej,
 – dbałość o bezpieczeństwo statku i załogi.

Do obowiązków głównego inżyniera należała eksploatacja i konserwacja silnika. Główny 
inżynier na statku pojawił się nie jako marynarz, lecz jako absolwent szkół technicznych, który 
powoli stawał się marynarzem.



44

Łukasz Domański 

Początek wieku XX przyniósł największy przełom w żegludze, który zresztą pojawił się poza 
żeglugą – było to wynalezienie telegrafu kablowego z kodem systemu kropek i kresek opracowa-
nego przez Finleya Morse’a a następnie na podstawie nadajnika Marconiego – telegrafu radio-
wego. Już w 1906 roku transatlantyk „Republic” nadał z morza na ląd pierwszą wiadomość. Wy-
nalazek był tak ważny, że w ciągu paru lat cały świat został opanowany przez linie telegraficzne 
a także statki masowo zaczęto wyposażać w telegrafy radiowe. System telegrafów na statku i lą-
dzie został uznany jako obowiązujący standard.

W strukturze organizacyjnej statku pojawiło się stanowisko radiotelegrafisty. Pojawienie się 
radiotelegrafu zmieniło w sposób zasadniczy relacje między statkiem a armatorem, zmniejsza-
jąc radykalnie kompetencje i zakres obowiązków kapitana statku na rzecz armatora na lądzie, 
bowiem do rej pory, zwłaszcza w żegludze nieregularnej po wypłynięciu z portu macierzystego 
statek znikał z pola widzenia armatora i nie było sposobu komunikacji z nim, stąd o wszystkim 
w imieniu armatora decydował kapitan.

W żegludze regularnej armator mógł w sposób szacunkowy określić daty wpłynięcia i wy-
płynięcia statku z portu, a także, dzięki doświadczeniu, przewidzieć jaki ładunek i po jakich 
stawkach zostanie zasztauowany na statku. Rozliczenie i określenie wielkości zysku następowa-
ło jednak po przypłynięciu statku do portu macierzystego.

Od pojawienia się telegrafu armator, dysponujący teraz siecią międzynarodowych powią-
zań i kontaktów z giełdami towarowymi, miał znacznie większe możliwości znalezienia ładun-
ku niż kapitan na statku. Mógł także, dysponując większa ilością czasu, wynegocjować wyższe 
stawki frachtowe, tym bardziej, że zatrudnił do tego celu doświadczonego kupca-negocjatora, 
zwykle agenta giełdowego, w następstwie czego w przedsiębiorstwie armatorskim pojawił się 
dział frachtowania.

Armator zastrzegł sobie nadzór nad systemem mustrowania załogi zakładając, że statek stał 
się zbyt kapitałochłonną lokatą kapitału, by obsługiwała go niedoświadczona, i bez referen-
cji, załoga. W przedsiębiorstwie armatorskim pojawiło się stanowisko kierownika/dyrektora 
do spraw osobowych. Eksploatacja parowców i konieczność organizacji napraw i przeglądów 
maszyny oraz samego statku spowodowały także powstanie w siedzibie armatora działu tech-
nicznego nadzorującego z lądu system przeglądów, napraw statków a także nadzorującego pra-
cę i zatrudnienie mechaników.

Kapitan zobowiązany został przez armatora do ciągłego meldowania o swoim położeniu 
i określania przewidywanego terminu wpłynięcia statku do portu. Otrzymywał z lądu instruk-
cje odnośnie do ilości zabukowanego ładunku i jego przeznaczenia, szacowanego terminu wyj-
ścia z portu oraz zawinięcia do portu przeznaczenia, otrzymywał także instrukcję w jakim 
porcie i ile ma wziąć bunkru, kto jest jego agentem klarującym i przy jakim nabrzeżu ma zacu-
mować.

Kapitanowi pozostawiono najważniejsze kompetencje. Mimo że przestał być decydentem, 
a stał się posłusznym wykonawcą – z punktu widzenia bezpieczeństwa statku i załogi został zo-
bowiązany do:
 – prowadzenia rzetelnej i dokładnej nawigacji,
 – nadzoru wraz z agentem klarującym terminowości za- i wyładunku,
 – dbałości nad użytkowaniem i bezpieczeństwem oraz konserwacją sprzętu pokładowego 

i statku,
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 – dbałości wspólnie z ochmistrzem o dobrobyt socjalny załogi,
 – dbałości wspólnie z I mechanikiem o maszynę i urządzenia techniczne,
 – dbałości wspólnie z radiooficerem o łączność ze światem a szczególnie z armatorem.

Zmiany te, czyli podział funkcji pomiędzy przedsiębiorstwem armatorskim na ladzie a jego 
częścią, czyli statkiem, które wykształciły się w latach 1910–1920 trwają z niewielkimi korekta-
mi, do dziś.

Dzięki telegrafowi zarząd firmy armatorskiej osobiście i na własną odpowiedzialność zaczął 
w pełni dysponować statkiem, kontrolować na bieżąco jego ruchem, reagować bezpośrednio 
na wszelkie wydarzenia na morzu. Stało się opłacalne tworzenie firm armatorskich, ich łącze-
nie w wielkie, silne finansowo towarzystwa zdolne przetrzymać okresy niekorzystnych stawek 
frachtowych, zwłaszcza, że żegluga stała się niezwykle kapitałochłonnym działem gospodarki.

Rozwój handlu i przyspieszony wzrost taboru morskiego oraz liczby przewoźników, czy-
li przedsiębiorstw armatorskich spowodował wzrost liczby szkół morskich. Ich kadrę stanowi-
li kapitanowie żaglowców a także parowców, którzy zeszli na ląd, ponieważ nie mogli pogodzić 
się z ograniczeniem ich kompetencji, inżynierowie mechanicy oraz radiooficerowie. Uczelnie 
zaczęły przygotowywać nową kadrę oficerów w systemie dziennym, jednak egzaminy na patent 
oficerski odbywały się indywidualnie, po odbyciu odpowiedniej praktyki morskiej.

Na uczelniach handlowych zaczęto przygotowywać kadrę lądową dla przedsiębiorstw ar-
matorskich. Lata dwudzieste XX wieku to czas powstawania na tych uczelniach podręczników 
z dziedziny ekonomiki transportu morskiego. Uczono prawa morskiego, ekonomiki transpor-
tu, ubezpieczeń w transporcie morskim, funkcjonowania giełdy frachtowej, a w ramach finan-
sów – zasad kredytowania rozwoju przedsiębiorstwa armatorskiego.

W roku 1910 wszedł do eksploatacji pierwszy tankowiec, a więc statek całkowicie różny od 
dotychczas eksploatowanych. Towarzystwa naftowe starały się zainteresować przewozami ropy 
firmy armatorskie, jednak oferowały zbyt niskie stawki frachtowe orientując się według sta-
wek obowiązujących na rynku w danej relacji przewozowej, nie biorąc pod uwagę faktu pustych 
przebiegów balastowych oraz faktu wzrostu niebezpieczeństwa pracy na tankowcu a także bar-
dzo krótkiego czasu pobytu statku w porcie. Czynniki te zadecydowały, że załogi nie chciały 
mustrować na tankowiec a jeśli tak, to żądając parokrotnie wyższej płacy niż na innych stat-
kach. W ten sposób zaczęły powstawać floty koncernowe, należące do towarzystw naftowych. 
Z biegiem czasu armatorzy, za odpowiednio wysoki fracht, zaczęli podejmować się przewozów 
ropy i eksploatacji tankowców, jednak robili to ze względu na bezpieczeństwo ekonomiczne fir-
my na bazie długoletnich czarterów na czas.

Wejście do eksploatacji tankowców miało ogromny wpływ na porty morskie i ich wydajność.
Armatorzy obserwując bardzo krótki czas załadunku lub wyładunku tankowców (z wyko-

rzystaniem pomp), uświadomili sobie, że statek stojący w porcie nie zarabia, a jedynie tworzy 
koszty. Radykalnie wzrosły wymagania odnośnie do uzbrojenia nabrzeży w sprzęt przeładun-
kowy. Rozpoczęto więc na masową skalę dozbrajanie portów, bowiem armatorzy preferowali 
tylko te, które oferowały najkrótszy czas związany z za- i wyładunkiem.

Następny, trzeci etap rozwoju żeglugi to lata od 1955 roku, czyli powstania w przedsiębior-
stwach działów inwestycji taborowych, gdzie zaczęto, współpracując ze stoczniami, projekto-
wać i ustalać parametry techniczne nowego taboru. Był to także wynik badań naukowych jakie 
podejmowali ówcześni eksperci z dziedziny transportu morskiego a dotyczących dzielenia się 
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rynku frachtowego i powstawania cząstkowych rynków. Armatorzy przez budowę wyspecjali-
zowanego taboru widzieli szansę na opanowanie tych rynków i uzyskanie wyższych frachtów. 
Skorzystali też z doświadczeń związanych z przewozem ropy tankowcami. Na rynkach przewo-
zowych obok konwencjonalnych trampów z międzypokładami, przeznaczonych do przewozu 
różnorakich ładunków, pojawiły się masowce, i tonaż Oil/Bulk/Ore.

Obok konwencjonalnych tankowców do przewozu ropy pojawił się tabor VLCC, chemika-
liowców oraz gazowców, czyli LNP, LNG, a także tabor do przewozu produktów ropy naftowej – 
benzynowce czy asfaltowce.

Tabor liniowy zmienił się przez wyodrębnienie się kontenerowców, paletowców, Ro-Ro, sys-
temu LASH oraz promów morskich. Żegluga pasażerska, która na dalekich trasach przegrała 
konkurencję z lotnictwem przeszła do obsługi turystyki – powstał crusing.

Proces ten trwał przez około 10 lat i spowodował ogromne zmiany w systemie eksploata-
cji taboru oraz przez koncentrację i centralizację kapitału doprowadził do zawierania pooli 
i powstawania konsorcjów, zwłaszcza w żegludze nieregularnej, rozwoju flot koncernowych 
i przedsiębiorstw operatorów, czyli podejmujących się eksploatacji wyczarterowanego taboru. 

Na lata 60., 70., 80. XX wieku przypadła inna rewolucja związana z informatyzacją w przed-
siębiorstwie armatorskim, wprowadzenia łączności mailowej dzięki połączeniom satelitarnym 
ze statkiem a także rewolucja związana z systemem GPS i włączeniem go do nawigacji, co pozwa-
lało nie tylko na precyzyjne prowadzenie statku, ale także na dokładne określenie pozycji statku 
przez armatora i dalszą kontrolę nad jednostką. Jeśli chodzi o sam statek morski, aby zminimali-
zować koszty osobowe zmniejszano liczebność załogi, zmniejszono obsady wacht, zlikwidowano 
stanowisko ochmistrza, łącząc jego zadania z zadaniami kucharza, wprowadzano jednoosobo-
we wachty w maszynowni. Pozostawiono stanowiska radiooficera i elektryka-informatyka odpo-
wiedzialnego za urządzenia elektroniczne na statku. 

Lata 60., 70., 80. i 90. XX wieku to czas kiedy do przedsiębiorstw armatorskich, agencji mor-
skiej i portów trafiali wyuczeni przez pracowników Zakładu Ekonomiki Transportu Morskie-
go i Śródlądowego a wypromowani przez prof. dr hab. Gronowskiego magistranci i doktoranci. 
Jak dawali sobie radę z tymi zmianami – czy byli do nich przygotowani? Patrząc z perspektywy 
czasu na rozwój firm, którymi zarządzali ich pracę należy ocenić pozytywnie. 

Każdy wykładowca czy też promotor, ucząc swych studentów i wiedząc, że trafią do róż-
nych przedsiębiorstw musi sobie odpowiedzieć na wile pytań, z których najważniejszym jest – 
czy moi studenci mają wystarczającą wiedzę i czy ta wiedza pozwoli na analizę sytuacji w fir-
mie i postawienie właściwej diagnozy co dalej pozwoli im przystosować się do częstych zmian 
w otoczeniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, czy też instytucji, do której 
trafią. Następne pytanie to – czy moi studenci potrafią nie tylko zaakceptować zmiany wpro-
wadzane przez innych, ale i samemu dokonywać takowych, modernizując działania instytucji, 
do których trafiają i którymi w końcu będą kierować, czy też wybiorą rolę biernego wykonawcy 
zamiast czynnego uczestnika zmian.

Zastanawiając się nad tym wypadałoby porównać programy nauczania na polskich uczel-
niach kształcących ekonomistów z dziedziny transportu morskiego oraz programy zagranicz-
nych uczelni. Istotną także okazuje się motywacja i podejście samego studenta do procesu przy-
swajania wiedzy.
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Jeśli chodzi o programy nauczania, to należy stwierdzić znaczące różnice wynikające z od-
mienności systemów ekonomicznych trwające do końca lat 80. XX wieku, kiedy to panują-
cy w Polsce ustrój socjalistyczny oparty na centralnym planowaniu pozbawiał kierownictwo 
przedsiębiorstw możliwości podejmowania decyzji strategicznych, zastrzeżonych wyłącznie dla 
centrum planistycznego. Programy nauczania księgowości jako systemu informacji dla zarzą-
dów przedsiębiorstw, a także finansów przedsiębiorstw czy też finansów międzynarodowych 
zostały ograniczone. Studenci w Polsce nie uczyli się nic, albo jeśli tak to niewystarczająco o za-
sadach funkcjonowania giełd frachtowych, zasadach prognozowania trendów zmian frachtów, 
podziału rynków frachtowych. Jeśli chodzi o teorię organizacji i zarządzania, a szczególnie ta-
kie jej dziedziny, jak budowa struktur organizacyjnych, rozwój struktur hybrydowych, zależ-
ności pomiędzy a strategią przedsiębiorstw a ich strukturami, rodzaje strategii przedsiębiorstw, 
to studenci w Polsce niewiele wiedzieli, bowiem nauki związane z zarządzaniem przedsiębior-
stwem w latach 50. XX wieku uznano za nauki kapitalistyczne i ich zakazano, po to aby w latach 
sześćdziesiątych, po odblokowaniu zakazów, ograniczać ich rolę. Rozwój teorii organizacji i za-
rządzania nastąpił dopiero w latach 70. XX wieku.

Inne różnice w programach nauczania wynikały ze ściślejszej współpracy uczelni z przed-
siębiorstwami armatorskimi w krajach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa te musiały ge-
nerować zyski, których wypracowanie gwarantowało dalszy ich rozwój, dlatego zamawiały na 
uczelniach opracowania dotyczące możliwości działania w ramach rozwijających się rynkach 
cząstkowych, przy okazji dofinansowując uczelnie. Korzystając z wiedzy dotychczasowych ab-
solwentów i jednocześnie dostrzegając braki w ich edukacji, zarządy przedsiębiorstw wspólnie 
z władzami uczelni na bieżąco, dzięki dodatkowym wykładom fakultatywnym czy też semina-
riom prowadzonym przez praktyków, zwykle metodą „case study” uzupełniały te braki.

Starano się także pokazać studentom w jaki sposób zdobyta wiedza może się przydać, np. 
w Wyższej Szkole Handlowej w Bergen popularnością cieszyło się seminariom „Jak stworzyć 
własne przedsiębiorstwo armatorskie”, stanowiące połączenie wiedzy z zakresu funkcjonowa-
nia rynków frachtowych, finansów (szczególnie zasad kredytowania działalności) oraz księgo-
wości, tzn. czytania zarówno kąt analitycznych jak i samego bilansu przedsiębiorstwa. Robiono 
to na przykładach funkcjonujących już przedsiębiorstw. Prowadzono także seminaria dotyczą-
ce działania i strategii korporacji żeglugowych i sposobów uzyskiwania efektów synergii pod-
czas ekspansji a także zasad dywersyfikacji działalności.

W tym samym czasie w Polsce, od momentu powstania przedsiębiorstw armatorskich aż do 
końca lat 80. XX wieku ze strony polskich armatorów nie pojawiało się takie zapotrzebowanie. 
Pracownicy uczelni (w tym czasie Politechniki Szczecińskiej), to jest pracownicy Katedry Eko-
nomiki Transportu Morskiego i Śródlądowego prowadzonej przez prof. dr hab. Franciszka Gro-
nowskiego, mimo wszystko, obserwując trendy rozwoju żeglugi światowej, powstawanie coraz 
to nowych cząstkowych rynków frachtowych i przystosowywanie się do nich tonażu, starali się 
przekazać to swoim studentom. Prowadzono także przez ekspertów-praktyków wykłady fakul-
tatywne dotyczące organizacji przedsiębiorstwa armatorskiego czy też spedycji w transporcie 
morskim, dzięki czemu zetknięcie się absolwentów z międzynarodowymi rynkami frachtowy-
mi w pracy przedsiębiorstwa armatorskiego nie stanowiło szoku.

Nieco inaczej wyglądał system kalkulacji zarówno wstępnej, jak i wynikowej kosztów po-
dróży statku, jako że był zakłócony systemem zarówno dziwnych kursów walut, jak i dopłat de-
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wizowych, wskutek czego nigdy nie było wiadomo czy naprawdę dana podróż statku przyno-
si zysk, a w konsekwencji – czy cały podpisany kontrakt na przewozy, np. wielu milionów ton 
rudy żelaza, czy węgla – jest korzystny. Sygnały odnośnie do braku możliwości właściwej kalku-
lacji frachtów nie martwiły jednak centrum planistycznego, bowiem tabor morski w zamierze-
niach centrum stanowił nie tyle środek do wypracowywania zysku, co zabezpieczenie potrzeb 
przewozowych polskiego handlu zagranicznego, stąd też naciski na zachowanie w transakcjach 
handlowych własnej gestii transportowej. Myślenie takie było powrotem do teorii z pierwszego 
okresu rozwoju żeglugi, teorii kupca-właściciela statku i ładunku, który kalkuluje różnicę w ce-
nie towaru w miejscu załadunku i wyładunku i liczy czy to mu się opłaca, z tym, że taka kalku-
lacja opłacalności została zakłócona przez nierealistyczny system kursów walut i dopłat dewi-
zowych do eksportu towarów.

Następną rewolucją, która czekała na absolwentów Wydziału Ekonomiki Transportu było 
wprowadzenie informatyki do przedsiębiorstw armatorskich. Połowa lat sześćdziesiątych to 
czas intensywnej informatyzacji przedsiębiorstw armatorskich w krajach gospodarki rynko-
wej. W pierwszej fazie rozwoju korporacje armatorskie, tak jak i inne, w informatyzacji widzia-
ły rozwiązanie problemów sprawnego zarządzania. Dzięki odpowiednim programom księgo-
wym z odpowiednio dużą, w stosunku do potrzeb, liczbą kont analitycznych i niespotykaną 
do tej pory sprawnością i szybkością obliczeń, zarząd przedsiębiorstwa mógł w sposób szyb-
ki i sprawny zdiagnozować sytuację na poszczególnych rynkach oraz podjąć właściwą decy-
zję. Poszczególne działy mogły prowadzić zgodnie ze wskazaniami sprawną dyspozycję posia-
danym taborem.

Na przełomie lat 60. i 70. zaczęto konstruować modele ekonometryczne rozpisywane na-
stępnie na programy informatyczne wspomagające procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie ar-
matorskim w tym programy kalkulacji stawek frachtowych na różnorodnych rynkach cząstko-
wych. Informatyzacja w przedsiębiorstwie stała się koniecznym standardem.

W tym samym czasie w Polskiej Żegludze Morskiej i Polskich Liniach Oceanicznych obli-
czenia w księgowości dokonywano za pomocą „małej mechanizacji” a zliczenia do kalkulacji 
stawek frachtowych na napędzanych ręcznie maszynach. Nadal funkcjonowały hale maszyn 
księgujących oraz hale maszyn do przepisywania zleconych tekstów. Kierownictwa firm pań-
stwowych, wyznaczane w sposób polityczny nie odczuwały presji konkurencji, tak jak zarzą-
dy firm funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Zawsze liczyły na pomoc państwa w sytuacji 
trudnej, a także na dodatkowe dofinansowania przy zakupie nowego taboru. Badania w celu 
ekspansji na nowe rynki frachtowe wydawały im się zbędne. Liczono zawsze na ładunki pol-
skiego handlu zagranicznego.

Na Uczelniach, w tym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, już w połowie lat sześć-
dziesiątych pojawiły się polskie Odry, uczono choć w niewielkim zakresie informatyki, nato-
miast w przedsiębiorstwach nie odczuwano potrzeby innowacji. Informatyka naprawdę dotar-
ła do polskich armatorów dopiero w latach 80. XX wieku. Zaistniała wtedy potrzeba poznania 
podstaw informatyki i obsługi komputera metodą samokształcenia przez tych studentów, któ-
rzy ukończyli studia na przełomie lat 50., 60. i 70. XX wieku. W ten sposób dokonywała się 
pierwsza selekcja dawnych studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego – wtedy już ka-
dry kierowniczej – na tych, którzy chcieli się uczyć i tych, którzy obawiając się nowości woleli 
zmienić pracę i przejść do instytucji, gdzie nie było takiego wymogu. Należy stwierdzić, że od-
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padli nieliczni a większość zmotywowana koniecznością pozostania w zawodzie przeszła ten 
etap zwycięsko. Stało się to tym łatwiej, że grupy studenckie na kierunku ekonomiki transpor-
tu morskiego były nieliczne, studenci należeli do najlepszych a przez pięć semestrów mieli bez-
pośredni i częsty kontakt z Profesorem Franciszkiem Gronowskim i pracownikami katedry, co 
pozwalało na utrzymanie stosunku uczeń-mistrz i stanowiło dodatkową motywację do nauki 
a także spowodowało, że zostali wdrożeni do solidnej pracy, logicznego myślenia i rzeczowego 
podejścia do rozwiązywania pojawiających się problemów. Łączyło się z tym zrozumienie ko-
nieczności ciągłej aktualizacji swojej wiedzy, po to aby sprostać ciągłym zmianom w otoczeniu 
przedsiębiorstwa. Absolwenci z lat osiemdziesiątych i późniejszych, uczący się informatyki za-
równo w liceum, jak i na uczelni nie mieli już tego problemu.

Drugim, jeszcze większym wezwaniem była zmiana ustroju i przejście do gospodarki wol-
norynkowej, które dokonało się w 1989 roku. Zmieniło się wtedy gwałtownie podejście państwa 
do przedsiębiorstwa oraz misja w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, gdzie głównym celem sta-
ło się kreowanie zysku na takim poziomie, aby zagwarantować nie tylko odtworzenie kapita-
łu, ale jego rozwój. Zaspokojenie potrzeb polskiego handlu zagranicznego, mimo że było dla 
wszystkich niezwykle istotne, zeszło na drugi plan.

W przedsiębiorstwach przyjęto inne niż dotychczas formy organizacji kapitału, czyli formy 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych. Wprowadzano konsekwentnie 
zmiany w systemie księgowości przez zwiększenie liczby kąt analitycznych.

Jeśli chodzi o finanse, to po ustaniu gwarancji bankowych ze strony Państwa zajęto się sys-
temem finansowania inwestycji taborowych poprzez poszukiwanie takich wykonawców, któ-
rzy gwarantowali dostęp do nisko oprocentowanych i długoterminowych kredytów. Zmieniło 
się też podejście do rynku, poszukiwano bowiem ładunków o odpowiedniej wysokości stawek 
frachtowych. Rozpoczęto badania cząstkowych rynków frachtowych. W końcu też zrozumia-
no, że przedsiębiorstwo stanowi system, w którym odpowiednie powiązanie wiedzy z różnych 
dziedzin przynosi sukces. Nadal jednak słabą stroną armatorów polskich był marketing ładun-
ków a w szczególności marketing w formie agresywnej. Wiązało się to częściowo z tym, że pol-
skie organa kontroli skarbowej nie zawsze (w przeciwieństwie do organów skarbowych innych 
państw) dopuszczały do agresywnych form marketingu.

Zarządy przedsiębiorstw przekonały się, iż system gospodarki rynkowej nie toleruje strat 
w bilansach przedsiębiorstw i mimo że nadal, tak jak w poprzednim systemie, w spółkach z prze-
wagą kapitału państwa występowały tendencje do obsadzania stanowisk „swoimi ludźmi”, bez 
kompetencji, co w konsekwencji przynosiło przedsiębiorstwom, którymi kierowali straty. 

W podsumowaniu należy podkreślić, że przed każdym pokoleniem, które ukończyło stu-
dia na Wydziale Transportu, w katedrze Ekonomiki Transportu Morskiego i Śródlądowego sta-
wały inne problemy. Absolwenci z lat 50. i 60. oraz 70. XX wieku trafiali do przedsiębiorstw 
funkcjonujących w gospodarce planowej, gdzie priorytetem były przewozy polskiego handlu 
zagranicznego, natomiast przewozy cross-trade były dodatkiem. Absolwenci ci, kierując przed-
siębiorstwem czy też jego działami, zmuszeni byli do liczenia frachtów dziwnymi kursami wa-
lut i posługiwania się systemem dopłat eksportowych utrudniających prawdziwą i rzetelną ich 
kalkulację.

W latach 70. i 80. uczelnię kończyło więcej absolwentów niż w latach poprzednich i kształ-
cono ich już bardziej jako ekspertów z dziedziny transportu morskiego. Musieli jednak podo-
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łać zmianom i przystosować przedsiębiorstwa, do których trafiali do rewolucji informatycz-
nej, a później, wraz z młodszymi kolegami, przystosować przedsiębiorstwa do funkcjonowania 
w gospodarce rynkowej. Absolwenci z lat 90., zaczynający pracę w nowych warunkach gospo-
darki rynkowej, wraz ze starszymi kolegami podjęli zwycięską walkę, konkurując z innymi 
przedsiębiorstwami na światowych rynkach. Aby przetrwać, podejmowali odważne decyzje, np. 
przeflagowania taboru, żeby nie zostać zniszczonym przez system podatkowy własnego pań-
stwa.

Przez wszystkie te lata uczelnia i pracownicy katedry Transportu Morskiego i Śródlądowego 
pod kierunkiem Profesora dr hab. Franciszka Gronowskiego starali się jak najlepiej przygoto-
wać studentów do realizacji przyszłych zadań w gospodarce morskiej – ich późniejsze, indywi-
dualne kariery należały już do samych absolwentów. Oceniając pracę Profesora Franciszka Gro-
nowskiego i pracowników katedry, według kondycji i rozwoju firm oraz instytucji, do których 
trafiali i którymi zarządzali absolwenci studiów magisterskich i doktoranci przez niego wypro-
mowani, należy w sposób jednoznaczny użyć angielskiego zwrotu well done.
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NASZ KATEDRALNY NESTOR

Wojciech Drożdż

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Jako katedra mamy bodaj najdłuższy staż na naszym wydziale, a zważywszy na naszą historycz-
ną specyfikę – gospodarkę morską, można śmiało powiedzieć, że jesteśmy jednostką unikato-
wą w skali kraju. Nazwa katedry ewaluowała kilkakrotnie, aby osiągnąć ostatecznie odniesie-
nie do gospodarki światowej i transportu morskiego. Katedra to przede wszystkim konkretni 
ludzie (naukowcy i dydaktycy), wśród których primus inter pares z pewnością jest i pozostanie 
Profesor Franciszek Gronowski. 

Nie do przecenienia jest Jego wkład w rozwój myśli ekonomicznej w zakresie gospodarki 
morskiej, zarówno w skali Szczecina i Pomorza Zachodniego, jak i całego kraju. Jego wielolet-
nia, owocna praca naukowa i dydaktyczna w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, Po-
litechnice Szczecińskiej i wreszcie Uniwersytecie Szczecińskim zasługuje na najwyższe uzna-
nie społeczności akademickiej, a w szczególności uczelni i wydziałów zajmujących się naukowo 
szeroko rozumianą gospodarką morską.

Dla naszej katedry jest on niedoścignionym wzorem talentu naukowego, taktu i życzliwo-
ści wobec ludzi i świata Go otaczającego, a także swoistej dobroduszności, połączonej z wiel-
kim poczuciem humoru. Pomimo upływu lat Profesor trwa w swojej otwartości  i chęci po-
mocy wszystkim, którzy się do Niego zgłaszają, zwykle okraszając rozmowy wiązanką żartów 
i anegdot.

Miałem zaszczyt i przyjemność poznać Profesora podczas Sejmiku Morskiego w Grzybowie 
koło Kołobrzegu, gdzie nie tylko był jednym z głównych uczestników dyskusji panelowych, ale 
także prowodyrem wspólnego biesiadowania połączonego ze śpiewem.

W październiku 2001 roku zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w naszej kate-
drze. Dopiero po kilku latach dowiedziałem się, że to między innymi dzięki poparciu Profesora 
Franciszka w procedurze konkursowej mogłem dołączyć do zespołu katedralnego. Do dziś bar-
dzo wdzięczną pamięcią obejmuję wsparcie, jakiego udzielił mi w pierwszych latach mojej pra-
cy w katedrze, faktycznie sprawując rolę Mentora. Mimo że był już wtedy Profesorem Seniorem 
nie szczędził nam – młodym pracownikom nauki – sił i czasu na pomoc merytoryczną dotyczą-
cą pisania prac doktorskich czy iście ojcowskie, zwyczajne z pozoru rozmowy o trudach dnia 
codziennego. Był dobrym duchem katedry wielokrotnie rozładowując rodzące się napięcia po-
między szefostwem, a resztą zespołu.

Z moim serdecznym przyjacielem prof. Michałem Plucińskim – najmłodszym i jednym 
z najwybitniejszych wychowanków Profesora Franciszka – niejednokrotnie wspominamy 

Nasz katedralny Nestor
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z uśmiechem nasze wspólne eskapady pod przywództwem Nestora. Były to wyjazdy do Trój-
miasta i Elbląga na Sejmiki Morskie, rejsy promowe przez Bałtyk, a także katedralna wyprawa 
na  wędkarski weekend.

Podczas tego ostatniego wyjazdu, Profesor Gronowski, a któżby inny (!) stał się szczęśliwym 
posiadaczem sporego węgorza. Niestety ryba pozostawiona w siatce na noc wyślizgnęła się z po-
trzasku i po godzinie 4 nad ranem do śpiących w domku campingowym kolegów dobiegł krzyk 
Profesora: Michał, Zenek, Wojtek węgorz uciekł! Szukajcie węgorza! 

To tylko jedna z zabawnych sytuacji, która wywołuje uśmiech na twarzach kolegów z kate-
dry. Takie spontaniczne reakcje Profesora sprawiają, że Jego pojawienie się na kolejnej konfe-
rencji, seminarium czy uroczystości wydziałowej powoduje natychmiastową poprawę nastroju.

Dziś, choć powrócił do swych rodzinnych stron, w niedalekiej odległości od historycznej 
stolicy Kujaw – Inowrocławia, nadal pozostaje w kontakcie z pracownikami swojej katedry, 
z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Jego dziedzictwo naukowe godnie przejął i rozwija w ra-
mach Zakładu Transportu Morskiego i Lotniczego prof. Michał Pluciński, a mnie kierującemu 
Katedrą Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego pozostaje wyrazić szczere życzenie, aby 
NASZ KATEDRALNY NESTOR jeszcze częściej odwiedzał swoich dawnych współpracowni-
ków, a za 10 lat, aby wszyscy w dobrym zdrowiu świętowali Stulecie Urodzin Profesora, śmiejąc 
się z Jego żartów i śpiewając zainicjowane przez Niego piosenki.

AD MULTOS ANNOS IN OPTIMA FORMA!
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UCZONY, NAUCZYCIEL, OBYWATEL 

Stanisław Flejterski 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
 

Profesorowi Franciszkowi Gronowskiemu
z okazji niezwykłego Jubileuszu
z szacunkiem i sympatią 

Mój skromny esej1, dedykowany Jubilatowi – lubianemu i szanowanemu nie tylko w środowi-
sku szczecińskim – Profesorowi Franciszkowi Gronowskiemu, pragnę zacząć od przypomnie-
nia sławnej kiedyś, interesującej i nadal aktualnej, obejmującej dziewięć grup – typologii na-
ukowców (M. Mazur, Historia naturalna polskiego naukowca, Warszawa 1970). Na czele listy 
znajdują się naukowcy pionierzy, awanturnicy, ryzykanci, artyści, którzy stojąc na leśnej po-
lanie dręczą się pytaniem – „ale co jest w tym lesie?” Łamią uznane prawa i teorie naukowe, 
tworząc nowe. Oni też bywają autorami zaskakujących pomysłów wynalazczych. Tuż za nimi 
można wymienić naukowców klasyków, mistrzów rzemiosła naukowego, kapłanów strzegą-
cych ładu w nauce, którzy nie wyjdą poza obręb owej leśnej polany, ale postarają się wszyst-
ko na niej wykryć w ramach istniejących praw. Klasycy, niecierpiący pionierów jako burzycieli 
umiłowanego ładu, skorzy są do nazywania ich ,,pseudouczonymi”, do czego zresztą pionierzy 
dają im nierzadko powody. Pionierzy odwzajemniają się im epitetem „wrogów postępu w na-
uce”, w czym także miewają słuszność. Pomimo tego antagonizmu, a może raczej dzięki niemu, 
na tych dwóch grupach naukowców stoi rozwój nauki. Bez pionierów groziłaby nauce stagna-
cja, bez klasyków – nauka mogłaby zejść na manowce i stać się szarlataństwem. Gdy pionier-
skie idee w konflikcie z kanonami rzemiosła naukowego wychodzą zwycięsko, wówczas jako 
nowe prawdy zostają włączone do skarbca wiedzy. Trzecie miejsce – zdaniem M. Mazura – na-
leżałoby przyznać naukowcom stymulatorom, naukowcom postulatorom, naukowcom reży-
serom, którzy sami nie podejmują rozwiązywania problemów, ale są obdarzeni zdolnością ich 

1 Esej (fr. essai – „próba”) – forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca autorski punkt widzenia .Ba-
dacze mają problem z określeniem, czym tak naprawdę jest esej , w tym esej naukowy,, uważa się nawet, że 
jego zdefiniowanie jest niemożliwe. Za twórców eseju uznaje się Michela de Montaigne’a, renesansowego 
humanistę, który napisał dzieło Essais (Próby z 1580 r.) i Francisa Bacona, odrodzeniowego filozofa, auto-
ra Essays or Counsels, civill and moral. W rzeczywistości eseje powstawały już w czasach starożytnych (Plu-
tarch, Platon, Seneka Młodszy, Marek Aureliusz ,Cyceron ). Zwane były wówczas „szkicami” i posiadały for-
mę luźnych przemyśleń, zazwyczaj o charakterze filozoficznym.

Uczony, nauczyciel, obywatel 
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wynajdywania, stawiania i podsuwania innym, a jak wiadomo, właściwe postawienie proble-
mu to już część jego rozwiązania. Ci nie wyjdą z polany do lasu, ale mogą pokazać, czego bra-
kuje na samej polanie. Mogą pomóc w rozwiązaniu problemu przez wskazanie repertuaru me-
tod i źródeł informacji. Tego rodzaju naukowcy, których można by też nazwać metodologami, 
są przydatni do organizowania, koordynowania i przewodniczenia w zespołowej pracy nauko-
wej. Jako czwartą grupę można wymienić naukowców erudytów, kompilatorów, krytyków, ma-
jących upodobanie w gromadzeniu, konfrontowaniu i przetrawianiu cudzych idei, aby je potem 
podać w sposób usystematyzowany i krytycznie oceniony. Są oni zwykle autorami wartościo-
wych monografii naukowych, a ich umiejętności są szczególnie cenne w kształceniu młodych 
naukowców. 

Do której z tych czterech grup naukowców można zaliczyć Jubilata? Wydaje się, że Profesor 
Franciszek Gronowski jest naukowcem „z pogranicza”, zasługuje, aby być zaliczonym – w róż-
nej mierze – do każdej z wymienionych kategorii. Dodajmy, że granice między tymi kategoria-
mi są płynne. Profesor Gronowski był przez kilkadziesiąt lat kariery akademickiej pionierem, 
klasykiem, stymulatorem, erudytą… Podstawą do takiej subiektywnej konstatacji (i wcale nie 
jest to jubileuszowa kurtuazja!) jest moja wieloletnia znajomość Jubilata, datująca się od prze-
łomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia. Chociaż nie było mi dane być 
studentem Profesora Gronowskiego, to przecież miałem wiele razy okazję czytać Jego teksty na-
ukowe, popularno-naukowe i publicystyczne (ze sławnymi felietonami włącznie), słuchać Jego 
wykładów, wypowiedzi podczas konferencji, posiedzeń rad wydziału, spotkań towarzyskich… 
Profesjonalizm, wybitne kompetencje merytoryczne w dziedzinie gospodarki morskiej, pasja, 
elokwencja, last but not least – legendarne poczucie humoru… 

Barwna osobowość, dorobek naukowy, wieloletnie związki z praktyką, najwyższe funkcje 
pełnione na wydziale i uczelni, osiągnięcia w dziedzinie kształcenia absolwentów, wieloletni 
wpływ na rozwój kadr naukowych (promotor, recenzent, dyskutant). Roli Profesora Gronow-
skiego w rozwoju szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych nie sposób przecenić. Począw-
szy od końca lat czterdziestych, przez kilkadziesiąt lat był świadkiem i aktywnym uczestni-
kiem zmian zachodzących w Szczecinie – w nauce, w gospodarce, w polityce, w działalności 
publicznej (m.in. w ruchu rotariańskim). Bieg dziejów, przemijanie, dramaturgia rozwoju, suk-
cesy, rozczarowania, nadzieje… Profesor Franciszek Gronowski niejednokrotnie imponował – 
i zapewne nie tylko mnie – mądrością uczonego, nauczyciela i obywatela… Żył w czasach II RP, 
przeżył PRL, żyje od ponad ćwierćwiecza w wolnej Polsce… Zgromadził wiele bezcennych do-
świadczeń i interesujących przemyśleń na temat świata, Europy, Polski, rozwoju gospodarki, 
w tym zwłaszcza gospodarki morskiej, której poświęcił tak wiele lat życia… 

Trzymajmy się morza… to przesłanie bez wątpienia bliskie długiemu życiu i pracy Profeso-
ra Franciszka Gronowskiego. Warto także przypomnieć, że autorem tych słów był w styczniu 
1790 roku Stanisław Staszic: „Przestrogi dla Polski z teraźniejszych politycznych Europy związ-
ków i z praw natury wypadające”. Zdumiewające jak aktualnie – po około 227 latach – brzmią 
ówczesne staszicowskie przestrogi i sformułowane wtedy zalecenia.
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PROFESOR FRANCISZEK GRONOWSKI – NIEZAWODNY PRZYJACIEL

Elżbieta Marszałek

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Jestem szczęśliwa i dumna, że na drodze mojego zawodowego życia spotkałam Profesora Fran-
ciszka Gronowskiego, człowieka o nieprzeciętnej osobowości, emanującego na całe otaczające 
go środowisko serdecznością, życzliwością i mądrością. To wspaniała osoba, doskonały nauko-
wiec, nauczyciel, wychowawca, a dla mnie – Niezawodny Przyjaciel.

Kiedy po studiach przyjechałam z Gdańska do Szczecina, aby tu zamieszkać z rodziną, szu-
kałam wokół siebie wsparcia i życzliwych ludzi. Miałam szczęście spotkać wielu, którzy wycią-
gnęli pomocną dłoń i wspierali w działaniu. Wśród nich byłeś i Ty, Franciszku. Spotykaliśmy się 
na konferencjach, sympozjach, seminariach, gdzie wspólnym głosem mówiliśmy o potrzebie 
morskiego rozwoju regionu. Gdy pisałam artykuły o gospodarce morskiej, zawsze byłeś moim 
nieoficjalnym recenzentem, a przede wszystkim nieocenionym doradcą. 

Dzięki Tobie moje „pióro” nabierało naukowego charakteru. Zawsze skrzętnie i z uwagą ko-
rzystałam z Twoich rad, mój Przyjacielu i Wielki Nauczycielu. Kiedy podjęłam trud napisa-
nia rozprawy doktorskiej pod kierunkiem pof.. Eugeniusza Mazura, pogratulowałeś mi decyzji. 
A gdy tworzyłam „owo dzieło”, wspierałeś mnie fachowymi i duchowymi radami. 

Zbierając materiały do pracy naukowej, odwiedzałam wiele instytucji i przedsiębiorstw go-
spodarki morskiej. Po wysłuchaniu mojej prośby o dane, natychmiast padały słowa: „Ach, to 
pewnie zna pani Profesora Gronowskiego! Byłem jego studentem. To wspaniały człowiek. Do-
skonale pamiętam spotkania z nim i jego wykłady”. I tak było wszędzie, gdzie spotykałam Two-
ich absolwentów.

W roku 2000 stanęłam przed trudnym zadaniem powołania – na bazie 20-letnich doświad-
czeń w kierowaniu Zespołem Szkół Ekonomicznych nr 2 – Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Tu-
rystycznej w Szczecinie. Było to ogromne wyzwanie, którego nie podjęłabym się bez wsparcia 
życzliwych ludzi, a szczególnie Profesora Franciszka Gronowskiego. Drogi Przyjacielu, był Pan 
profesorskim filarem naszej uczelni! 

Pewnego roku Profesor wybrał się z nami na 2-tygodniową ekspedycję wodną Ligi Morskiej 
i Rzecznej zwaną Flisem Odrzańskim. Płynął Odrą z flisakami na tratwie, poznawał tajniki bu-
dowy i spławu drewna. Na koniec, ku uciesze nas wszystkich, został poddany „torturom” cere-
monii Chrztu Flisackiego. Sam Retman – pierwszy po Bogu na tratwie – pasował Profesora na 
Flisaka Odrzańskiego. Wołaliśmy – Brawo! Wielki szacunek, Profesorze!

Podczas rejsu prowadził Pan, Profesorze, wykłady dla samorządowców z miejscowości nad-
odrzańskich, aby przekonać ich do potrzeby zagospodarowania Odry. Dziś może być Pan dum-

Profesor Franciszek Gronowski – Niezawodny Przyjaciel 
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ny. Pana słowa i mądre rady nie poszły na marne. Dzięki Flisowi Odrzańskiemu, gminy i miej-
scowości nadodrzańskie podjęły trud zagospodarowania rzeki. W ciągu kilkunastu lat na całej 
Odrze zbudowano sieć przystani, marin i portów turystycznych. Dziś można bez przesady po-
wiedzieć, że Odra należy do najlepiej zagospodarowanych pod względem turystycznym rzek 
w Polsce. Panie Profesorze, to kolejny powód do radości! 

Franciszku, Profesorze, Drogi Przyjacielu!
Twój wspaniały Jubileusz jest okazją, aby z całego serca podziękować za Twoją dobroć, życz-

liwość i pomoc, jaką okazujesz nam w każdej potrzebie. Chciałoby się zaśpiewać dla Ciebie 
100 lat. Ale 100 lat to za mało, 200 latek by się zdało. 300 nieparzysta, niech nam żyje lat 400! 
A ja mogę przysiąc, że przeżyje całe 1000!!! Drogi Franciszku, jesteś z nami i będziesz zawsze – 
w sercach swoich przyjaciół, studentów, współpracowników, ludzi, którzy mieli przyjemność 
i zaszczyt spotkać Cię na swojej drodze. 

Franku, jesteś dla mnie Niezawodnym Przyjacielem! 
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WSPOMNIENIA NA 90-LECIE URODZIN  
PROF. ZW. DR HAB. FRANCISZKA GRONOWSKIEGO

Konrad Misztal 

emerytowany prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańska Szkoła Wyższa

Jestem wielce zaszczycony, a zarazem szczęśliwy, że mogę wziąć udział w niecodziennej uroczy-
stości uczczenia 90. rocznicy urodzin Profesora Franciszka Gronowskiego, którego darzę wiel-
kim szacunkiem i przywiązaniem.

Miałem przyjemność wypowiedzieć swoje uczucia do Profesora z okazji jubileuszu 75-lecia 
Jego urodzin na łamach okolicznościowego wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego – Trzy-
majmy się morza w 2002 roku, no ale obecny jubileusz jest wyjątkowy i niezwykły.

Do Profesora Gronowskiego absolutnie nie pasuje określenie „sędziwy jubilat”, gdyż jest 
wciąż młody duchem, ale myślę, że sformułowanie „dostojny jubilat” jest jak najbardziej ade-
kwatne do tych nadzwyczajnych okoliczności. 

Nie będę się wypowiadał na temat osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 
Profesora, gdyż reprezentujemy dwie odrębne dyscypliny naukowe, a poza tym nie wypada, by 
młodszy kolega oceniał mistrza i mentora, od którego wiele się nauczył. Skoncentruję się zatem 
na naszych wieloletnich i wielorakich kontaktach naukowych i przyjacielskich. 

Tak się szczęśliwie dla mnie złożyło, że Profesor Gronowski był często obecny w moim życiu 
naukowym, że miałem okazję być z Nim w bliskich kontaktach naukowych, a także, że mogłem 
czerpać z Jego mądrej filozofii życiowej. Tak już jest, że młody adept nauki, wchodzący dopie-
ro w środowisko naukowe i stawiający pierwsze kroki w nauce, uczy się od osób o ugruntowa-
nej pozycji naukowej właściwie wszystkiego, co składa się na pracę naukowo-wychowawczą 
i dydaktyczną. Tak też było i w moim przypadku. Obserwowałem i słuchałem moich starszych 
kolegów, a zwłaszcza tych o niezaprzeczalnej osobowości naukowej i silnej postawie moralnej, 
emanujących z całą wyrazistością na najbliższe otocznie, będących autorytetem i wzorem do 
naśladowania.

Do pierwszych, jeszcze zbyt oficjalnych, kontaktów naukowych i osobistych z Profesorem 
Gronowskim doszło w latach siedemdziesiątych na jednym z odbywających się cyklicznie, co 
dwa lata, spotkań pracowników naukowo-dydaktycznych polskich uczelni kształcących eko-
nomistów transportu. Były to spotkania bardzo potrzebne i pożyteczne z dwóch podstawo-
wych powodów. Po pierwsze stanowiły one forum wymiany poglądów i doświadczeń w za-
kresie ekonomicznej problematyki transportowej i okołotransportowej, będącej przedmiotem 
badań naukowych i dydaktyki polskich ośrodków akademickich. Po wtóre, spotkania te zna-
komicie umożliwiały integrację polskiego środowiska myśli ekonomicznej w dziedzinie trans-
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portu, poprzez wzajemną wymianę poglądów – doświadczeń (zwłaszcza dydaktycznych), bliż-
sze osobiste poznanie się, a często i zadzierzgnięcie przyjaźni. Niestety w późniejszych latach, ta 
ze wszech miar wskazana praktyka, została całkowicie zaniechana i niezastąpiona żadnym in-
nym rozwiązaniem. 

Z Profesorem Gronowskim wielokrotnie spotykałem się na różnych konferencjach, zjaz-
dach i sympozjach naukowych. Profesor bywał też częstym gościem mojej macierzystej uczel-
ni jako recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych, co stwarzało okazje do spotkań i rozmów. 
Również ja, już jako samodzielny pracownik naukowy, zadebiutowałem jako recenzent pracy 
doktorskiej właśnie na Wydziale Ekonomiczno-Inżynieryjnym Politechniki Szczecińskiej, ma-
cierzystym Wydziale Profesora. 

Moja bliższa współpraca naukowa z Profesorem F. Gronowskim przypadła na lata 1976–
1980, w ramach badań nad problemem resortowym ówczesnego Ministerstwa Nauki, Szkol-
nictwa Wyższego i Techniki, dotyczącym roli transportu morskiego w gospodarce narodowej 
PRL. Organizację i koordynację tych badań ministerstwo powierzyło Instytutowi Ekonomi-
ki Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynatorem badań został mianowa-
ny prof. zw. dr hab. Tadeusz Łodykowski, dyrektor wspomnianego Instytutu, natomiast mnie 
przypadła funkcja sekretarza naukowego problemu, jako zastępcy dyrektora do spraw nauko-
wo-badawczych. W realizacji badań uczestniczyło szerokie grono akademickich naukowców, 
reprezentujących środowisko transportu morskiego w Polsce oraz liczni przedstawiciele prak-
tyki gospodarczej. Profesor Franciszek Gronowski został koordynatorem badań, w IV grupie te-
matycznej – Wpływ żeglugi morskiej i portów morskich na bilans płatniczy kraju. W ramach tej 
grupy kierował także pracami nad tematem Wpływ żeglugi morskiej na bilans płatniczy kraju. 
Z racji pełnionej przeze mnie funkcji miałem bezpośredni kontakt ze wszystkimi kierownika-
mi grup tematycznych i tematów. Wówczas to nawiązała się moja ścisła i bezpośrednia współ-
praca naukowa z Profesorem Franciszkiem Gronowskim, która w następnych latach pogłębiała 
się na różnych płaszczyznach życia akademickiego. 

W 1985 roku Profesor Franciszek Gronowski został powołany przez Radę Wydziału Ekono-
miki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego na recenzenta mojego dorobku naukowo-dydak-
tyczno-organizacyjnego w związku z wszczęciem postępowania o nadanie mi tytułu nauko-
wego profesora. Oprócz wysoce pozytywnej oceny merytorycznej mojego dorobku, Profesor 
w ciepłych słowach scharakteryzował moją sylwetkę jako pracownika akademickiego i po pro-
stu człowieka, co w tego typu recenzjach na ogół się nie zdarza. Nie była to zatem szablonowa, 
niejako urzędowa recenzja, lecz zawierająca także stosunek osobisty recenzenta do ocenianego. 
Ten miły dla mnie akcent recenzji utkwił mi głęboko w pamięci.

Następny mój awans naukowy związany jest także z Profesorem Gronowskim. Otóż, gdy 
w 1994 roku wszczęto na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego postępo-
wanie w sprawie powołania mnie na stanowisko profesora zwyczajnego, na jednego z recenzen-
tów wyznaczono Profesora Gronowskiego – mogę zatem stwierdzić, że Profesor jest współtwór-
cą mojej kariery naukowej. 

Kolejna płaszczyzna moich kontaktów naukowych z Profesorem dotyczyła współpracy w za-
kresie rozwoju młodej kadry naukowej. W 1979 roku Rada Wydziału Ekonomiczno-Inżynie-
ryjnego Politechniki Szczecińskiej poprosiła mnie o ocenę pracy doktorskiej, której promo-
torem był doc. dr hab. Krzysztof Luks. Recenzentem tej pracy był także Profesor Gronowski, 
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który z kolei recenzował rozprawę doktorską napisaną pod moim kierunkiem na Uniwersyte-
cie Gdańskiem w 1994 roku. 

Wspomnę również o naszych spotkaniach na Sejmikach Morskich organizowanych przez 
Ośrodek Myśli Morskiej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christana” w Szczecinie. To wła-
śnie Profesorowi Gronowskiemu zawdzięczam włączenie mnie w działalność sejmików mor-
skich, na których występowałem z referatami i publikowałem swoje opracowania w ich wydaw-
nictwach.

Aby w pełni uwypuklić moje związki naukowe z Profesorem Gronowskim, pragnę również 
zaznaczyć, że Profesor recenzował podręcznik akademicki Organizacja i eksploatacja portów 
morskich, opracowanego przeze mnie przy współudziale Stanisława Szwankowskiego, wydane-
go w 1999 roku. Jak zwykle recenzja Profesora była rzeczowa i konstruktywna, umożliwiająca 
udoskonalenie treści podręcznika. 

Profesor recenzował również moje artykuły, które publikowane były w Zeszytach Nauko-
wych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Moje kontakty naukowe z Wyższą Szkołą Mor-
ską w Szczecinie zawdzięczam także Profesorowi, który wprowadził mnie w to środowisko 
naukowe. Dzięki Profesorowi wystąpiłem w tej uczelni z cyklem wykładów na temat zewnętrz-
nych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich oraz 
wygłosiłem referat na konferencji zorganizowanej przez Instytut Eksploatacji Portów i Floty 
w 1995 roku. 

Na zakończenie moich wspomnień chciałbym jeszcze jedno podkreślić, a mianowicie recen-
zje Profesora Gronowskiego stały się dla mnie wzorem do naśladowania. Na ogół przyjmuje się, 
że recenzja powinna być krytyczna, czyli wytykająca głównie błędy i usterki, często bez wska-
zania sposobu ich poprawy, natomiast zazwyczaj unika się w niej pozytywów, pochwał. Recen-
zje pisane przez Profesora Gronowskiego były natomiast konkretne i konstruktywne, życzliwe 
a nie szkodzące, wspomagające a nie przygnębiające autora, doradzające, lecz nie mentorskie. 
Tak postępuje mistrz, który wskazuje właściwą drogę uczniowi, to jest jego powinność i powo-
łanie. 

Obydwaj jesteśmy obecnie na emeryturze. Pozostały nam jedynie wspomnienia, refleksje 
i kontakty telefoniczne, których tematem jest głównie stan zdrowia i samopoczucia. 

Bardzo sobie cenię, że Profesor zalicza mnie do grona swoich przyjaciół.
Z okazji pięknego Jubileuszu życzę Dostojnemu Jubilatowi długich lat życia w zdrowiu i spo-

koju. Niech dobre samopoczucie nigdy Go nie opuszcza, a dobrą radą niech wspiera następne 
pokolenia.
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EWOLUCJA STUDIÓW DOKTORANCKICH – OD POLITECHNIKI 
SZCZECIŃSKIEJ DO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Józef Perenc

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

WPROWADZENIE
Wiele polskich uczelni, w tym także Politechnika Szczecińska a później Uniwersytet Szczeciń-
ski, za najważniejszy zasób uważają swoje kadry. Droga zawodowa od asystenta do samodziel-
nego pracownika jest długa, a jednym z ważnych stopni na tej drodze jest doktorat. Napisanie 
pracy doktorskiej może się odbywać w trybie eksternistycznym lub regularnych studiów dok-
toranckich. Po 15 latach funkcjonowania Politechniki Szczecińskiej w 1970 roku zdecydowano 
o powołaniu zaocznego studium doktoranckiego na Wydziale Ekonomicznym, a później tak-
że na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Doktorat to ważna rozprawa, któ-
ra powinna być samodzielnym, oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego, wykazywać 
ogólną wiedzę kandydata w danej dyscyplinie. Doktorant powinien wnieść swoistą cegiełkę do 

„skarbnicy wiedzy”.

POTRZEBA POWOŁANIA STUDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ
Politechnika Szczecińska – uczelnia z sześcioma wydziałami, z ponad 16 tys. studentów i oko-
ło 800 pracowników naukowo-dydaktycznych – potrzebowała do ćwiczeń, laboratoriów, prose-
minariów nowych doktorów, w tym także z nauk ekonomicznych. Oprócz trybu eksternistycz-
nego, który dominował przy naborze pracowników zewnętrznych, od 1970 roku uruchomiono 
tryb studiów doktoranckich zaocznych. Po ogłoszeniu naboru w kolejnych latach zgłaszało się 
około 20–40 kandydatów na te studia. Każdy kandydat pisał esej wstępny, odpowiadał na py-
tania komisji kwalifikacyjnej, a po zakwalifikowaniu około 24–30 kandydatów rozpoczynało 
studia w trybie comiesięcznych zjazdów. Kierowanie I studium doktoranckim rada wydziału 
powierzyła prof. dr Przemysławowi Małkowi. Kolejno powołanym studium doktoranckim od 
1971 roku kierował1 Profesor Franciszek Gronowski. W tym roku nasz Jubilat kończy 90 lat 
życia. Jest więc okazja, aby przywołać okres 1971–1975 i dalsze lata z jego bardzo aktywnego 

1 Kolejnymi kierownikami Studiów Doktoranckich byli na WTiŁ oraz na WZiEU profesorowie: W. Grzy-
wacz, J. Engelhardt, J. Perenc, H. Babis, S. Flejterski, E. Załoga, K. Brzozowska. 
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życia, jego życiowych dokonań oraz ukazać jak przebiegała ewaluacja studiów doktoranckich 
na Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim. 

Obecność w Szczecinie na tym święcie wielu naukowców, wielu praktyków szeroko rozu-
mianej branży morskiej jest wyraźnym dowodem szacunku, poważania i uznania dokonań 
Profesora Franciszka Gronowskiego.

NABÓR I DECYZJA O PRZYJĘCIE NA STUDIA DOKTORANCKIE
Po ogłoszeniu naboru na zaoczne studia doktoranckie wiele instytutów naukowo-badawczych, 
dyrektorzy katedr i instytutów uczelnianych, kierownicy (dyrektorzy) ważnych w polskiej go-
spodarce przedsiębiorstw skierowali do Politechniki Szczecińskiej na studia doktoranckie swo-
ich pracowników. Zrobili to między innymi Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście, Baltona, Polska 
Żegluga Morska, PKP, Poczta Polska, Hartwig, PZU, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transpor-
tu, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Morski i wiele innych podmiotów.

Kandydaci mieli tytuł magistra lub inżyniera. Po napisaniu około 10 stron esejów i ich obro-
nie oraz rozmowie kwalifikacyjnej odbyła się kwalifikacja kandydatów. Następnie Komisja Na-
boru kierowała wniosek do Rektora o przyjęcie i uruchomienie studiów doktoranckich. Według 
wtedy istniejących uregulowań prawnych, zakłady pracy, które kierowały na te studia swoich 
pracowników powinny doktorantom udzielać urlopów szkoleniowych, dopomagać im w wybo-
rze tematów rozpraw oraz w miarę możliwości wspomagać ich w pokrywaniu części kosztów 
tych studiów. Pracownicy delegowani na te studia przez uczelnie oraz przez instytuty nauko-
wo-badawcze czynili starania, aby bieżące prace naukowo-badawcze choć w części były zbieżne 
z wybranymi tematami rozpraw doktorskich. W latach 1971–1975 z takiej formy pomocy w gru-
pie 24 doktorantów skorzystało sześć osób (w tym piszący ten artykuł).

EWOLUCJA PROGRAMÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
Kandydaci którzy zostali zakwalifikowani na te studia w większości byli absolwentami stu-
diów ekonomicznych, ale słuchaczami byli także absolwenci studiów inżynierskich. Istniała 
więc potrzeba uzupełnienia i wyrównania poziomu wiedzy ekonomicznej. Doktoranci po 2–3 
latach zajęć byli zobligowani do zdania trzech egzaminów doktorskich – z ekonomii, filozofii 
lub socjologii oraz z języka obcego. Bardzo ważnym przedmiotem była ekonomia (makro i mi-
kro), którą wykładali prof. dr hab. J. Rutkowski oraz prof. dr hab. K. Piotrowski. Doktoranci 
mieli możliwość wysłuchania wykładów z ekonometrii i badań operacyjnych (prowadzonych 
przez prof. Z. Zielińskiego i prof. J. Hozera) oraz wykładów z filozofii i socjologii. Prowadzo-
no także konwersacje językowe z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. Ważnym blo-
kiem zajęć była i jest metodyka prowadzenia prac doktorskich2. W czasie studiów w latach 1971–
1975 zorganizowano siedem grup studiów doktoranckich, które prowadzili: prof. J. Rutkowski, 
prof. P. Małek, prof. J. Wolszczan, prof. T Wierzbicki, prof. F. Gronowski oraz prof. W. Gór-
ski. W niektórych grupach seminaryjnych w zajęciach uczestniczyli doktoranci woluntariusze 
z tzw. wolnego naboru. Profesor Franciszek Gronowski w tych latach opiekował się: J. Wojsia-

2 Metodykę pracy naukowej prowadzili: prof. W. Grzywacz, prof. S. Flejterski, prof. W. Downar oraz prof. 
A. Panasiuk.



63

Ewolucja studiów doktoranckich…

tem, W. Nowakiem, B. Lemańczykiem, Z. Sosnowskim, I. Chrzanowskim, K. Luksem, J. Ławic-
kim i innymi doktorantami. Pracownicy Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transpor-
tu, pracownicy Wydziału Ekonomicznego a teraz WZiEU po kolejnych awansach naukowych 
stworzyli możliwość opiekowania się i promowania kolejnych doktorów nauk ekonomicznych. 
Zajęcia na zaocznych studiach doktoranckich miały za zadanie przygotowanie doktorantów do 
zdania trzech egzaminów doktorskich. Najważniejszym i trudnym przedmiotem była ekono-
mia – tak makro jak i mikro, zaś na trzecim roku – „Współczesne problemy globalizacji i kon-
kurencji międzynarodowej”. 

Przez trzy lata zaocznych studiów doktoranckich doktoranci mieli możliwość wysłuchania 
około 290 godz. wykładów, konwersatoriów, seminariów. Od 1985 roku z chwilą rozpoczęcia 
zajęć na Uniwersytecie Szczecińskim zaistniała możliwość realizacji dziennych studiów dok-
toranckich3. Nasza uczelnia kształtując program zajęć na III poziomie studiów wzorowała się 
na programach i tzw. siatkach zajęć z takich uczelni jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersy-
tet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet 
Gdański, gdyż uczenie te mają dobrze zorganizowane studia doktoranckie, które cieszą się sto-
sunkowo dużym zainteresowaniem doktorantów. Na studia dzienne na Uniwersytecie Szcze-
cińskim byli kierowani młodzi pracownicy naukowi (asystenci) z poszczególnych katedr. Ich 
obowiązkiem było przeprowadzenie około 60–90 godz. zajęć pod kierunkiem i nadzorem pro-
motora i pracowników samodzielnych odpowiedzialnych za dany wykład. 

W roku akademickim 2015/2016 na III poziomie studiów na WZiEU US prowadzone są 
przedmioty zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1. Struktura zajęć na I roku zajęć zaocznych studiów doktoranckich na WZiEU US

Lp. Przedmiot Liczba godz. Forma zajęć Forma zaliczenia
1. Ekonomia i ekonomia zaawansowana 30 w E
2. Finanse 30 w E
3. Metodologia nauk ekonomicznych 30 w zo
4. Metodyka nauk ekonomicznych 30 w zo
5. Seminaria doktorskie 30 s zo
6. Statystyczna analiza zjawisk gospodarczych. 13 w zo
7. Informatyka w badaniach naukowych 15 w zo
8. Pedagogika i dydaktyka 48 w E
9. Praktyki zawodowe 30 k PR

w – wykład, s – seminarium, L – laboratorium, k – konwersatorium, E – egzamin, PR – praktyki, zo – zaliczenie z oceną 
Przedmioty na drugim roku studiów doktoranckich:
ekonomia – 30 godz., finanse – 30 godz., finanse publiczne – 15 godz., socjologia – 30 godz., język obcy – 15 godz., współcze-
sne koncepcje marketingu – 12 godz., współczesne teorie przedsiębiorstw – 12 godz., wykłady do wyboru – 24 godz., współ-
czesna bankowość – 12 godz., praktyki zawodowe – 30 godz.
Przedmioty na trzecim roku studiów doktoranckich: ekonomia matematyczna – 12 godz., komunikacja interpersonalna – 
12 godz., język obcy – 15 godz., nowe technologie kształcenia – 12 godz., polityka gospodarcza – 15 godz., seminaria doktor-
skie – 30 godz., praktyki zawodowe – 30 godz.

3 Na WNEiZ US doktoranci mają możliwość uzyskania doktoratu z ekonomii, zarządzania i z finansów, zaś 
na WZiEU – z ekonomii oraz finansów.
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POMOCE DYDAKTYCZNE Z METODYKI I METODOLOGII PRAC DOKTORSKICH
Najbardziej przydatnymi opracowaniami dla doktorantów i promotorów rozpraw doktorskich 
mogą być:
1. M. Blaug, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
2. M. Sławińska, H. Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekono-

micznych, PWE, Warszawa 2012.
3. T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, AE, Poznań 1996.
4. Z. Leśkiewicz, Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Wydawnictwo Naukowe US 

Szczecin 1990.
5. Z. Leśkiewicz, Racjonalność w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1994.

Z wymienionych powyżej pozycji na szczególną uwagę i polecenie zasługuje praca M. Sła-
wińskiej i H. Witczaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Redaktorzy tej mono-
grafii skorzystali z bogatego dorobku naukowego, badawczego i naukowego m.in.: M. Gory-
ni, T. Mendla, H. Mruka, M. Ratajczaka, K. Ziemniewicza. Doktoranci i promotorzy z tych 
prac mogą uzyskać wskazówki dotyczące: ekonomii, nauk o zarządzaniu, problemów stawiania 
twierdzeń naukowych, stawiania i udowadniania hipotez naukowych, metodyki pisania oraz 
zasad oceniania rozpraw naukowych. Wskazówki metodyczne są niezmiernie potrzebne i po-
mocne doktorantom. Metodyczna pomoc promotorów, promotorów pomocniczych powinna 
im umożliwić udowodnienie, że napisana rozprawa jest oryginalnym rozwiązaniem problemu 
naukowego, uwidacznia wiedzę teoretyczną kandydata, ukazuje możliwość stawianie hipotez, 
definiowania celów rozprawy. Rozprawy doktorskie powinny być przykładem logicznego wy-
wodu (rozumowania), jasnego, systematycznego prowadzenia myśli autora, głęboko przemyśla-
nych interpretacji oraz logicznego i twórczego wnioskowania (O twórczym wnioskowaniu pisał 
też Z. Zakrzewski, 1973, s. 6).

POŻĄDANA PROCEDURA PISANIA DOKTORATÓW ORAZ CECHY DOKTORANTÓW 
I PROMOTORÓW
Doktoranci przygotowujący swoje rozprawy w trybie dziennym, zaocznym i eksternistycz-
nym powinni umiejętnie stawiać problemy badawcze, formułować odpowiednie hipotezy, re-
alistycznie określać cele swoich rozpraw. W poszukiwaniu tematów doktoratów ważną rolę peł-
nią promotorzy oraz promotorzy pomocniczy. Doktoranci powinni dokonywać wyboru swoich 
opiekunów na początku prac nad doktoratem. Promotor z dużym doświadczeniem naukowym, 
badawczym może ukazać doktorantom listę problemów, które w danej dyscyplinie warto roz-
wiązać, wnosząc swój wkład w rozwój teorii i wybranych metod badawczych. Doktorant po wy-
borze tytułu powinien przygotować podstawowe założenia i koncepcję rozprawy (na około 10 
stronach) w których wykaże:
 – uzasadnienie wyboru tematu,
 – hipotezę główną oraz ewentualnie – hipotezy pomocnicze,
 – cel rozprawy,
 – zakres planowanych badań (podmiotowy, przedmiotowy i czasowy),
 – przewidywane do wykorzystania metody badawcze,
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 – przewidywane narzędzia badawcze,
 – planowany plan pracy doktorskiej,
 – wybrane, główne pozycje literatury fachowej.

W niektórych środowiskach naukowych przed formalnym otwarciem przewodu doktor-
skiego na Radzie Wydziału koncepcja rozprawy jest przedmiotem obrad, dyskusji na Radach 
Naukowych lub komisjach Rad Wydziału. Na tych posiedzeniach kierowanych przez prodzie-
kana ds. nauki, samodzielni pracownicy razem z promotorem powinni w sposób kompleksowy 
rozpatrzeć tytuł rozprawy, proponowaną hipotezę, cele rozprawy i jej konspekt. Im więcej dys-
kusji i uwagi poświęcone będzie w początkowej fazie przygotowania założeń poszczególnych 
doktoratów, tym mniej zmian i korekt koncepcji nastąpi później – w trakcie pisania.

Od doktoranta wymaga się, aby był on w swoich poszukiwaniach, w stawianiu hipotez bar-
dzo wnikliwy i dociekliwy. W początkowej fazie pisania doktoratu doktorant powinien wyka-
zać się dobrą znajomością krajowej i zagranicznej literatury. Oprócz cytowań i wzorowaniu się 
na poglądach innych znanych autorytetów, pożądane jest, aby doktoranci wykazywali się próbą 
konstrukcji własnych definicji, wyborem trafnych i skutecznych metod badawczych, aby w ba-
daniach rynkowych dobierali odpowiednie próby badawcze, aby w obróbce materiałów źródło-
wych korzystali z dostępnych pakietów (np. Statistica, Statgraf, SPSS i inne). W realizacji tema-
tów rozpraw z szeroko rozumianej ekonomii, z nauk organizacji i zarządzania, z finansów od 
doktorantów oczekuje się, że ich koncepcje oraz przyjęta metodyka rozwiązania konkretnego 
problemu badawczego była poparta odpowiednimi pracami analitycznymi (por. Pieter, 1974, 
s. 18 i n.) oraz próbą wykonania syntezy. Przed wykonaniem syntezy lub budową modelu dok-
toranci powinni poszukiwać związków i zależności głównych determinant. Autor niniejszego 
artykułu (por. Perenc, 1975, s. 1–292) w swoim doktoracie był zobligowany do wykonania badań 
związków korelacyjnych, wykorzystania metod analizy progowej, wykorzystania metod maso-
wej obsługi do ustalenia pożądanego potencjału składników infrastruktury liniowej i punkto-
wej. Dopiero wykorzystanie kilku metod badawczych oraz weryfikacja tych metod na podsta-
wie wykonanych obliczeń pozwoliła jej autorowi na przedłożenie realistycznych determinant 
kształtowania składników infrastruktury w wybranych gałęziach transportu. 

M. Sławińska i H. Witczak (2012, s. 164; Mendel, 1996, s. 51) precyzując uwagi do konstruk-
cji rozpraw postulują, aby do cech poprawnej konstrukcji zaliczyć:
 – prostotę i przejrzystość, tj. aby doktorat miał wytyczony kierunek badań i drogę dojścia do 

celu,
 – zwięzłość i zwartość układu rozprawy, unikanie powtórzeń,
 – harmonię objętościową, tj. zachowanie właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi 

rozdziałami budowanej rozprawy.
Obserwacja zrealizowanych doktoratów – najpierw w Politechnice Szczecińskiej a później 

od 1985 roku w Uniwersytecie Szczecińskim pozwoliła zauważyć, że część doktorantów napi-
sało swoje prace awansowe o objętości przekraczającej nawet 300 stron. Ale oprócz tak obszer-
nych prac zostały także napisane i obronione prace o objętości 180–240 stron. Objętość tych 
ostatnich, to efekt częstszego stosowania syntezy i większej dbałości o stronę merytoryczna 
prac. Na nieco większą objętość doktoratów godzą się promotorzy, gdy doktoranci wykonali 
duże badania rynku, gdy zostały wykorzystane oryginalne, niepowtarzalne metody badawcze.
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W doktoratach powinien przeważać tok rozumowania problemowy. Dla danego rozdziału 
rozprawy powinno być wykonane wprowadzenie do problemu, następnie powinien być przed-
stawiony stan faktyczny, opis i analiza istniejących rozwiązań oraz wynikające z danego proble-
mu wnioski. W konstruowaniu wniosków zaleca się unikania wnioskowania warunkowego lub 
prawdopodobnego. Wyprowadzane wnioski powinny mieć potwierdzenia w wynikach wyko-
nanych badań oraz w analizach statystycznych na zebranym materiale empirycznym.

WYMOGI OGÓLNE STAWIANE ROZPRAWOM DOKTORSKIM ORAZ OCENA SPRAWNOŚCI 
KSZTAŁCENIA
Aktualnie obowiązująca ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawa o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o zmianie niektórych ustaw z 14.03.2003 r. ( Dz. U nr 84, poz. 
455) oraz Rozporządzenie MNiSW z 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim precyzują szczegółowo warunki wszczę-
cia procedury doktorskiej, warunki które powinien spełnić kandydat do stopnia doktora oraz 
szczegółowy tok postępowania przez Rady Naukowe poszczególnych wydziałów lub jednostek 
PAN. W art. 13 ust.1 jest sprecyzowany wymóg, że: „rozprawa doktorska powinna stanowić 
oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wy-
kazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność 
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej”.

Dodatkowym warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest wydrukowana lub przyję-
ta do druku publikacja naukowa – monografia lub artykuł w recenzowanym czasopiśmie. Pra-
ca doktorska w naukach ekonomicznych powinna stanowić samodzielny dorobek danego auto-
ra. W niektórych sytuacja może być realizowany doktorat przez dwóch autorów, ale jest wtedy 
wymagane wyraźne określenie wkładu poszczególnych autorów (np. rozdz. 1 i rozdz. 2 – autor 
pierwszy; rozdz. 3, rozdz. 4 – autor drugi). Doktorant powinien systematycznie współpracować 
ze swoim promotorem na seminariach doktorskich i konsultacjach, przedstawiać kolejno napi-
sane rozdziały swojej rozprawy, wykonywać poprawki i uzupełnienia zalecane przez promotora. 
Twórcza i kreatywna praca doktoranta powinna znaleźć odzwierciedlenie w doborze materia-
łu teoretycznego i empirycznego, we właściwym doborze metod badawczych. Pisane rozprawy 
powinny mieć charakter naukowy, być samodzielne i rozwiązywać określony problem nauko-
wy. Doktoranci swoją pracą, wykonanymi badaniami, umiejętnością poprawnego wnioskowa-
nia powinni wnosić do „skarbnicy wiedzy” cząstkę swoich dokonań.

Po napisaniu doktoratu i jego przyjęciu przez promotora wyznaczani są dwaj recenzenci 
spoza danej jednostki organizacyjnej, przeprowadzane są egzaminy doktorskie (z ekonomii, 
socjologii i języka obcego). Należy zadbać też o umieszczenie na stronach internetowych CKK 
streszczenia danej rozprawy oraz wykonanych recenzji. Po stwierdzeniu, że recenzje są pozy-
tywne, Rada Naukowa danej jednostki ustala termin publicznej obrony. W obronie powinien 
wziąć udział minimum jeden z recenzentów oraz wyznaczona komisja przewodu doktorskiego 
lub cała Rada Naukowa. Po przeprowadzonej obronie następuje nadanie stopnia doktora w da-
nej dyscyplinie wiedzy.

Obserwacja kilku edycji dziennych i zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pozwala zauważyć, że stosunek obro-
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nionych prac doktoranckich do liczby studiujących na studiach doktoranckich maleje. Porów-
nując sprawność zajęć w Politechnice Szczecińskiej i w Uniwersytecie Szczecińskim można 
zauważyć, że w latach 1971–1984 sprawność i liczba obronionych doktoratów wynosiła około 
25–35%, zaś sprawność w latach 1995–2010 zmniejszyła się do 15–18%. Jeżeli na dany rok przyj-
mowano około 20–25 słuchaczy zaocznych studiów doktoranckich, to w ciągu 4 lat od rozpo-
częcia tych studiów do obrony przystępowało około 3–6 doktorantów. Rady Naukowe na prośbę 
zainteresowanych słuchaczy przedłużały o dodatkowe 2–3 lata procedurę zakończenie pisania 
i termin obrony przedłożonych do oceny i recenzji prac doktorskich. Na zmniejszenie skutecz-
ności studiów doktoranckich wpływały następujące przyczyny:
 – niski poziom wsparcia doktorantów przez pracodawców,
 – duże zróżnicowanie kandydatów,
 – niska wiedza fachowa oraz utrudniony dostęp do światowych osiągnięć w danej dyscypli-

nie wiedzy, podejmowanie się przez doktorantów zbyt trudnych i pracochłonnych tematów 
rozpraw,

 – odmowa lub utrudnianie przez badane podmioty gospodarcze badań empirycznych,
 – ograniczenie puli środków finansowych na stypendia doktoranckie, którymi dysponują 

szkoły wyższe,
 – zbyt skromna liczba staży i praktyk zagranicznych dla uczestników studiów doktoranckich.

Oprócz wskazanych wyżej, obniżona skuteczność studiów doktoranckich spowodowana 
jest zbyt małą aktywnością podczas studiów doktoranckich oraz zbyt niskim poziomem współ-
pracy doktorantów z promotorami.

PODSUMOWANIE
Z rozważań zawartych w niniejszym artykule można wysnuć następujące wnioski:

Od 1971 roku uruchomiono na Politechnice Szczecińskiej tryb studiów doktoranckich za-
ocznych, a od 1985 roku w kolejnych latach zgłaszało się na nie około 20–40 kandydatów.

Od 1985 roku Uniwersytet Szczeciński uruchomił dzienne i zaoczne studia doktoranckie. 
Rocznie przyjmowano na III poziom tych studiów od 18–24 słuchaczy, zaś kończyło je termino-
wo około 3–6 doktorantów.

Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wy-
kazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność 
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Na zmniejszenie skuteczności studiów doktoranckich wpływały głównie:
 – mała pomoc pracodawców doktorantów we wspieraniu swoich pracowników,
 – duże zróżnicowanie umiejętności poszczególnych kandydatów w zakresie metodyki prowa-

dzenia prac naukowych,
 – mała wiedza fachowa oraz utrudniony dostęp do światowych osiągnięć w danej dyscypli-

nie wiedzy,
 – podejmowanie się przez doktorantów zbyt trudnych i pracochłonnych tematów swoich roz-

praw doktorskich.
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Nie raz i nie dwa w trudnych chwilach swojego młodzieńczego życia sięgałem 
po sienkiewiczowskie Ogniem i mieczem. Zawsze czytałem ten sam fragment – 
bitwę pod Zbarażem (taki rodzaj nieszkodzącego zdrowiu dopalacza). 
Jeszcze wtedy nie wiedziałem jednak jak ważną rolę w moim życiu odegra jeden 
zbarażczyk, z postury całkowicie nieprzypominający Longinusa Podpipięty. 

Nie pamiętam czy nad wyborem promotora myślałem długo, czy była to szybka decyzja. Pa-
miętam natomiast doskonale, że początek transformacji nie był najlepszym czasem dla trans-
portu morskiego (studia zaczynałem w 1993 r.). Ta gałąź transportu przez większość moich ko-
leżanek i kolegów traktowana była jako coś w rodzaju reliktu przeszłości. Większość z nich 
chciała trafić na seminaria do innych niż morska katedr. W kolejnych miesiącach okazało się 
jednak, że to ja nie traktowałem spotkań seminaryjnych jako tzw. zła koniecznego. 

Na początku seminariów podszedłem do nich podobnie jak większość studentów – trzeba 
przyjść i swoje odsiedzieć. Zdolność Profesora Franciszka Gronowskiego do bardzo ciekawego 
przedstawiania problematyki funkcjonowania i rozwoju polskiego transportu morskiego spo-
wodowała jednak, że zacząłem bardziej uważnie przysłuchiwać się wykładom promotora. Do 
dzisiaj pamiętam jak Profesor przedstawiał sprawę aresztowań statków PŻM w zagranicznych 
portach morskich po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego oraz szybkie powołanie spółki Że-
gluga Polska SA, do której flota ta została przekazana. Ujmował nas nie tylko swoją ogromną 
wiedzą i identyfikowaniem się z losami polskiego transportu morskiego, ale również wysoką 
kultura osobistą i szacunkiem z jakim traktował studentów. Imponowało nam również to, że 
nasz promotor „nie spinał się” w trakcie spotkań, wręcz przeciwnie – zawsze cechował Go na-
turalny luz. Nie był to jednak luz lekkoducha, który nie traktuje poważnie omawianej tematyki. 
Chodzi raczej o taki luz rozładowujący naturalną barierę jaka dzieli profesora od jego semina-
rzystów. W momencie przechodzenia do omawiania tematyki wykładu żarty się kończyły, gdyż 
Profesor edukację kolejnych pokoleń studentów traktował jako fundament pracy akademika. 

Ważnym elementem współpracy w ramach seminariów był wybór tematu przyszłej pracy 
magisterskiej. Z propozycji przedstawionych grupie przez Promotora początkowo myślałem 
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o tematyce funkcjonowania jednej z ówczesnych spółek PŻM (Polstem Tankers). Profesor Fran-
ciszek Gronowski przekonał mnie jednak, że mały port Stepnica, w którym doszło do pierw-
szego w Polsce przypadku komunalizacji terenów portowych, może być nie mniej ciekawym 
i ambitnym wyzwaniem badawczym. Wakacyjny wyjazd do Stepnicy, dwutygodniowy pobyt 
w tej nadzalewowej gminie, wywiady przeprowadzane z przedstawicielami samorządu gminne-
go oraz podmiotów związanych z użytkowaniem terenów portowych, dzisiaj postrzegam jako 
pierwsze kroki w realizacji pierwotnych badań naukowych. 

Profesor Franciszek Gronowski wprowadził mnie do katedry morskiej (wtedy katedry Go-
spodarki Morskiej), którą kierował prof. K. Luks (trochę na odległość z uwagi na obowiązki 
ministerialne). Pamiętam jak Profesor Franciszek przekonywał szefa do zatrudnienia nowego 
pracownika: „Krzysiu dawno nie miałeś asystenta”, na co prof. K. Luks szczerze odpowiedział – 

„wreszcie ktoś pozmywa te brudne szklanki”. 
Profesor Franciszek Gronowski wspierał mnie podczas pierwszych publicznych wystąpień. 

To dzięki Niemu, jednemu z inicjatorów i liderów regularnych spotkań ludzi morza, uzyskałem 
status „Dziecka Sejmików Morskich”. Doskonale pamiętam swoje pierwsze wystąpienie na Sej-
miku Morskim w Kamieniu Pomorskim. Bardzo przeżywałem dyskusję, która wywiązała się 
po trochę przydługawej prelekcji (trzykrotnie byłem przywoływany dzwonkiem do jej zakoń-
czenia!). Mój Mistrz skutecznie wytłumaczył mi, że dyskusja nad wystąpieniem jest czymś cał-
kowicie normalnym, a wręcz pożądanym (coś kogoś w nim przecież zainteresowało). Po kilku 
latach pomyślałem, że zaproponuję Profesorowi przygotowanie wspólnej publikacji. Odpowie-
dział wtedy z uśmiechem na twarzy, że przecież już dawno scedował na mnie swoją aktywność 
publikacyjną. Oczywiście nie oznaczało to całkowitego końca aktywności Profesora, szczegól-
nie jako prelegenta i wiodącego dyskutanta w trakcie seminariów, konferencji i kolejnych sej-
mików. Należy podkreślić, że głos Profesora nigdy nie jest „jałowy”, każdą wypowiedź kończy 
syntetycznymi wnioskami kierowanymi do konkretnych adresatów. Krytycznie ocenia zmiany 
w obszarze polskiej gospodarki morskiej jakie nastąpiły po transformacji systemowej i wycofa-
niu się państwa z prowadzenia polityki morskiej. Dostrzega jednak nowe możliwości kreowania 
tejże polityki przez samodzielne i niezależne samorządy lokalne. Zawsze formułuje odważne, 
ale i racjonalne tezy. Słowa krytyki w jego ustach nigdy nie mają charakteru krytyki dla same-
go krytykowania. Dużą uwagę przywiązuje do czynnika ludzkiego, podkreślając, że za każdym 
działaniem stoi konkretny człowiek.

Przez cały dotychczasowy okres swojej pracy na uczelni mogłem liczyć na dobre rady Pro-
fesora. I nie chodzi tylko o stronę merytoryczną publikacji czy sprawy dydaktyczne. Profesor 
zawsze przywiązywał dużą wagę do współpracy z praktyką gospodarczą i administracją pu-
bliczną. Przestrzegał jednak przed angażowaniem się w przygotowanie opracowań, których ini-
cjatorzy z góry ustalali wyniki końcowe badań. Nigdy nie zapomnę też, gdy przy okazji kolejne-
go spotkania na wydziałowym korytarzu Profesor zaskoczył mnie uwagą „Michał, fajny z ciebie 
chłopak, ale za dużo przepraszasz i za dużo dziękujesz”. W pierwszej chwili zdziwiła mnie ta 
uwaga, szczególnie, że usłyszałem ją od człowieka o najwyższej w mojej ocenie kulturze osobi-
stej. Z czasem zrozumiałem co Profesor chciał mi przekazać. 

Los sprawił, że moja współpraca z Profesorem Franciszkiem Gronowskim jako Promotorem 
objęła również etap doktoratu. Co prawda początkowo ustalenia były takie, że rolę promotora 
pełnić będzie prof. K. Luks, a następnie (po pomyślnie zakończonym kolokwium habilitacyj-
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nym) przejmie ją dr H. Salmonowicz. Na wniosek zgłoszony podczas posiedzenia Rady Wy-
działu przez prof. W. Grzywacza przewód doktorski został otwarty, ale bez wyznaczenia osoby 
promotora. Profesor W. Grzywacz zasugerował, że młodym adeptem próbującym zbadać dość 
dziewiczy w Polsce obszar związków miasto–port morski powinien zaopiekować się doświad-
czony i często odwiedzający mury wydziału promotor. Sugestia skierowana była do Profesora 
Franciszka Gronowskiego, który (na moje szczęście) zgodził się podjąć to wyzwanie. Współpra-
ca ta zakończyła się pełnym sukcesem, którego zwieńczeniem była pomyślna obrona pracy dok-
torskiej w 2002 roku. 

Pomimo przebywania na „emigracji” w Bydgoszczy Profesor nadal wspierał mnie w aktyw-
ności akademickiej oraz w działalności na rzecz praktyki gospodarczej. Odegrał również waż-
ną rolę w moim ostatnim awansie naukowym. Rada Wydziału nie dostrzegając w swoim gronie 
osoby z odpowiednim dorobkiem naukowym w obszarze problematyki ekonomiki i organiza-
cji transportu morskiego podjęła decyzję, że rolę recenzenta mojego dorobku habilitacyjnego, 
obok prof. A.S. Grzelakowskiego z Akademii Morskiej w Gdyni, powierzy właśnie Profesorowi 
Franciszkowi Gronowskiemu. 

Stres związany z obroną habilitacyjną spowodował, że publicznie nie wyraziłem swojej 
ogromnej wdzięczności mojemu Mistrzowi za wszystkie lata naszej współpracy. Dzięki publi-
kacji jubileuszowej dostaję możliwość naprawienia tego przeoczenia. Jak napisałem w mono-
grafii nawiązującej do jubileuszu 75-lecia urodzin Profesora Franciszka Gronowskiego „Plany 
czynione bez porady nie powiodą się. Dzięki dobrym doradcom zawiodą do celu”. Ta maksy-
ma wypowiedziana przez Króla Salomona, w najlepszy sposób oddaje moje odczucia związane 
z rolą jaką Jubilat odegrał w moim dorosłym życiu, w tym przede wszystkim w ukształtowaniu 
mnie jako badacza, dydaktyka uczelnianego, czy po prostu – lepszego człowieka. 

Panie Profesorze – dziękuję, że stanął Pan na mojej drodze!
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TROSKA PROFESORA FRANCISZKA GRONOWSKIEGO  
O POLSKĄ MYŚL MORSKĄ W XXV SEJMIKACH MORSKICH

Krzysztof Puc

Organizator Sejmików Morskich

Profesor Franciszek Gronowski to wybitny autorytet naukowy z zakresu problematyki morskiej, 
rektor, dziekan, kierownik instytutu i katedr morskich, działacz w najróżniejszych agendach go-
spodarki morskiej, kierownik zespołów przygotowujących ekspertyzy naukowe i założenia do 
strategicznego rozwoju transportu morskiego. Mimo ogromu pracy dydaktycznej i naukowej, 
nie skąpił pomocnej dłoni i swego dorobku naukowego, gdy w grę wchodziły sprawy polskiego 
morza. I tak się też stało w 1985 roku, kiedy w środowisku PAX w Szczecinie zrodziła się społecz-
na inicjatywa powołania Rady Morskiej PAX-u, której głównym zadaniem było podjęcie szeroko 
zakrojonych działań przywracających właściwą rangę sprawom polskiego morza.

Ta inicjatywa została wcześniej poprzedzona wieloma próbami organizowania interdyscy-
plinarnych dyskusji w stowarzyszeniu, które by gromadziły wokół problematyki morskiej ludzi 
kompetentnych, zaangażowanych, oddanych sprawom polskiego morza.

Sprawując funkcję kierownika referatu społeczno-ekonomicznego, przejętego po Jerzym 
Golińskim, organizowałem wiele różnorodnych dyskusji, konferencji, spotkań. Zapraszałem 
szczególnie z gdańskiego środowiska naukowego takie autorytety naukowe jak: prof. A. Pisko-
zuba, prof. J. Zaleskiego, doc. Rzepeckiego, prof. W. Andruszkiewicza, prof. Z. Sójkę i innych, 
po to, by ożywić środowisko intelektualne Szczecina, zasiać pozytywny ferment i twórcze my-
ślenie o sprawach morza. Chcę powiedzieć, że te spotkania nie wpłynęły automatycznie na 
zmianę usytuowania spaw morza w naszym życiu politycznym czy gospodarczym w tamtym 
czasie, ale doskonale opisywały morską rzeczywistość. Powoli wokół rady Morskiej PAX-u, po-
jawiali się ludzie nauki i praktyki gospodarczej i stawali się sojusznikami walki o morskie spra-
wy. Trzeba było jednak szukać bardziej skutecznych form i metod społecznego oddziaływania. 
Po dyskusji powstała inicjatywa powołania instytucji Sejmików Morskich, jako platformy, w ra-
mach której będą realizowane cele Rady Morskiej PAX-u. 

Profesor Franciszek Gronowski był u samych narodzin tej inicjatywy, a w jaki sposób zna-
lazł się gronie twórców tej inicjatywy, znalazłem odpowiedź w książce Wysychające morze 
P. Zielińskiego, w której Profesor wspomina:

Nie ma morskiego państwa bez polityki morskiej – a bez świadomości morskiej nie ma morskie-
go narodu. Jeśli znajdą się uczciwi ludzie i wykazują doskonałą determinację, to mogą dużo osią-
gnąć, nawet w trudnych warunkach. Takim człowiekiem był właśnie Jerzy Goliński. Widział, jak 
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bardzo maleje świadomość morska Polaków, dostrzegał, że nasze państwo nie prowadzi żadnej 
polityki morskiej. Chciał jakoś temu zaradzić. Poznałem go właśnie w związku z sejmikami. Za-
dzwonił do mnie i zaproponował, abyśmy wspólnie usiedli nad tym tematem. (…) Było to przed 
pierwszym sejmikiem w Słupsku. Nie znaliśmy się wcześniej. (…) Z naszej rozmowy dość długiej, 
wyszło w końcu, że trzeba zorganizować morską imprezę sesję, konferencję. (…) Ale nie może 
być to jednorazowy występ, ponieważ impreza nawet najlepsza, szybko się rozpłynie w nijakość 
na tle innych wydarzeń. Tak jak jeden zastrzyk nie wyleczy poważnej choroby, tak i w tym przy-
padku istnieje konieczność powtórzeń. Przyświecała nam idea, ażeby nie dopuścić do dalszego 
gaśnięcia świadomości morskiej, chodziło o to, aby nie słabła. Nie mieliśmy złudzeń, że zrobimy 
rewolucję.

Od tego momentu na trwałe zaczęła się długoletnia przygoda Profesora Gronowskiego z Se-
mikami Morskimi. Uczestniczył w nich przez prawie ćwierć wieku (nie brał udziału jedynie 
w sejmiku zorganizowanym w Słupsku w 1990 r.). Aktywność Profesora przejawiała się wielo-
kierunkowo. Był moderatorem obrad, autorem bardzo wielu referatów problemowych, recen-
zentem większości sejmikowych wydawnictw, autorem tez i wniosków, pomysłodawcą wielu 
usprawnień w funkcjonowaniu sejmików, osobą wspierającą tę inicjatywę w środowisku nauko-
wym, gospodarczym i wśród studentów. Warto przypomnieć, oczywiście w dużym skrócie, naj-
ważniejsze tezy, myśli i refleksje formułowane na kolejnych Sejmikach Morskich, a dotyczące 
współczesnej polskiej myśli morskiej. 

Profesor uczestniczył w pierwszym sejmiku w Słupsku w 1985 roku. Jego tematem był „Stan 
i perspektywy spraw morskich w Polsce”. Główne referaty przygotowali naukowcy ze wschod-
niej części wybrzeża. W burzliwej dyskusji dominowali jednak przedstawiciele Pomorza Za-
chodniego. I Sejmik Morski okazał się w sumie sukcesem organizacyjnym, a jego uczestnicy po-
czuli się powołani do dalszych działań – ziarno zostało zasiane.

Na II sejmiku (Szczecin 1986 r.), którego hasłem było „Port – miasto – region – kraj”, Pro-
fesor wskazywał, że: 

…gospodarka morska nie jest gospodarką jednego kraju. Gospodarka morska w tym gospodar-
ka morska Polski, coraz bardziej uzależniona jest od sytuacji światowej i to w zakresie żeglugi, 
portów, rybołówstwa morskiego i innych dziedzin. A więc problem międzynarodowego podzia-
łu pracy, określonych branż gospodarki morskiej, miejsce jakie kraj w nim zajmuje, co sobą re-
prezentuje, jakie ma szanse zmiany w międzynarodowym podziale pracy – wszystko to przesą-
dza o jego przyszłym miejscu w społeczności światowej, w tym morskiej. A więc problem ten nie 
jest tylko problemem krajowym, uzależnionym od czynników wewnętrznych, lecz w poważnym 
stopniu zależy od czynników zewnętrznych…

Na III sejmiku (Gdańsk 1987 r.) poświęconym zharmonizowaniu ogniw składowych pol-
skiej gospodarki morskiej, Profesor przedstawił obszerny referat poświęcony funkcjonowaniu 
i rozwojowi polskiej żeglugi morskiej w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Ocenił sytuację w że-
gludze polskiej i wskazał na zjawiska, które nadal są aktualne, a mianowicie na problem odno-
wienia i restrukturyzacji tonażu. Zwrócił uwagę na szczególnie trudny okres dla żeglugi linio-
wej oraz na żeglugę promową jako nadzieję sukcesu.

IV sejmik (Koszalin–Kołobrzeg) był dwutematyczny. Pierwszą część poświęcono głównie 
ekologii morza i wybrzeża morskiego, drugą – gospodarce morskiej w warunkach reformy go-
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spodarczej. Sprawy żeglugi morskiej prezentowane były fragmentarycznie, głównie w zakre-
sie potrzeb zmiany struktury floty handlowej i dostosowania jej do nowych wymagań obsługi 
ładunków. Mówiono o bolączkach zamierzeń modernizacyjno-restrukturyzacyjnych polskiej 
floty. Wskazywano na brak środków inwestycyjnych.

Głównym tematem V sejmiku (Elbląg 1989 r.) była ocena polityki morskiej państwa. W dys-
kusji nie zostawiono „suchej nitki” na prezentowanym przez resort stanowiskiem. Sejmik miał 
również charakter małego jubileuszu. Prof. Z. Sójka dokonał oceny pięcioletniego wkładu sej-
mików w rozwój polskiej myśli morskiej. Pojawił się również postulat, aby Rada Morska podję-
ła się organizowania innych pogłębionych spotkań w sprawach morskich.

VI sejmik (Słupsk–Ustka 1990 r.) poświęcony był przede wszystkim sprawom turystyki mor-
skiej. Na sejmiku przyjęto stanowisko Rady Morskiej PAX w sprawie rozwoju turystyki mor-
skiej i wykorzystania klimatyczno-przyrodniczych walorów wybrzeża.

Tematem wiodącym VII sejmiku (Szczecin 1991 r.) były „Przemiany gospodarcze i społecz-
no-polityczne współczesnego świata, jako wyzwanie i szansa dla polskiej gospodarki morskiej”. 
Profesor Franciszek Gronowski przedstawił referat, w którym mówił o przeobrażeniach sys-
temowych światowego transportu morskiego, podstawowych uwarunkowaniach działalno-
ści polskich armatorów oraz polityce morskiej państwa jako nadziei na przyszłość. Podkreślił 
w nim, że: „to polityka morska powinna być przekładnią ogólnej polityki gospodarczej kra-
ju do gospodarki morskiej i odwrotnie – polityka morska winna twórczo zapładniać politykę 
gospodarczą państwa”. Profesor postulował, aby podjąć możliwe i szybkie kroki, aby powsta-
ły przynajmniej podstawowe zręby polskiej polityki morskiej. Pokłosiem tego sejmiku stał się 
powszechny pogląd o konieczności istnienia i stosowania polityki morskiej państwa jako do-
kumentu rządowego. Ten dokument planistyczno-decyzyjny miałby podnieść rangę gospodar-
ki morskiej.

VIII sejmik (Gdańsk 1992 r.). Podczas tego sejmiku, przebiegającego pod hasłem „Polska 
a Europa Bałtycka„ Profesor Gronowski w dyskusji wskazywał, że: 

sytuacja w jakiej znajduje się nasz kraj, skutki tzw. transformacji systemowej, generalnie rzecz 
biorąc, nie sprzyjają wzrostowi klimatu społecznego zainteresowania i aktywności w sferze spraw 
morskich. W tej sytuacji z konieczności, punkt ciężkości coraz bardziej przesuwa się na tzw. ini-
cjatywy oddolne, szeroko rozumianego lobbingu na rzecz morskości kraju. (…) Przy braku w dal-
szym ciągu centralnej polityki morskiej, społeczeństwo coraz bardziej oddala się od morza. 

Po raz pierwszy na sejmiku poruszono problematykę Związku Miast Bałtyckich. Zapre-
zentowano szerokie spektrum spraw morskich, a samorząd terytorialny włączył się aktywnie 
w problematykę morską.

Tematyką przewodnią IX sejmiku (Mielno 1993 r.) były „Przekształcenia własnościowe 
i strukturalne w gospodarce morskiej”. Transformacja systemowa wywołała poważne problemy, 
zwłaszcza związane z projektem ustawy o portach. Na tym sejmiku Profesor Gronowski wygło-
sił ważny referat poświęcony przemianom organizacyjno-własnościowym w Polskiej Żegludze 
Morskiej. Starał się też odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące przyszłości PŻM.

X sejmik (Krynica Morska–Elbląg 1994 r.) to sejmik jubileuszowy, którego częścią roboczą 
był temat „Państwo i samorządy terytorialne w polityce morskiej”. Gorąca dyskusja dostarczy-
ła wiele wniosków, które adresowano do władz centralnych i lokalnych. Profesor Gronowski na 
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tym sejmiku dokonał retrospektywnego spojrzenia na wkład poprzednich sejmików do współ-
czesnej myśli morskiej. Ukazał jaką rolę odgrywają Sejmiki Morskie w upowszechnianiu spraw 
morskich wśród społeczeństwa polskiego, w kształtowaniu swego rodzaju świadomości mor-
skiej Polaków. Stwierdził, że: 

Sejmiki Morskie stanowią ożywcze źródło, które już na trwale wpisało się w pejzaż morski. Nie 
pozwalają, by ważkie sprawy morskie były lekceważone, by urzędy i ludzie, którzy winni się nimi 
zajmować – zapominali o nich. 

W odrębnym komunikacie poświęconym roli państwa i samorządów terytorialnych w poli-
tyce morskiej Profesor podniósł ważny problem – czy państwo morskie może sobie pozwolić na 
pełny liberalizm, rezygnując z protekcjonalizmu. Profesor sformułował następującą tezę: „Tyle 
wolnego rynku, ile można – tyle interwencjonizmu państwa, ile konieczne” – co można w cało-
ści odnieść do polskiej gospodarki morskiej. Wszystkie branże gospodarki morskiej przeżywają 
regres, niektóre stoją na skraju przepaści (np. rybołówstwo morskie). Bez szybkich działań in-
terwencyjnych, wynikających ze świadomości polityki morskiej państwa trudno oczekiwać ra-
dykalnych zmian na lepsze.

Na XI sejmiku (Słupsk 1995 r.) Profesor Franciszek Gronowski przedstawił referat „50 lat że-
glugi morskiej na Pomorzu Zachodnim”. Konkluzją tego referatu było stwierdzenie:

 …bardzo trudno jest kreślić wizję przyszłości dla żeglugi morskiej Pomorza Zachodniego w na-
stępnych latach. Jedno wszakże można powiedzieć z całą pewnością, że bez kreatywnej roli pań-
stwa, rozumiejącej i doceniającej rolę żeglugi morskiej w gospodarce narodowej, nie może być 
mowy o generalnej zmianie. Wyrazem tego powinno być opracowanie i konsekwentna realizacja 
polityki morskiej Polski, długofalowego programu, celów, metod i narzędzi tej polityki. Póki co, 
nie ma takiej zmiany i nic nie zapowiada na lepsze.

W programie dwudniowych obrad XII sejmiku (Łukęcin 1996 r.) wyodrębniono dzień ogól-
nopolski i dzień regionalny. Dzień ogólnopolski poświęcono problematyce międzynarodowych 
uwarunkowań rozwoju transportu morsko-lądowego w Polsce. Obrady podzielono na cztery 
grupy tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła dostosowania polskiego systemu transportowe-
go do wymogów międzynarodowych w świetle postanowień Układu Europejskiego o Stowa-
rzyszeniu Polski z Unią Europejską. Druga grupa tematyczna dotyczyła transportu morskiego, 
trzecia – portów morskich, a czwarta – transportu lądowemu w kontekście obsługi gospodarki 
morskiej. Cała dyskusja przebiegała w duchu szans i zagrożeń płynących dla polskiego systemu 
transportowego z postanowień Układu Europejskiego o Stowarzyszeniu Polski z Unią Europej-
ską. W drugim dniu obrad samorządy terytorialne województwa szczecińskiego przedstawiły 
swoje działania i dokonania na rzecz rozwoju gospodarki regionu. Prezentacja skutecznej pra-
cy samorządów terytorialnych w rozwiązywaniu lokalnych problemów morskich i wykorzysty-
waniu nadmorskiego położenia gmin, to również jedna z wielu propozycji koncepcyjnych Pro-
fesora Gronowskiego.

Przewodnim tematem XIII sejmiku (Gdańsk 1997 r.) była „Polska myśl bałtycka”. Sejmik 
obradował w czasie i w ramach obchodów tysiąclecia Gdańska. Przypomniano na nim słowa 
prof. Jerzego Zaleskiego: „Bałtyk jest morzem polskiego przeznaczenia. (…) Ilekroć Polska tra-
ciła z pola widzenia swe interesy morskie i malał jej wpływ na bieg spraw na Bałtyku, tylekroć 
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odbijało się to na spadku jej roli i pozycji politycznej w Europie”. Nowym elementem w obra-
dach sejmikowych była problematyka współpracy regionalnej województw nadmorskich z pań-
stwami bałtyckimi. W dyskusji Profesor Gronowski zwrócił uwagę, na konieczność rozwijania 
żeglugi promowej jako podstawowego ogniwa VI europejskiego korytarza transportowego pół-
noc–południe prowadzącego przez porty Gdańsk–Gdynia i autostradą A1. Jak podkreślił: „jeśli 
tego w najbliższym czasie nie zrobimy, to stracimy wiele korzyści płynących z żeglugi promo-
wo-towarowej, która powinna przekształcić się później w pasażersko-towarową, a nawet kole-
jową”. Profesor zgłosił również postulat, aby jeden z sejmików poświęcić ocenie transformacji 
systemowej w gospodarce morskiej, do jakiej doszło w pierwszym dziesięcioleciu i na tym tle 
zaproponować – co dalej?

XIV sejmik (Szczecin 1998 r.) poświęcony był w całości „Edukacji morskiej w Polsce”. Była 
to realizacja wielu postulatów i głosów w dyskusji, podkreślających, że edukacja morska w Pol-
sce jest wciąż postulatem, a świadomość morska Polaków i wiedza o morzu w naszym kraju 
jest żenująco niska. Główna konkluzja sejmiku brzmiała: „należy pobudzić ośrodki państwowe, 
ośrodki społeczne, mass media do stałego zwiększania udziału w promowaniu morza w gospo-
darce narodowej i świadomości społecznej”. Była to między innymi realizacja postulatu Profe-
sora Franciszka Gronowskiego, który tak często na sejmikach przywoływał oczywistą prawdę, 
że „bez polityki morskiej nie ma państwa morskiego. Bez świadomości morskiej – nie ma na-
rodu morskiego”. Siłę Polski na morzu trzeba mierzyć siłą polskiej gospodarki i siłą społeczne-
go poparcia dla polskich spraw morskich. W równym stopniu należy dbać o rozwój gospodarki 
morskiej Polski, jak i krzewienie i pogłębianie świadomości polskiego społeczeństwa. Bez tych 
elementów trudno będzie można mówić o efektywnej i racjonalnej „uprawie morza”.

Tematem głównym XV sejmiku (Kamień Pomorski 1999 r.) były „Małe porty morskie oraz 
ich otoczenie lokalne i regionalne”. Profesor Gronowski był sekretarzem naukowym i recenzen-
tem przygotowanych materiałów. Głównym założeniem sejmiku, było dostarczenie samorzą-
dom lokalnym, pragmatycznych wskazań, jak najlepiej wykorzystać ich potencjał rozwojowy. 
Sejmik z racji swojego jubileuszowego charakteru zawierał również sporo elementów przypo-
minających te wnioski, które rodziły się na sejmikach a podkreślały morską rację stanu Polski. 
Profesor wskazał, że „refleksja ogólna jubileuszu 15 lat sejmikowania nie jest jednak budująca” 
i wyraził nadzieję, że „muszą przyjść lepsze lata i wiele z wniosków podejmowanych na Sejmi-
kach Morskich doczeka się wreszcie realizacji”. W podsumowaniu Profesor stwierdził, że „małe 
porty i przystanie morskie są dużą szansą dla rozwoju miast i gmin morskich, a także dla go-
spodarki narodowej. Ich rozwój leży zarówno w interesie władz samorządowych, jak i państwa”.

XVI sejmik (Kołobrzeg–Grzybowo 2000 r.) z założenia miał być poświęcony „żegludze 
i portom morskim w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską”. W trakcie obrad te-
matyka ta została znacznie poszerzona o wiele zagadnień natury ogólnej. Temat „Polska u pro-
gu Unii Europejskiej” dominował w bardzo interesującej dyskusji. Konkretyzację problemową 
do obrad wnieśli przedstawiciele żeglugi i portów morskich polskiego wybrzeża. Profesor Gro-
nowski dokonaj oceny 15 dotychczasowych Sejmików Morskich oraz przedstawił swoje uwagi 
i sugestie odnośnie do przyszłych sejmików. W swojej ocenie zauważył, że „Największe znacze-
nie morskiego sejmikowania widzę w tym, że kultywuje myśl morską oraz utrwala w społeczeń-
stwie tzw. świadomość morską”. Sentencja płynąca z XVI Sejmiku w Grzybowie to stwierdzenie 
Profesora zawarte w nocie recenzenta: 
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w czasie kiedy Polska usilnie zmierza do członkostwa w Unii Europejskiej, konieczne jest uwypu-
klenie spraw morza, nie tylko portów i żeglugi. (…) Jest to temat ciągły, nawet kiedy już wejdzie-
my do Unii Europejskiej. Ma on nie tylko wartość poznawczą, ale i pragmatyczną ,np. dostosowa-
nie naszego ustawodawstwa do legislacji morskiej Unii.

XVII sejmik (Gdańsk–Hel 2001 r.), był sejmikiem jednotematycznym, poświęconym „Tury-
styce morskiej” i dotyczył spraw regionalnych.

XVIII sejmik (Gdańsk–Jastarnia 2002 r.) poświęcono społeczno-gospodarczym skutkom 
przemian własnościowych i organizacyjnych w gospodarce morskiej. Profesor Gronowski wy-
głosił referat „Polityka morska państwa”. Motto jakie towarzyszyło referatowi to słowa: „Bez 
polityki morskiej państwa nie ma państwa morskiego. Bez świadomości morskiej – nie ma na-
rodu morskiego”. To hasło Profesora pojawiało się na sejmikach bardzo często, gdyż ma swo-
je głębokie uzasadnienie. Profesor podkreślił, że ciągły brak polityki morskiej państwa to nic 
innego jak „grzech zaniechania”, polegający na pozostawieniu gospodarki morskiej samej so-
bie. Szybko zbliżający się termin pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, postawił pod 
znakiem zapytania kwestię szans i zagrożeń z tym związanych w naszej gospodarce morskiej. 
Szczególną uwagę zwracano na niezmiernie trudną sytuację w jakiej znalazła się polska żeglu-
ga morska, jej stale postępującą degradację. Pewnym przebłyskiem, czy przebudzeniem władz 
centralnych, był przedstawiony na sejmiku przez Ministra Infrastruktury „Raport o stanie go-
spodarki morskiej wraz z elementami strategii do 2004 roku”. Został on jednak odebrany przez 
uczestników sejmiku jako zbyt ogólny i jedynie hasłowy, czemu dano wyraz w dyskusji.

Na XIX sejmiku (Gdańsk–Kopenhaga 2003 r.) kontynuowano problematykę, która już kil-
kakrotnie była podnoszona, a dotyczyła polskiej myśli bałtyckiej i nawiązywała do postulatu 
uczynienia z basenu Morza Bałtyckiego jednego z podstawowych regionów integracji europej-
skiej. Obrady odbywały się w dwóch ośrodkach po obu stronach Bałtyku – w Gdańsku i Ko-
penhadze. Ze względu na rolę gospodarki morskiej w tworzeniu coraz ściślejszej sieci współza-
leżności w Europie Bałtyckiej, znaczną część referatów poświęcono rozwojowi żeglugi i portów 
oraz współpracy morskiej w kontekście poszerzenia Unii Europejskiej. Ważne miejsce w obra-
dach zajęła problematyka współpracy w żegludze bliskiego zasięgu państw nadbałtyckich. Pro-
fesor Gronowski był recenzentem sejmiku, przewodniczącym obrad i autorem skrótowej oce-
ny 18 Sejmików Morskich.

XX jubileuszowy sejmik (Darłowo–Kopenhaga 2004 r.), poza tematem wiodącym „U pro-
gu Unii Europejskiej – Bałtyk morzem bezpiecznym” skłonił organizatorów do kolejnego retro-
spektywnego spojrzenia na wkład 19 sejmików w kształtowanie współczesnej myśli morskiej. 
Profesor Gronowski z bogactwa tematów 19 sejmików, dokonał wyboru zagadnień dotyczących 
problematyki żeglugi i transportu. W ramach głównego tematu wygłosił referat „Zmiany tona-
żowe polskiej floty handlowej na przestrzeni lat 1985–2002”. Ukazał w nim jaki był stan i jakie 
zmiany zachodziły w polskiej flocie handlowej przez ostatnie 17 lat. Profesor podjął również 
próbę syntetycznej oceny dorobku Sejmików Morskich, wskazując na bardzo wiele pozytywów, 
ale i smutnych refleksji: 

Dwadzieścia corocznych spotkań (Słupsk 1985 – Darłowo 2004), unikalne zjawisko w naszej po-
wojennej rzeczywistości. Nie znam drugiej takiej inicjatywy która by tak konsekwentnie i z upo-
rem, pomimo rozlicznych trudności, kultywowała tematykę polskiej gospodarki morskiej. (…) 
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Tak olbrzymi wkład intelektualno-merytoryczny nie przekładał się niestety na zmianę negatyw-
nych zjawisk w naszej gospodarce morskiej. (…) Poza „sumieniem społecznym jakimi są sejmiki 
nie miały one uprawnień egzekwowania swoich słusznych postulatów. 

XXI sejmik (Elbląg–Kaliningrad 2006 r.) poza wymianą poglądów na temat współpracy 
w Euroregionie, ukazał koncepcję klasterów, jako organizacji wpływających na rozwój regionu. 
Ponownie wróciła problematyka małych portów morskich, a w szczególności tematyka mor-
skiego portu w Elblągu, ukazująca dotychczasowe funkcjonowanie tego portu jak i jego proble-
my rozwojowe.

Główny temat XXII sejmiku (Świnoujście–Ystad 2006 r.) to „Dwa lata polski morskiej w Unii 
Europejskiej”. Koncepcja tego sejmiku zrodziła się w dyskusji z naukowcami Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług US. Zasugerowano, aby nawiązać do tych sejmików, które podejmo-
wały problematykę wejścia Polski do Unii Europejskiej, szczególnie do sejmiku w Grzybowie, 
gdzie opracowano ponad 40 wniosków, kierując je do rządu i parlamentu. Wspomnę tylko je-
den z nich, którego współautorem był Profesor Gronowski. 

Państwo polskie w okresie przedakcesyjnym powinno dołożyć wszelkich działań, aby prace do-
stosowawcze do wymogów i standardów Unii Europejskiej odnosiły się nie tylko do sfery legisla-
cyjnej, ale także do tworzenia warunków finansowo-ekonomicznych i infrastruktury polskich 
podmiotów transportu morskiego (żeglugi i portów) zbliżonych poziomem do warunków w ja-
kich pracują podmioty państw członkowskich Unii. 

W wyniku bardzo rzeczowej dyskusji, która przebiegała w trzech blokach tematycznych: 
polityka morska, transport morski, pozostałe struktury morza – żegluga śródlądowa, udało się 
sformułować wnioski i postulaty jakie Polska powinna wprowadzić do Złotej Księgi. W drugiej 
części obrad znów sięgnięto do pięknej tradycji, do sejmikowaniu o problemach lokalnych. Or-
ganizatorzy sejmików zwrócili się do grona naukowców, polityków i praktyków gospodarczych, 
którzy sprawami uprawy morza są głęboko zainteresowani, by odbyć debatę na temat „Polska 
myśl morska XXI wieku”. To hasło stało się głównym tematem XXIII sejmiku (Kołobrzeg 2007 
r.). W interesujący sposób zaproponowano odbycie dyskusji w panelach problemowych. Pierw-
szy panel – główne kierunki myśli morskiej – tradycja i współczesność; drugi panel – polityka 
morska – wybrane zagadnienia; trzeci panel – współczesna praktyka morska – wybrane zagad-
nienia; czwarty panel – regiony nadmorskie w warunkach nowej gospodarki – innowacyjność 
i konkurencyjność. Organizatorem tego sejmiku oprócz Civitas Christiana był Wydział Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług US, a Profesor Franciszek Gronowski został recenzentem tomiku. 
Sentencja płynąca z tego sejmiku była następująca: 

Działania związane z kształtowaniem polskiej gospodarki morskiej miały swój intelektualny 
fundament, czyli myśl, na którą składały się takie zjawiska jak: refleksja, analiza empiryczna 
oraz oparte na naukowych zasadach wnioskowanie, budowanie teorii, doktryn, koncepcji, pro-
gramów, strategii. Współczesne przemiany kulturowo-cywilizacyjne, których przejawami są ta-
kie procesy jak: globalizacja, ponadnarodowa integracja, a w przypadku Polski – transformacja 
systemowa, spowodowały, że znaczenie morza, jako mostu między kulturami i cywilizacjami, 
uległo nie tylko osłabieniu, ile zapomnieniu. 
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Na przykład o ile w latach 90. nowo powstałe samorządy terytorialne dostrzegały szanse 
wynikające z nadmorskiego położenia, to z czasem zapał w tym zakresie osłabł lub się wypa-
lił. Dlaczego tak się dzieje? Organizatorzy sejmiku postawili tezę, że jest to konsekwencją stop-
niowego zanikania oryginalnej, odpowiadającej współczesnym uwarunkowaniom cywilizacyj-
nym myśli morskiej. I poszli dalej w stawianiu pytań. Czy polska myśl morska w XXI wieku jest 
w ogóle potrzebna? A jeśli tak, to w jakim zakresie, kształcie i jakie merytoryczne obszary po-
winna obejmować. Pomocą w odpowiedzi był przygotowany przez organizatorów do dyskusji 
panelowej arkusz 10 kwestii, w tym pytania o ocenę dotychczasowej i aktualnej polityki mor-
skiej Polski.

XXIV sejmik (Gdynia 2008 r.), był sejmikiem wielotematycznym, niełączącym się w jakąś 
logiczną całość. Tematami były: 90 rocznica powstania floty polskiej, współczesne fundusze 
Unii Europejskiej dla gospodarki morskiej, rozwój VI korytarza transportowego oraz wspólna 
przestrzeń portu i miasta na przykładzie Gdyni. Dokonano również przedstawienia osiągnięć 
dwudziestolecia międzywojennego w rozwoju Marynarki Wojennej. 

Tematem przewodnim pierwszego dnia jubileuszowego XXV Sejmiku Morskiego (Szcze-
cin 2010 r.), który odbywał się w trakcie Centralnych Dni Morza, była dyskusja nad koncepcją 
Europy Bałtyckiej w jej globalnym otoczeniu, w tym nad dokumentem „Strategia UE w regio-
nie Morza Bałtyckiego”. W drugim dniu obrad skoncentrowano się nad problematyką regio-
nalną – osi transportowej łączącej region bałtycki ze środkową i południową Europą (CETC) 
i kwestią bezpieczeństwa energetycznego Polski w aspekcie realizacji koncepcji terminalu LNG 
w Świnoujściu. Referat otwarcia pierwszego dnia sejmiku – „Sejmiki Morskie, geneza, cele, rze-
czywistość”, zaprezentował Profesor Gronowski. W syntetycznej analizie dokonał identyfikacji 
okoliczności powstania sejmików przywołując pamięć Jerzego Golińskiego – twórcy koncepcji 
Ośrodka Myśli Morskiej, przypominając jego zasługi i dokonania. Podkreślił również, że Sej-
miki Morskie w mijającym ćwierćwieczu stworzyły specyficzny klimat dla uprawy morza, pew-
ną przestrzeń dla artykulacji najważniejszych problemów polskiego morza. W ocenie Profesora: 

sejmiki spełniły swoją rolę tak w okresie transformacji, w przededniu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej, jak i w pierwszych latach naszego członkostwa w strukturach europejskich. Sejmiki 
były zawsze miejscem głośnego wołania o program, o strategię i politykę morską państwa, były 
gwarantem interdyscyplinarnego spojrzenia na sprawy morza i niczym nieskrępowanej dyskusji. 
Spełniały też ważną funkcję kreacyjną, formułując pod adresem twórców polityki morskiej okre-
ślone propozycje programowe. Jedną z myśli przewodnich sejmików była próba aktywizacji orga-
nów samorządowych do stworzenia zrębów regionalnej polityki morskiej. To, że Sejmiki Morskie 
zyskały tak wysoką rangę, to przede wszystkim zasługa rzeszy naukowców, praktyków gospodar-
ki morskiej, instytucji i organizacji morskich, którzy mają na swym koncie liczne sukcesy w po-
staci twórczego rozwoju polskiej myśli morskiej. 

Ten wkład był tak poważny, że już po pięciu sejmikach, które przecież odbywały się w in-
nej rzeczywistości społeczno-politycznej, dorobek myślowy i programowy tamtych spotkań 
pozwolił na sformułowanie w 1989 roku „Oświadczenia Rady Morskiej Stowarzyszenia PAX” 
w sprawie polityki morskiej państwa. W oświadczeniu tym wskazano na znaczenie dostępu 
Polski do morza dla jej narodowego i państwowego bytu. Wychodząc z tych racji apelowano 
o zwrócenie się całą siłą woli narodu w stronę morza. Postulowano opracowanie i realizację 
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w całościowym ujęciu, programu dalekosiężnej polityki morskiej państwa. Był to wówczas je-
dyny głos w ogólnonarodowej dyskusji jaka się toczyła na temat przebudowy naszej gospodar-
ki morskiej.

Ten krótki chronologiczny przegląd tematyki 25 sejmików i merytorycznego udziału w nich 
Franciszka Gronowskiego pokazał jak duży wkład w to dzieło miał Profesor. Jednocześnie ma-
teriał ten można potraktować jako rozszerzenie rozważań na ten temat przedstawionych w pu-
blikacji związanej z jubileuszem 75-lecia urodzin Profesora F. Gronowskiego przez profesorów 
S. Szwankowskiego oraz Z. Sójkę. 

Myśl morska Profesora Gronowskiego stała się trwałym dorobkiem Sejmików Morskich. 
Jego zawsze aktualne i trafne oceny, spostrzeżenia, uwagi dotyczące praktycznie wszystkich 
najważniejszych spraw morskich Polski zapisały się jako ogromny wkład w kształtowanie my-
śli morskiej. Profesor jest autentycznym autorem sejmikowych sukcesów i dlatego z dumą może 
mówić „nasze sejmiki”.

Dziękując za wspaniałą współpracę, życzę szacownemu Jubilatowi, aby doczekał się spełnie-
nia swoich marzeń „Żeby Polska była Morską”.
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NAJSERDECZNIEJSZY PRZYJACIEL 

Kazimierz Sawicki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Homo frugi omnia recte facit
Człowiek zacny czyni wszystko dobrze

Jubileusze są ważne dlatego, że umożliwiają przedstawienie wspomnień, dokonanie analiz 
i ocen, pobudzają do refleksji nad zmianami zachodzącymi w czasie, który tak szybko upły-
wa. Jest dużo rodzajów rocznic, niektóre mają tradycyjne, powszechnie stosowane nazwy, np. 
złoty jubileusz. Warto zaznaczyć, że w 2016 roku o jubileuszu stulecia urodzin Danuty Szaflar-
skiej informowały media krajowe, a o ukończeniu dziewięćdziesięciu lat przez królową Elżbie-
tę II – media światowe.

Dziś najważniejsze jest zajęcie pierwszego miejsca jubilata przez Naszego Profesora Fran-
ciszka Gronowskiego, który urodził się 1 stycznia 1927 roku w Fedorowiczówce. Mając 20 lat 
przyjechał do Szczecina, aby po okresie pracy fizycznej zapewniającej egzystencję, podjąć stu-
dia wyższe. Prawdopodobnie nie spodziewał się wówczas, że swoje całe życie zawodowe zwiąże 
ze szczecińskimi uczelniami: Akademią Handlową, Wyższą Szkołą Ekonomiczną, Politechni-
ką Szczecińską, Uniwersytetem Szczecińskim.

Warto więc przypomnieć lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, w których rozpoczę-
ły się sukcesy Jubilata. W październiku 1947 roku na studia w Akademii Handlowej w Szcze-
cinie zapisało się 1600 studentów zwyczajnych i około 800 tzw. wolnych słuchaczy, którym 
stworzono możliwość studiowania i jednocześnie ukończenia szkoły średniej oraz otrzymania 
świadectwa maturalnego. Jednostka była już samodzielną szkołą wyższą, a nie oddziałem Aka-
demii Handlowej w Poznaniu. Według nieoficjalnych informacji tylko 1/3 studentów tego rocz-
nika otrzymała dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Przyczyny bardzo niskiej efektywności nauczania były różne i złożone. Akademia Handlo-
wa nie miała tradycji, brakowało cieszącego się uznaniem środowiska naukowego i niezbędne-
go wyposażenia (również biblioteki), zakwalifikowano ją do „prywatnych” (niepublicznych) 
szkół wyższych, nie otrzymywała dotacji z budżetu państwa, około 80% studentów pracowa-
ło, ponieważ nie istniał system stypendialny. Podstawowym lub jedynym źródłem finansowa-
nia jej działalności było „czesne” za studia (w kwocie 1000 zł za rok akademicki 1947/1948 oraz 
2000 zł i 3000 zł za każdy kolejny rok) oraz opłata 200 zł za egzamin poprawkowy z każde-
go przedmiotu. Część studentów wyrażała nawet pogląd, że jednym ze sposobów zwiększenia 
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dochodu profesora i szkoły było „oblewanie” dużej liczby osób przystępujących do egzaminu. 
W tym kontekście zrozumiała jest decyzja zmarłego niedawno profesora Zbigniewa Messne-
ra, który na podstawie oceny sytuacji w 1948 roku wyjechał ze Szczecina do Katowic, gdzie 
bezpłatnie studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej i otrzymał dyplom ukończenia studiów 
stopnia pierwszego.

Zasadny wydaje się także opis niebezpiecznej sytuacji dotyczącej powierzchni Polski po dru-
giej wojnie światowej. Według układu zawartego przez reprezentantów państw sojuszniczych 
(F. Roosevelta, W. Churchilla, J. Stalina) zachodnie granice naszego kraju wyznaczała Nysa 
Łużycka i Odra. Oznaczało to m.in. przyznanie Niemieckiej Republice Demokratycznej całe-
go półwyspu Uznam wraz ze Świnoujściem oraz lewobrzeżnej, najważniejszej części Szczecina. 
Dziwne, niezrozumiałe dla wielu dzisiejszych ludzi są rady i prośby moich rodziców i członków 
rodziny – wracaj z tego Dzikiego Zachodu, zanim cię Niemcy nie wypędzą; możesz przecież 
studiować na Wydziale Ekonomicznym Mikołaja Kopernika, a pracę też znajdziemy. Ten groź-
ny problem był aktualny przez kilaka lat, zwłaszcza dla wymienionych miast, i został ostatecz-
nie rozwiązany 6 lipca 1950 roku, gdy podpisano z NRD układ o granicy polsko-niemieckiej.

Profesor Gronowski rozpoczął swoją kilkudziesięcioletnią działalność naukową w Szcze-
cinie. Będąc studentem drugiego roku studiów (1948 r.) pracował jako asystent wolontariusz, 
a w roku następnym jako młodszy asystent. Zajmował kolejno wszystkie stanowiska pracowni-
ka naukowo-badawczego, do profesora zwyczajnego włącznie. Ma komplet dyplomów ukończe-
nia studiów wyższych (studiów I i II stopnia), dyplom doktora i doktora habilitowanego nauk 
ekonomicznych, tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. W Alma 
Mater pełnił wszystkie funkcje kierownicze (kierownika zakładu i katedry, dyrektora instytutu, 
prodziekana i dziekana oraz rektora Politechniki Szczecińskiej). 

Naukowy dorobek Jubilata, Jego wkład w rozwój nauki, wykraczający poza ekonomikę 
transportu morskiego, sukcesy w kierowaniu kadrą naukowo-badawczą, a także prowadzenie 
działalności społecznej (której przykładem było współorganizowanie i aktywny udział w ist-
niejących przez 25 lat corocznych Sejmikach Morskich), wyróżnionego wysokimi odznaczenia-
mi i nagrodami są imponujące i bezdyskusyjne. Ze względu na brak możliwości rzetelnego ich 
opisania, zapewne uczynią to inni, dalszy ciąg opracowania poświęciłem osobistym wspomnie-
niom i uwagom o znanych mi zdarzeniach i faktach.

Z Profesorem Gronowskim razem rozpoczęliśmy i ukończyliśmy Akademię Handlową 
w Szczecinie, jednak bezpośrednimi kolegami i przyjaciółmi zostaliśmy kilkanaście lat później. 
Nasze żony były (moja nie żyje) serdecznymi przyjaciółkami, mówiliśmy do Niego po prostu 
Franiu, a dzieci (również w wieku „bardzo dojrzałym”), wujciu.

Aby zachować umysł i ciało w dobrej kondycji, Profesor stosuje proste, sprawdzone zasady: 
ruch to zdrowie, umiarkowana praca fizyczna sprzyja funkcjonowaniu organizmu człowieka, 
palenie papierosów szkodzi zdrowiu itp. Na przykład, gdy tłum ludzi opala się na plaży w pozy-
cji leżącej lub siedzącej, spaceruje albo biega przy brzegu morza w stroju kąpielowym.

 W dobie samochwalstwa i fałszywej reklamy wyróżnia się skromnością. Nie tylko moim 
zdaniem, niekiedy była ona „za duża”. Uzasadniam to następującym przykładem. W roku 1996 
władze uczelni i dziekani dwóch istniejących wówczas wydziałów zajmujących się ekonomią 
i zarządzaniem, uznali, że rocznicę 50-lecia powstania na Pomorzu Zachodnim pierwszej szko-
ły wyższej należy uświetnić nadaniem trzem profesorom najwyższego tytułu uniwersyteckie-
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go doktora honoris causa. Spośród trzech osób najbardziej zasłużonych, autorytetów w wybra-
nej dziedzinie nauki, swoją kandydaturę wycofał Profesor Gronowski, a „Jego miejsce” zajął 
inny profesor. 

Jest jeszcze dużo cech charakteryzujących osobowość Jubilata. Część z nich przedstawiam 
w postaci hasłowej.

Profesor Franciszek Gronowski:
 – ma ogromną wiedzę i umiejętności jej przekazywania,
 – jest człowiekiem prawym i uczciwym,
 – ma dar szybkiego, bezpośredniego nawiązywaniu kontaktu z każdą osobą,
 – jest znany i lubiany z dużego poczucia humoru,
 – cieszy się podróżami/wycieczkami i poznawaniem rodzimego i innych krajów,
 – lubi i potrafi tańczyć z wdziękiem i wyczuciem rytmu, a także śpiewać w zespole lub solo,
 – ćwiczy umysł grą w szachy i brydża,
 – dba o kwiaty, krzewy i drzewa w ogródku i na „działce dla pracowników”, cieszy się ich wi-

dokiem,
 – jest wzorcem najlepszych cech uczonego, badacza, kreatora kadr naukowców, wychowaw-

cy i organizatora.
Cieszę się i jestem dumy z propozycji napisania tych wspomnień i refleksji. Drogiemu Ju-

bilatowi z całego serca życzę co najmniej stu lat życia w dobrym zdrowiu, radości i szczęściu. 
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Z PERSPEKTYWY TYLU LAT RAZEM

Zenon Sosnowski

emerytowany pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,  
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu rozpocząłem w 1964 roku. Miał 
to być tylko etap przejściowy w mojej edukacji. Moja polonistka w „Pobożniaku” (szczeciń-
skie liceum, rówieśnik naszej uczelni), mówiła: „masz lekkie pióro, może pomyśl o dziennikar-
stwie”. W owych czasach, by dostać się na studia dziennikarskie trzeba było skończyć cztery 
lata jakiejś uczelni. Mój wybór padł na Politechnikę Szczecińską i na ekonomię.

Już na drugim semestrze pierwszego roku studiów zetknąłem się z problematyką transpor-
tu morskiego, a konkretnie z przedmiotem technika transportu morskiego. Wykład prowadził 
zawsze bardzo elegancki starszy pan – profesor Bolesław Koselnik. Był to człowiek imponują-
cy nam studentom ogromną wiedzą i wysoką kulturą osobistą. Już jako asystent dowiedziałem 
się, że wiedza ta pochodziła między innymi z praktyki, gdyż profesor był pracownikiem, w do-
datku nie szeregowym, przedwojennego portu w Gdyni. Również z czasem dowiedziałem się, 
że był to człowiek o wielkim sercu, gdyż stając w obronie kobiety stracił oko. Poświęciłem nie-
co miejsca profesorowi Koselnikowi, bowiem to on jako pierwszy uświadomił mi, jak pasjonu-
jąca wręcz może być problematyka transportu morskiego. 

Nie przypadkiem zatem zapisałem się na seminarium magisterskie do ówczesnego docenta 
Franciszka Gronowskiego. Na czwartym roku docent Gronowski prowadził wykład z ekonomi-
ki i organizacji transportu morskiego. Był to wykład nie tylko bardzo interesujący, ale dla mnie 
również bardzo pouczający. Profesor korzystał z notatek generalnie jednostronicowych, z wie-
loma dopiskami na odwrocie, a nawet z „doklejkami”. To dla mnie, przyszłego nauczyciela, była 
wskazówka, że wiedza musi być uaktualniana, bieżąca. 

Kończąc czwarty rok studiów wiedziałem już, dziennikarstwo to nie jest to, czym chciał-
bym się zajmować w swym przyszłym życiu zawodowym. Swoją przyszłość widziałem w gospo-
darce morskiej. Muszę przyznać z ubolewaniem, że możliwości pracy w tej branży było w owym 
czasie w moim rodzinnym mieście – Szczecinie o wiele więcej niż obecnie. Zatem kiedy na po-
czątku piątego roku studiów, które trwały cztery i pół roku, profesor Gronowski zaproponował 
mi pracę na uczelni, nie zastanawiałem się długo.

Kiedy jesienią 1969 rozpocząłem pracę w ówczesnym jeszcze Zakładzie Transportu Mor-
skiego szefem był Profesor Gronowski, jako że prof.. Koselnik przeszedł na emeryturę. Oprócz 
Profesora byli już tam zatrudnieni dwaj moi starsi koledzy, absolwenci uczelni sopockiej, obec-
ni profesorowie – Ignacy Chrzanowski i Krzysztof Luks. Z czasem, już w katedrze, a nie za-
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kładzie, pojawili się nowi, też bardzo sympatyczni koledzy: Jacek Ławicki, późniejszy rektor 
Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, a także Paweł Wróblewski. Niedługo pracował w naszej 
katedrze Leszek Łyczywek, który później zrobił piękną karierę w Polskiej Żegludze Morskiej, 
reprezentując firmę na placówkach na kilku kontynentach. Nasz skład uzupełnił z czasem Hen-
ryk Salmanowicz – obecnie profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Z tamtych czasów szczególnie utkwiło mi w pamięci kilka rzeczy. Po pierwsze zebrania na-
szej katedry. O ile dobrze pamiętam odbywały się tradycyjnie we wtorki. Co ważne, jak wyni-
ka z moich dotychczasowych wspomnień, skład zespołu był zdecydowanie męski. Miało to cza-
sami wpływ na przebieg naszych spotkań. Jeżeli była taka potrzeba, to Szef omawiał problem 

„w krótkich żołnierskich słowach” (tak by to zapewne ujął Krzyś Luks znawca i miłośnik milita-
riów). Ważne było, że po takiej połajance Profesor nigdy już nie wracał do tematu.

Drugie wspomnienie, to nasze katedralne wigilie bożonarodzeniowe. Urządzaliśmy je 
w Klubie Naukowca bądź w Hotelu Asystenckim. Nie była to w tamtych czasach tradycja często 
kultywowana w gronie współpracowników, ani też mile widziana przez władze. 

W 1971 roku zmarł profesor Koselnik. Wiem ile starań kosztowało Profesora Gronowskiego, 
by znalazło się w alei zasłużonych miejsce należne Jego byłemu nauczycielowi. Pamiętać będę 
do końca życia wspaniałą mowę pożegnalną wygłoszoną przez mojego Szefa. Były to słowa po-
zbawione zbędnego patosu, za to płynące z głębi serca i przez to bardzo wzruszające.

Z czasem nasze grono znacznie się przerzedziło. Ignacy Chrzanowski, wtedy już docent 
i doktor habilitowany, wyjechał na wykłady do kilku krajów afrykańskich, był ekspertem ONZ 
i trafił do Kanady. Obecnie już jest w kraju i ciągle pracuje jako nauczyciel akademicki. Krzy-
siek Luks, wtedy po habilitacji, a obecnie profesor tytularny, wrócił do swojego Elbląga. Oprócz 
pracy naukowej „zdążył” być posłem i wiceministrem. Paweł Wróblewski na długo wyjechał do 
Kanady, ale już wrócił do kraju. Jacek Ławicki na kilka lat wyjechał, nomen omen, także do Ka-
nady, a po powrocie już nie wrócił do katedry.

W ciągu swej długiej pracy naukowej Profesor wypromował wielu doktorantów. Pamiętam, 
że podczas jednego ze zjazdów absolwentów naszego wydziału doszło do uroczystego spotkania 
Jego wielu doktorantów w jednym ze szczecińskich lokali. Wśród obecnych byli między inny-
mi: Jerzy Korzonek, ówczesny minister, Aleksander Walczak, kilkukrotny rektor Wyższej Szko-
ły Morskiej w Szczecinie czy też Krzysztof Luks, w owym czasie poseł na Sejm.

Profesor Gronowski, oprócz osiągania kolejnych szczebli w karierze naukowej, piastował 
również wiele ważnych funkcji uczelnianych. Był dyrektorem Instytutu Ekonomiki Transpor-
tu, prodziekanem i dziekanem naszego wydziału, a także rektorem Politechniki Szczecińskiej. 
W roku 1997 przeszedł na emeryturę, ale z powodu skomplikowanej sytuacji kadrowej jeszcze 
przez jakiś czas kierował katedrą. 

Tuż przed odejściem na emeryturę Profesor podjął bardzo trafną decyzję kadrową, która 
była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Zaproponował pracę na uczelni Michałowi Pluciń-
skiemu, który dziś również jest już doktorem habilitowanym i profesorem US. 

Los tak chciał, że moja współpraca z Profesorem Gronowskim nie skończyła się wraz z Jego 
przejściem na emeryturę, a nawet wyjazdem do Bydgoszczy. W 2001 roku powstała w Szcze-
cinie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna, gdzie miałem zaszczyt być prorektorem. To 
właśnie Profesor Gronowski znacznie wzmocnił potencjał naukowy tej uczelni. Nie tylko jako 
profesor zwyczajny, ale również jako specjalista od turystyki morskiej. Pamiętam jaką fetę zgo-
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towali nam pracownicy i studenci z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora i mojej 
sześćdziesiątki. Profesor współpracował z tą małą uczelnią przez ładnych kilka lat, nawet do-
jeżdżając z Bydgoszczy.

Absolwenci mojego rocznika studiów, a wśród nich takie osoby kojarzone z wydziałem jak 
Tereska Kosacka, Henio Babis, czy też Józek Perenc, mają miły zwyczaj organizowania corocz-
nych zjazdów. W 2009 roku taki zjazd odbył się w Bydgoszczy. Mieszkaliśmy w urokliwie poło-
żonej stanicy nad Brdą, a naszym gościem honorowym był Profesor Gronowski. Jak zwykle był 
duszą towarzystwa, a także pierwszym „tancorem” na deskach, gdyż bawiliśmy się, jak przysta-
ło na zabawy podmiejskie, pod gołym niebem.

W czasie tego spotkania spotkał mnie duży zaszczyt, bowiem Szef wypił ze mną bruderszaft. 
Nigdy nie skorzystałem z przywileju mówienia do Niego per ty. Nawet w myślach nazywam go 
Profesorem lub Szefem.

W 2014 roku z inicjatywy Profesora odbyło się spotkanie prawie wszystkich byłych pra-
cowników katedry. Starym dobrym zwyczajem miejscem spotkania był Klub Naukowca. Tylko 
miejsce pozostało bez zmian, jak dawnymi laty, natomiast my trochę już inni. Posiwiali lub wy-
łysiali, niektórzy z nadwagą i wszyscy już na emeryturze.

Drogi Profesorze. Przez wiele lat byłeś mi nie tylko Mistrzem i Szefem, ale także prawie dru-
gim Ojcem. Wiem, że Cię zawiodłem nie robiąc habilitacji, tym bardziej, że zawsze mogłem li-
czyć na Twe wsparcie merytoryczne i metodyczne. Wybacz mi Profesorze. Wybrałem nieco 
inną drogę, bo „poszedłem w dydaktykę”. Zaowocowało to tym, że nie zrobiłem habilitacji, ale 
z drugie strony tym, że w różnym czasie prowadziłem zajęcia w siedmiu szczecińskich uczel-
niach. Może teraz będę nieskromny, ale mam nadzieję, że jako nauczyciel akademicki Cię nie 
zawiodłem.

Dostojny Jubilacie. Życzę Ci wielu jeszcze lat życia w dobrym zdrowiu, a sobie Jeszcze wie-
lu spotkań z Tobą.
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PROBLEMY ROZWOJU PORTU SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE  
(NA KANWIE 90. URODZIN PROF. ZW. DR HAB. FRANCISZKA 
GRONOWSKIEGO)

Bogusław Trzciński

Bulk Cargo – Port Szczecin sp. z o.o.

Leon Dorozik

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński 

Czas płynie szybko, a życie jeszcze szybciej, więc starajmy się wszystko co możliwe zrobić dzi-
siaj i nie odkładajmy tego na później, bo może się okazać, że tego „później” nie będzie. To 
stwierdzenie odnosi się do wszystkich płaszczyzn naszego postępowania. Pamiętamy, jak to 
było 50 lat temu, kiedy zaczynaliśmy studiować i nie potrafiliśmy poruszać się po budynku na 
Mickiewicza. Pamiętamy jednak jak szybko się uczyliśmy. Nie wiadomo kiedy przyszedł czas 
wyboru kierunków studiów, seminariów, końca studiów i później pracy. Te momenty celowo 
podkreślamy, bo były to skrzyżowania w naszym życiu. Ich pokonanie rzutowało na wszyst-
ko co potem następowało. Transport morski, elitarny kierunek tworzony wówczas przez doc. 
dr hab. Franciszka Gronowskiego i doc. dr Bolesława Koselnika w Szczecinie, który wówczas 
przyrównywano tylko do handlu zagranicznego na SGH i transportu morskiego w Sopocie 
oraz informatyka, która zaczynała raczkować na świecie, a budowana u nas na Wydziale przez 
doc. dr hab. Tadausza Wierzbickiego – to były wówczas topowe kierunki do studiowania.

Nie mieliśmy kompleksów, zresztą zawsze nam powtarzano, „nie miejcie kompleksów – 
miejcie marzenia”. Marzenia mają to do siebie, że jak się bardzo chce i pragnie, to się spełniają. 
Szczególnie wówczas, gdy poparte są ciężką i wytężoną pracą, dlatego szliśmy do przodu, bez 
oglądania się za siebie i nie bacząc na nikogo staraliśmy się znajdować swoją własną drogę i bu-
dować przyszłość . 

Podczas tego „marszu do przodu”, który tak naprawdę nazywa się życiem (pokonywaniem 
życia), warto od czasu do czasu zatrzymać się, odsapnąć i zastanowić – czy warto było i czy kie-
runek, a szczególnie osiągnięty cel – wart był tego wysiłku i zaangażowania?

Z naszego punktu widzenia możemy stwierdzić, że błądziliśmy nie za dużo. A do ograni-
czenia błądzenia, przyczyniło się w znacznym stopniu też to, co wynieśliśmy z naszej uczel-
ni, wydziału, naszych seminariów i niekończących się dyskusji na seminariach z naszymi pro-
motorami. Bo wzorcem dla nas byli nasi mistrzowie, promotorzy, którzy nigdy nie skąpili nam 
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rad i podpowiedzi. To wszystko razem było dla nas zaczynem do działania i podejmowania się 
różnych, często karkołomnych, aby nie powiedzieć zwariowanych pomysłów. Zawsze jednak 
w uszach mieliśmy podpowiedz „dobrego duszka” – miejcie marzenia.

Dla wielu takim marzeniem była praca w porcie czy żegludze morskiej. Tam wylądowało 
wielu z nas 45 lat temu i tam przepracowaliśmy większość naszego życia. Musimy stwierdzić, że 
trafiliśmy dobrze i nie żałujemy swego wyboru. Mało, gdyby dano nam prawo powtórzenia wy-
boru – studia w Szczecinie, seminarium, praca – to niewiele byśmy zmienili (może porę zakrę-
tów pokonali byśmy nieco inaczej, łagodniej), ale generalnie nie ma co poprawiać.

Dlatego dzisiaj przede wszystkim chcemy podziękować naszym mistrzom – szczególnie 
Profesorowi Franciszkowi Gronowskiemu i Tadeuszowi Wierzbickiemu, a poza tym chcieliby-
śmy poczynić parę uwag, które powinny się przydać naszym następcom.

Próba zdefiniowania warunków wyjściowych do odniesionych sukcesów, szczególnie dla 
regionów peryferyjnych. 

Analizując regiony, które znacząco się rozwinęły można stwierdzić, że sukces uwarunko-
wany jest:
1. Istnieniem realnych sił lokalnych (politycznych, społecznych i samorządowych) zdolnych 

do poszukiwania kreatywnych pomysłów biznesowych, które możliwe są (były) do zrealizo-
wania w konkretnych uwarunkowaniach gospodarczo-społeczno-politycznych.

2. Wykształceniem (kultywowaniem) modelu – etosu pracy i konstruktywnych zachowań spo-
łecznych.

3. Dążeniem do wypracowania nowej struktury produkcyjno-funkcjonalnej regionu. 
Uwzględnienie zmian społecznych zachodzących w świecie.

4. Skoordynowanym i skutecznym lobbingiem na poziomie centralnym.
5. Uznaniem, że racjonalne działania są tylko te, które nastawione są na korzyść własną, bio-

rąc pod uwagę docierające informacje.
6. Wykształconą kadrą, która stale chce i może doskonalić swoje umiejętności i która szuka za-

spokojenia swych dążeń w regionie.
7. Umiejętnym wykorzystaniem inżynierii finansowej.
8. Posiadaniem kapitału.

Należy także podkreślić, że kolejność tych czynników nie ma charakteru przypadkowego 
a ich gradacja i kolejność są ściśle określone. Dodatkowo jeszcze niezmiernie ważnym warun-
kiem odniesienia sukcesu jest wykształcenie etosu pracy i dążenie do sukcesu – a to jedna 
z najsłabszych stron naszego społeczeństwa nie tylko w regionie, ale i w kraju. Imponuje nam 
wprawdzie wpojona najpierw Japończykom, a później przejęta w Stanach Zjednoczonych za-
sada, że „praca jest ważna, że pracą można wiele osiągnąć, że właściwie można nią stworzyć 
wszystko”. Próbuje się nam jednak pracę i jej efekty zastąpić historią, powstaniami (szczególnie 
tymi, które zakończyły się fiaskiem), oby nie powiedzieć, że klęski są fundamentem budowa-
nia dumy narodowej Polaków, podczas gdy tak naprawdę jako społeczeństwo mamy olbrzymie 
sukcesy w np. likwidacji analfabetyzmu, wykształcenia nowej kadry, samodzielnego odbudo-
wania kraju, budowy tysięcy zakładów, dróg, mostów – wszystko własnymi środkami i własny-
mi siłami. To winno być tym wzorcem przekazywanym, na którym kształtować należy wycho-
wanie następnych pokoleń. Mamy pełne prawo i podstawy do tego, aby pokazywać, że to nasi 
dziadkowie i rodzice swoją ciężką pracą i swymi wyrzeczeniami podnieśli Polskę ze zgliszcz 
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wojennych i zbudowali nowoczesne państwo polskie. Sami zaś pełne zaangażowanie w pra-
cę wykazujemy dopiero, gdy pracujemy za granicą i jakoś nie dostrzegamy tych wzorców na co 
dzień.

My w zasadzie pomijamy znaczenie zaangażowania, skupiając się na tym, że praca jest waż-
na, bo daje nam podstawy do utrzymania. W regionie naszym stało się to szczególnie widoczne 
po upadku Stoczni Szczecińskiej, kiedy to z dnia na dzień okazało się, że sztandarowy zakład 
regionu może przestać istnieć i funkcjonować, że wiele tysięcy ludzi może stracić pracę, a kil-
kadziesiąt tysięcy, jeżeli policzymy rodziny, środki do życia. Dlatego klasyczne zasady thatche-
ryzmu i reganizmu nie znajdują już akceptacji w naszym społeczeństwie, jak i znacznej części 
społeczeństw na świecie1. Pojawiają się nowe podejścia i rozwiązania, które starają się wyko-
rzystywać aktywną rolę państwa i ochronę najsłabszych grup społecznych (sięgając do klasy-
ki: T. Peterson, R.H. Waterman, W poszukiwaniu doskonałości. Lekcje z najlepiej prowadzo-
nych przedsiębiorstw amerykańskich. B. Wawrzyniak, Koncentracja w gospodarce jako światowa 
tendencja. Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998). W propagowaniu tych podejść 
brakuje u nas siły medialnej, mimo że coraz silniejsze staje się przekonanie, iż prywatny pra-
codawca nie zapewni poczucia sprawiedliwości społecznej, a rozwój i budowa nowoczesnego 
społeczeństwa nie jest możliwa bez aktywnej roli państwa. 

Pomijanie tych zjawisk prowadzi do wzrostu frustracji społecznej i poszukiwaniu róż-
nych dróg zabezpieczeń społecznych oraz coraz większej akceptacji ruchów populistycznych 
(C. Hampden-Turner, A. Tropenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, War-
szawa 1998). Ostatnim tego przykładem jest Brexit czy wybory w Austrii, Hiszpanii, Włoszech 
lub Francji. My jako społeczność lokalna winniśmy być Europejczykami (stajemy się nimi coraz 
bardziej), ale nie zapominajmy, że wszyscy Europejczycy są lokalnymi patriotami (a może na-
wet lokalnymi nacjonalistami, jak np. Walończycy, Francuzi czy Irlandczycy), na których suk-
cesach tak chcemy się wzorować. Dlatego należy uznać, że wszelakie przedsięwzięcia na rzecz 
regionu, które zachowują i kreują miejsca pracy, a dodatkowo jeszcze przyczyniają się do po-
wstania nowych podmiotów gospodarczych, które płacą podatki w regionie, winny być trak-
towane priorytetowo i mieć dostęp do „dźwigni regionalnej”, czyli wszystkich udogodnień ja-
kie mogą zaoferować władze miejskie i regionalne. Udogodnienia te powinny być skierowane 
przede wszystkim do firm lokalnych (rodzimego kapitału). Należy też pamiętać, że racjonalny 
jest ten, kto działa na własną korzyść, biorąc pod uwagę docierające do niego informacje, nawet 
jeżeli informacje te są często zmanipulowane przez osoby, które przez takie działania chcą osią-
gnąć swoje doraźnie korzyści.

Na dążenie do równego traktowania podmiotów krajowych i zagranicznych czekamy od 
dawna. Piętnaście lat temu pisaliśmy: 

mamy zupełnie niezłą Ustawę o portach i przystaniach morskich, która stwarza bezpośrednie 
przesłanki i wyznacza ramy dla działalności portów, daje przesłanki do zmiany struktury por-
tu i jego przekształcenia, w sposób jednoznaczny rozwiązała ona problem, co do sposobu prywa-
tyzacji, dróg prowadzenia uwłaszczenia pracowników, czy też podziału czynności między spół-
ki operatorskie i Zarząd Portu. Dlatego koniecznym wydaje się określenie warunków, na jakich 
wkraczają porty Szczecina i Świnoujścia w nową, europejską rzeczywistość. 

1 O czym świadczą sukcesy partii populistycznych i narodowych w całej Europie.
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Dzisiaj, kiedy jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia z tych lat, które minęły, stwierdzamy, że 
słuszne było zdecydowanie się na rozpoczęcie procesu prywatyzacji portu Szczecin-Świnouj-
ście, której praprzyczyną była prozaiczna chęć ominięcia podatku, wówczas nazywanego po-
piwkiem. Ta próba uniknięcia płacenia podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń (tzw. 
popiwku) rozpoczęła na początku lat 90. XX wieku strukturalną przebudową form własności 
oraz sposobu funkcjonowania portów w Polsce, w tym w Szczecinie i Świnoujściu. Wówczas to 
powołano 11 spółek prawa handlowego, które z mocy prawa były od niego zwolnione. Od stro-
ny kapitałowej w spółkach większościowymi udziałowcami była załoga i we wszystkich prawie 
spółkach dominował układ: 55% udziałów objęła załoga, a 45% ZPSiŚ SA. Spółki te na zasadzie 
porozumienia (praktycznie było to następstwo prawne), zatrudniły całą załogę, jaka zaangażo-
wana była w dany typ działalności oraz wydzierżawiły cały majątek, jaki był wykorzystywany 
w dotychczasowych procesach produkcyjnych. Dokonane przekształcenie, które miało teore-
tycznie pozwolić jedynie na obejście przepisów podatkowych i ułatwić funkcjonowanie w no-
wych warunkach, doprowadziło do zupełnie nowej sytuacji gospodarczej w portach polskich. 

Szybko okazało się, że samodzielne podmioty gospodarcze są bardzo dobrym rozwiąza-
niem, pozwalającym przejść na wyższy poziom gospodarowania. Narażone są jednak na ry-
zyko upadłości czy bankructwa. Przede wszystkim okazało się, że ograniczona jest możli-
wość bezpośredniej interwencji ZPSiŚ SA (pośredniego lub bezpośredniego wspierania spółek) 
i występuje koniecznością samodzielnego płacenia przez spółki za popełnione błędy. Chodzi 
przede wszystkim o błędy popełnione przez zarządy spółek, które były często nieprzygotowa-
ne do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Wystąpiły również negatywne kon-
sekwencje zbyt optymistycznego podejścia przyjętego na etapie tworzenia spółek eksploatacyj-
nych2. 

Nastąpił też rozdźwięk między oczekiwaniami społecznymi (załóg poszczególnych spółek) 
a realiami gospodarczymi. Okazało się, że do nowej sytuacji (nowej roli) nie jest przygotowa-
na „spółka matka – ZMPSiŚ SA”, która chciała rządzić spółkami (w sposób pośredni i bezpo-
średni) bez ponoszenia konsekwencji za swoje decyzje. Nie przygotowano też długofalowej stra-
tegii przekształceń i nie dostrzeżono, że warunkiem powodzenia tych zmian, było budowania 
własnego majątku i potencjału gospodarczego przez poszczególne spółki eksploatacyjne. Nie 
stworzono też systemu przepływu informacji (dwustronnego), który by był pasem transmisyj-
nym przekazywania sygnałów od Zarządu MPSiŚ SA do spółek i sygnałów od spółek do zarzą-
du i Rady Nadzorczej ZMPSiŚ SA. Dodatkowo zaś przyjęto za dogmat, że Zarządu MPSiŚ SA 
oraz kolejnych rad nadzorczych nie interesuje jak funkcjonują i jakie problemy mają podmio-
ty eksploatacyjne. 

W procesach własnościowych dalsze przekształcenia wymusiła pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna, co doprowadziło do konieczności konsolidacji części spółek oraz sprzedaży 
udziałów przypadkowym inwestorom. Scalenie okazało się rozwiązaniem bardzo efektywnym, 
powstrzymało falę nadchodzących nieuchronnie upadłości i zaoszczędziło wielu dramatów 
osobistych pracowników (co w kilkanaście lat później nie ominęło wielu zakładów w Szczeci-
nie i na Pomorzy Zachodnim). 

2 Dużym złagodzeniem napięć i błędów startowych była wyjątkowo dobra koniunktura w porcie, która nie 
została jednak właściwie wykorzystana do stworzenia należytej bazy majątkowej spółek, ponieważ całość 
nadwyżek, w formie specjalnych, dodatkowych opłat – np. tonażowej zostały przejęte przez ZMPSiŚ SA.
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Taki sposób przeprowadzania przekształceń własnościowych w portach odbił się negatyw-
nie na mentalności społecznej. Praktycznie bowiem załogę portu ominęły wszelakie zawiro-
wania i niepokoje związane z utratą pracy, którą przeżywali zatrudnieni w wielu innych fir-
mach w Szczecinie i całym kraju. Wykształcił się nawet taki typ zachowań i stwierdzeń, że 
port nie poddaje się procesom gospodarki rynkowej i regułom, które można zaobserwować 
w innych działach gospodarki. Uzasadniano to tym, że porty współpracowały z gospodarką 
kapitalistyczną (rynkową) prawie „od zawsze” i dlatego nie muszą przeprowadzać procesów 
dostosowawczych i restrukturyzacyjnych, bo je już wcześniej uwzględniły. Takie stwierdzenia 
i zachowania nie były uzasadnione, a wynikały jedynie z owczesnej dobrej koniunktury makro-
ekonomicznej i wzrostu przeładunków portowych. Niewiele jednak zrobiono w tym kierunku, 
aby w sposób systemowy i obiektywny przygotować port do nadchodzących wyzwań XXI wie-
ku, a szczególnie funkcjonowania w ramach struktur europejskich (co dokonywano wówczas 
w portach niemieckich i holenderskich, z którymi obecnie musimy konkurować).

Problem ten został dodatkowo pogłębiony przez dobór inwestorów zewnętrznych, któ-
rzy mieli uzdrowić i usprawnić funkcjonowanie spółek eksploatacyjnych. Dobór ten okazał 
się nieracjonalny (przypadkowy i często miał charakter spekulacyjny i doraźny). Nieprawi-
dłowy dobór inwestorów doprowadził do tego, że praktycznie w polskich portach funkcjo-
nuje tylko jeden podmiot, w którym pakiet kontrolny ma podmiot polski. Pominięto w tym 
doborze, że porty w swym rozwoju muszą uwzględniać triadę – równomiernego rozłożenia 
uwagi na gospodarkę, czynnik społeczny i ekologię. Preferowanie jednego z tych elementów 
lub przejściowa koncentracja na jednym z nich (szczególnie ekonomicznego) doprowadziło do 
nienadążania za postępem, który dyktuje świat. Jest to widoczne szczególnie obecnie w nowo 
przedkładanej regulacji Unii Europejskiej, która po raz trzeci próbuje uregulować z poziomu 
Brukseli, jak ma funkcjonować 319 portów w Europie w zakresie dostępu do rynku usług por-
towych i przejrzystości finansowej portów. Najnowsza inicjatywa, po nieudanych poprzed-
nio dwóch próbach „zorganizowania po nowemu” działalności portowej, charakteryzuje się 

„miękkim” podejściem i skupia się na stworzeniu zasad dotyczących przejrzystości publiczne-
go finansowania portów oraz opłat dla użytkowników portów. Reforma ma na celu elimina-
cję nieuczciwej konkurencji, zapewniając równe warunki rozwoju portów (pomija jednak to, 
że przez poprzednie lata porty Europy Zachodniej zostały dofinansowane dużymi środkami 
z budżetów lokalnych i środków Unii Europejskiej). Jest to kolejna próba jednolitego uregulo-
wania w 23 państwach członkowskich gospodarki portowej, dającej zatrudnienie bezpośrednie 
lub pośrednie ponad 3 mln obywateli, przez które się przeładowuje około 400 mln pasażerów 
i 3,7 mld t ładunków3. Uregulowania sektora gospodarki, co umożliwia tranzyt około 74% im-
portu i eksportu i 37% handlu UE.

Nowe rozporządzenie ma stosować się do portów wchodzących w skład TEN-T, ale państwa 
członkowskie mogą rozszerzyć jego zastosowanie do innych portów. Nowe przepisy mając na 
celu zapewnienie przejrzystości finansowej ośmiu typów usług portowych oraz otwarty dostęp 
rynku do sześciu z nich4. W uchwalonym projekcie zakłada się, że władze portu będą miały au-
tonomię w ustalaniu opłat za infrastrukturę portu, pod warunkiem, że odbywa się to w sposób 

3 http://www.liberadzki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1145%3Arozporzdzenie-por-
towe&catid=21%3Akomisja-transportu-i-turystyki&Itemid=43&lang=pl.

4 Z tych regulacji mają być wyłączone usługi przeładunkowe i pasażerskie.
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przejrzysty. Komisja jednak ma możliwość ustalenia wspólnych zasad pobierania opłat za po-
mocą aktów delegowanych. Proponowane Rozporządzenie ma też na celu zwiększenie przejrzy-
stości w wykorzystywaniu środków publicznych. Władze portowe nie będą zobowiązane do pu-
blikowania szczegółowych rozliczeń, ale będą musiały dostarczyć te informacje do krajowych 
i unijnych organów nadzoru. W warunkach Polski próba ograniczenia i w miarę sztywnej regu-
lacji finansowania ze środków publicznych doprowadzi do zahamowania rozwoju wielu z nich. 
Większość portów Europy Zachodniej przez lata otrzymywała znaczną pomoc od swoich rzą-
dów, co przełożyło się na ich znaczny rozwój i rosnącą dysproporcję pomiędzy portami w Eu-
ropie zachodniej i wschodniej. Polskie porty ciągle potrzebują dużych inwestycji infrastruk-
turalnych i wsparcia, aby móc skutecznie konkurować z dużymi portami Europy Zachodniej. 
Dlatego uważamy, że rozporządzenia może skutkować osłabieniem polskich portów i utrudni 
to przygotowanie się do konkurowania z portami Europy Zachodniej. Jest próba łagodnego za-
blokowania zmian strukturalnych w portach polskich. 

Chcąc złagodzić nieco skutki tych postanowień, przewiduje się w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej możliwość wprowadzenia okresów przejściowych dla firm eksploatacyjnych, 
które dokonały inwestycji w suprastrukturę – przyjmując, że okres ten w zależności od wielko-
ści nakładów może wynosić 5/10/25 lat, a dla firm inwestujących w infrastrukturę 10/15/36 lat. 
Przy czym jeszcze dodatkowo w obu przypadkach przewiduje się możliwość 10 letniego okre-
su przedłużenia zawartej umowy pierwotnej. Te i inne zabezpieczenia są wprowadzane obecnie 
pod presją związków zawodowych (szczególnie tych z krajów Europy Zachodniej), ale faktycz-
nie podyktowane są z dążeniem do zachowania racjonalnego poziomu technicznego działania 
portów. Dotyczy to nie tylko portów polskich, ale i większości portów niemieckich i holender-
skich. 

Jeżeli zaś w naszych portach nic nie zostanie zrobione w kierunku zawarcia długoletnich 
umów dzierżawy, to na zasadzie najsłabszego ogniwa w całym systemie gospodarki portowej 
Europy, cała presja na zmiany zostanie zwrócona w kierunku portów polskich, które mają te 
kwestie nieuregulowane, czyli w szczególności Szczecina i Świnoujścia.

Poczynione uwagi pokazują, że działalność portowa znajduje się obecnie w punkcie zwrot-
nym i jeżeli nie zostaną podjęte kroki przygotowawczo-zapobiegawcze, to praktycznie działal-
ność portowa dotychczasowych podmiotów gospodarczych może zostać w stosunkowo prosty 
i legalny ograniczona lub nawet wyeliminowana. Niezbędne wydaje się więc przebudowanie 
istniejącej strategii działania i przygotowanie zmian w sposobie funkcjonowania i zasadach 
współpracy zarówno w odniesieniu do Zarządu MPSiŚ SA, jak i spółek eksploatacyjnych, tak 
aby dostosować się do nowej sytuacji prawnej i organizacyjnej.

Jako zadanie priorytetowe w dalszej działalności należy uznać takie cele jak:
1. Remont i modernizacja nabrzeży w porcie szczecińskim oraz dostosowanie techniki przeła-

dowczej (placów składowych, dźwigów i magazynów) do technologii i rat przeładunkowych 
wykonywanych w portach Europy Zachodniej.

2. Zmiana przez ZMPSi Ś SA polityki stawek dzierżawnych, z drenażowych opłat dzierżaw-
nych, na konstrukcję stawek stymulujących wzrost masy przeładowywanej, stymulującej 
nowe inwestycje i nowoczesne organizacje przeładunku, co będzie prowadzić do wzrostu 
poziomu efektywności spółek eksploatacyjnych i tym samym wzrostu efektywności funk-
cjonowania całego organizmu portowego.
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3. Utworzenie centrum logistycznego, co spowoduje, że do portu zacznie płynąć nowa masa 
ładunkowa.

4. Rozpoczęcie działalności makromarketingu, co pozwoli na pozyskanie nowych i ewentual-
ne odzyskanie utraconych dla portów strumieni ładunków.

5. Wypracowanie wspólnego zaplecza sztauerskiego, które obsługiwać będzie wszystkie spół-
ki eksploatacyjne.
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FRANKOWE INSPIRACJE

Aleksander Walczak

Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie

Retrospekcja przeżytych lat ma dwa oblicza – miłe lub przykre, do których nie chciałoby się 
wracać. Złożona historia naszych pokoleń – Jubilata i moich osobistych przeżyć, w tym przy-
padku wnoszą tylko pozytywne wspomnienia. 

W wielorakim splocie różnych wydarzeń i faktów związanych z osobą Profesora Francisz-
ka Gronowskiego w środowisku morskim i akademickim – trudno zdecydować o tym, od któ-
rych zacząć. Zwłaszcza, że pewne okoliczności naszych spotkań opisałem bardzo szczegółowo 
z okazji 75-lecia urodzin Jubilata. 

Minęło 15 lat od tamtej daty. Wydaje się, że to było wczoraj, kiedy snuliśmy wspomnienia 
z różnych okresów naszych kontaktów. A jednak coś umknęło i coś w pamięci utkwiło. Powo-
duje to potrzebę powrotu do minionych lat, podzielenia się przeżyciami dawnych wydarzeń, 
szczególnie tych, które są konsekwencją i wynikają z naszych naukowych spotkań. 

Zanim do tego dotrę – trzeba zrozumieć tło naszych powiązań, zarówno naukowych zain-
teresowań morskich, jak i przyjacielskich relacji. To mój promotor, wprowadzający mnie w taj-
niki metod badawczych. Potem były spotkania w ramach prac w komisjach, radach naukowych 
i doradczych przedsiębiorstw żeglugowych, a także na kongresach, konferencjach czy sympo-
zjach. Decydującym przełomem było spotkanie z okazji 40-lecia Wydziału Inżynieryjno-Eko-
nomicznego. Wtedy to padła z ust Profesora propozycja przejścia z wszystkimi Jego doktoran-
tami „Na Ty”. 

Była to znamienna chwila, kiedy zrozumieliśmy jaką tworzymy wspólnotę, jak jesteśmy so-
bie bliscy, stanowiąc jedną liczną rodzinę. Zmalała zatem 3-letnia różnica wieku między nami, 
a bezpośredniość zachowań Mistrza, skróciła dzielący niegdyś dystans. Od tej chwili Nauczy-
ciel i uczeń stali się bardzo bliscy sobie, zwłaszcza, że łączyła nas także nauczycielska i nauko-
wa profesja związana z gospodarką morską. 

Moja praca doktorska dotyczyła uwarunkowań ekonomicznych wypadków i awarii nawi-
gacyjnych. Miałem możliwość wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe oraz wiedzę eko-
nomiczną ze studiów magisterskich. Powiązanie obu zagadnień – ekonomicznych i nawigacyj-
nych, utworzyło sensowną całość. 

Praca nad rozprawą stała się inspiracją do cennych dociekań naukowych, z racji odkrytych 
problemów badawczych, które dotyczyły nadrzędnej roli człowieka w zakresie bezpieczeństwa 
żeglugi. Wśród czynników wypadków i awarii statków morskich – ludzkiego, technicznego 
i eksploatacyjnego, dominuje czynnik ludzki. 

Frankowe inspiracje
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W badanym przeze mnie okresie 1960–1970 wypadki i awarie jednostek polskich z winy 
człowieka stanowiły 61,3%. Odkrycie to miało dla mnie szczególne znaczenie, gdyż pojawi-
ło się w czasie przekształcania państwowych szkół morskich w wyższe uczelnie. Towarzyszyła 
temu refleksja zrodzona pod wpływem wypowiedzi prof. Jerzego Bukowskiego, przewodniczą-
cego komisji ds. Wyższych Szkół Morskich, „czy czasem nie rezygnujemy z dobrych szkół mor-
skich na rzecz wyższych uczelni”. Dobre przygotowanie do pracy na morzu wymagało zmia-
ny kształcenia.

 Zdałem sobie sprawę, że świat pędzi naprzód. Żegluga i okrętownictwo nie pozostaje w tyle. 
Trzeba było dotrzymać kroku. Były to trudne chwile, zwłaszcza, że byłem zaangażowany w dzia-
łalność uczelni, jako dziekan Wydziału Nawigacyjnego, prorektor oraz rektor czterech kaden-
cji. Spoczywał na mnie obowiązek i odpowiedzialność za losy absolwentów, stanowiących naj-
ważniejsze ogniwo kadr morskich, załóg statków polskich armatorów żeglugowych i rybackich. 

Oprócz zmian organizacyjno-strukturalnych uczelni, decydującą rolę odgrywały nielicz-
na wówczas kadra nauczycieli akademickich. Trzeba było także zbudować bazę laboratoryjną 
i statki szkolno-badawcze. Wszystko to miało na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowa-
nych absolwentów dla floty handlowej i rybackiej. 

W wykonywaniu funkcji administracyjnych wykorzystywałem doświadczenia z pracy na 
morzu. Na tym tle zrodziło się wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa żeglugi. Znakomitą 
okazję do szukania odpowiedzi na te pytania, ale też powstanie nowych, były seminaria prowa-
dzone przez Profesora Gronowskiego. 

Tam właśnie zrodziły się koncepcje badań nad rolą człowieka w bezpieczeństwie żeglugi. 
Problematyka ta stała się moją pasją, a jednocześnie obowiązkiem nauczyciela akademickiego. 
Z moich badań nad światową gospodarką morską, rozwojem technicznym flot, doskonalenia 
systemów nawigacyjnych wynika konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy kadr oficerskich przy 
wykonywaniu obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach. W takich okolicznościach 
poza pracą doktorską powstawały moje kolejne opracowania, a ich inspiracją były spotkania 
z Profesorem Franciszkiem Gronowskim. Inaczej mówiąc rozpoczęła się moja nowa droga, jako 
autora koncepcji kształcenia w warunkach dynamicznego rozwoju nauki i techniki morskiej. 

Bezpieczeństwo żeglugi to szeroki obszar zagadnień. W polu moich zainteresowań uloko-
wałem: analizy nawigacyjnych akwenów działalności floty handlowej i rybackiej, metody ba-
dań i dokładności pozycji statków, radaryzację torów wodnych, zastosowanie i dokładność sys-
temów satelitarnych, wpływ człowieka i technologicznego wyposażenia statków na awaryjność 
nawigacyjną floty transportowej. W efekcie tego powstały opracowania w postaci monografii, 
podręczników, skryptów, podręczników metodycznych i artykułów naukowych, także dla po-
trzeb edukacyjnych. Chciałbym szczególnie podkreślić rolę tych ostatnich akcentujących pro-
blematykę badań oraz zasad kształcenia i wychowania kadr oficerskich. Rozpocząłem od Semi-
narium i praca dyplomowa z nawigacji (1974), rozwijając później problematykę Roli seminarium 
dyplomowego w uczelniach morskich (1994) oraz Zastosowanie metodologii badań naukowych 
w nawigacji morskiej (2005). Wyróżniało to znaczenie zmian nie tylko w strukturze szkolnic-
twa morskiego, lecz zaznaczało wprowadzenie dodatkowej funkcji naukowo-badawczej w wyż-
szej szkole morskiej. 

Zwracałem szczególną uwagę na szkolenie praktyczne w WSM, po uprzednim ustaleniu 
wzajemnego programowego układu i powiązania teorii i praktyki w przygotowanej pracy Za-
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sady praktyk morskich. Zawarłem tam argumentację z własnych wyników badań do kształcenia 
studentów i ich angażowania w proces prowadzenia badań. Taka synergia ma istotne znaczenie 
dla jakości kształconych kadr. 

Podniosłem to zagadnienie także w książce O jakości kształcenia w polskich uczelniach mor-
skich (2003), stanowiącej analizę naszej działalności edukacyjnej i jej wpływu na kwalifikacje 
naszych absolwentów. 

Dostrzegłem wyjątkową rolę wychowawczą uczelni morskiej. W efekcie moich dociekań na-
ukowych doszedłem do wniosku jak ważna jest osobowość człowieka w pracy zawodowej na 
morzu. W kilku publikacjach podnosiłem temat kształcenia wychowującego, różnice w poję-
ciach – kwalifikacji i kompetencji zawodowych, gdzie obok wiedzy i umiejętności, występuje 
świadomość swej roli i odpowiedzialności każdego członka załogi za podjęte decyzje i realizo-
wane zadania.

Ten utrzymujący się background uzyskany na seminariach u Profesora Gronowskiego prze-
niosłem także na forum międzynarodowe. W latach 1984–1990 będąc przedstawicielem Pol-
ski do Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie współpracowałem nad projektem 
Konwencji STCW 1978/1995, dotyczącej „Wymagań w zakresie wyszkolenia marynarzy, wyda-
wania im świadectw oraz pełnienia wacht”1. Wniosłem swoje uwagi, wynikające z badań, któ-
re rozpocząłem w roku 1970 pod kierunkiem Jubilata. Jako pierwszy na świecie opracowałem 
w języku narodowym „Konwencję STCW – 79 znowelizowaną w 1995 roku, jej główne postano-
wienia i propozycje wdrożeń w Polsce” (1996). Ale nie tylko to. Przybliżyłem polskiemu czytel-
nikowi rolę i znaczenie, dla bezpieczeństwa żeglugi, organizacji międzynarodowych przez pu-
blikacje w polskich wydawnictwach naukowych i zawodowych (A. Walczak, Międzynarodowa 
Organizacja Morska. International Maritime Organization – IMO, Wyd. WSM, Szczecin, 1987). 
Nie pominąłem także funduszu odszkodowawczego FUND oraz zastosowania informatyki 
w praktyce eksploatacyjnej (A. Walczak, Udział Międzynarodowego Funduszu Odszkodowaw-
czego w pokryciu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejowym /IOPC FUND/ w latach 
1979–1986, Zeszyty Naukowe WSM nr 33, Szczecin, 1988). Znaczenie człowieka w działalności 
na morzu, zaprezentowałem w publikacji The effect of human factor on the frequency of naviga-
tional accidents (University of Southampton UK 1996).

Pominę statystyki badań potwierdzające znaczenie prezentowanych opracowań dla kształ-
cenia polskich i obcych armatorów. Utrzymujemy się na wysokiej międzynarodowej pozycji 
w jakości wykształconych kadr. Nasi absolwenci nie mają trudności w zatrudnieniu i są cenie-
ni na rynku żeglugowym świata. 

Na koniec chciałbym o nich wspomnieć w aspekcie bezpieczeństwa pływania, niezależnie 
pod jaką banderą. Dotyczy to terroryzmu morskiego, zagrażającego życiu naszych absolwentów. 
Ze względu na to zjawisko podjąłem się opracowania monografii Piractwo i terroryzm morski 
(2004) – analizując i przedkładając informacje i ostrzeżenia, gdzie podjąłem się nie tylko opi-
su metod ochrony statku, obiektów portowych, ale przede wszystkim taktyki zachowań zało-
gi i personelu portowego na opanowanym przez terrorystów statku i podczas ataku na port. 
Przedstawiłem zasady zachowań i negocjacji, prezentując cele i czynniki decydujące o skutecz-

1 International Convention on Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 
1978/95).
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ności rozmów negocjacyjnych. Szczególne uwagi dotyczą decyzji kapitana i zachowań załogi po 
zawładnięciu jednostki przez terrorystów. Problematyka ta zainteresowała także żeglarzy. 

Wyniki moich badań i dociekań naukowych były przedmiotem „Strategii rozwoju szkolnic-
twa morskiego” (2002), przedkładanej kolejnym ministrom resortu. W tej strategii znalazły się 
elementy naszych dyskusji tematycznych i licznych rozmów nieformalnych. 

Trudno przedstawić całą problematykę prac badawczych, które podjąłem z inspiracji Jubila-
ta i wyniesionych doświadczeń z moich pierwszych badań naukowych. 

To Profesor Gronowski wprowadził mnie na ścieżkę badań naukowych, zaszczepił bakcyla 
dociekań poznawczych prowadzących do aktywności w poszukiwaniach i wyjaśnianiu otacza-
jącej nas rzeczywistości. 

Nie ukrywam swoich życzliwych uczuć w stosunku do Jubilata. Znajomość z Nim pozwoliła 
mi poznać ciekawe i intrygujące obszary wiedzy, które wzbogaciły i pobudziły moją wyobraź-
nię i zainspirowały mnie do podejmowania poszukiwań interesujących tematów badawczych. 

Dziękuję Ci Profesorze 
AT MULTOS ANNOS, Drogi Franku!
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„ŁADOWANIE AKUMULATORÓW”

Jerzy Wojtowicz

C. Hartwig Szczecin sp. z o.o.

O Profesorze Franciszku Gronowskim najpierw usłyszałem, a dopiero po wielu latach miałem 
przyjemność osobiście Go poznać. A było to tak. Moje koleżanki i koledzy z LO nr 5 w Szcze-
cinie gorączkowo dyskutowali na jakie uczelnie i kierunki mają po maturze zdawać egzaminy 
wstępne. Ja w tych dyskusjach nie uczestniczyłem – było mi trochę żal, ale miałem inny plan. 
Moim priorytetem było jak najszybsze rozpoczęcie pracy, aby odciążyć nieco budżet domowy 
moich rodziców, a dopiero po uzyskaniu finansowej samodzielności ukończenie pełnych stu-
diów wyższych. W ten sposób zdawałem do 2-letniej Państwowej Szkoły Ekonomicznej powo-
łanej do kształcenia kadr dla gospodarki morskiej Szczecina, gdzie szczególny nacisk położono 
na naukę języków obcych, korespondencję i zagadnienia handlu zagranicznego. Jako słuchacz 
PSE zostałem stypendystą firmy C. Hartwig Szczecin SA, a po jej ukończeniu – pracownikiem.

Wielu moich kolegów z pracy studiowało w tym czasie w systemie niestacjonarnym na Wy-
dziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, więc studia i wykładowcy był 
częstym tematem rozmów. To wówczas usłyszałem pierwszy raz o Profesorze Franciszku Gro-
nowskim. Z tych rozmów moja wyobraźnia zbudowała obraz osoby surowej, wymagającej, ale 
cieszącej się dużym autorytetem wśród braci studenckiej.

Nadszedł czas realizacji moich dalszych planów edukacyjnych. Zdałem egzamin wstępny 
na WIET Politechniki Szczecińskiej, ale zanim zdążyłem rozpocząć studia otrzymałem pro-
pozycję pracy w Afryce. Ciekawość świata, właściwa młodym ludziom, zwyciężyła i propozy-
cję przyjąłem. Bez większej nadziei napisałem do dziekana podanie o zgodę na rozpoczęcie stu-
diów z rocznym opóźnieniem i – ku mojemu lekkiemu zaskoczeniu – taką zgodę uzyskałem. 
Już z Afryki napisałem podobną prośbę dotyczącą kolejnego rocznego przesunięcia terminu 
rozpoczęcia studiów i kolejny raz uczelnia poszła mi na rękę.

Wreszcie rozpocząłem wymarzone studia i na wykładach z transportu morskiego zobaczy-
łem tego osławionego Profesora Gronowskiego. Zdawałem też u niego egzamin. Mój obraz Pro-
fesora zbudowany w wyobraźni na podstawie rozmów z kolegami właściwie się potwierdził. 
Profesor był niekwestionowanym autorytetem. Był rzeczywiście wymagający. Nie pozbawio-
ne racji było też określenie go surowym. Ale ta surowość nie wynikała z jego autorytarnej po-
stawy, wprost przeciwnie. Okazał się człowiekiem bardzo kulturalnym, traktującym studen-
tów po partnersku i z szacunkiem. I ta surowość jego obrazu była budowana w każdym z nas, 
bo próbowaliśmy wejść na Jego poziom i za wszelką cenę unikać sytuacji, kiedy mógłby być 
rozczarowany poziomem naszego przygotowania do zajęć. A te były bardzo ciekawe. W grupie 

„Ładowanie akumulatorów”
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znajdowało się wielu doświadczonych pracowników gospodarki morskiej, m.in. kapitan żeglugi 
wielkiej. Ja sam byłem po kilkumiesięcznej praktyce w Belgii, miałem za sobą dobrych kilka lat 
pracy na różnych stanowiskach w C. Hartwig oraz pobyt w Afryce. Mam wrażenie, że nie tyl-
ko my wynosiliśmy korzyść z bogatej wiedzy wykładowców, ale nasze praktyczne doświadcze-
nia też były cenne dla kadry naukowej.

Po obronie pracy magisterskiej, której promotorem był oczywiście Profesor  Gronowski, 
moje kontakty z uczelnią stały się sporadyczne, a potem wyjechałem na niemal 8 lat do Bel-
gii. Po powrocie objąłem w C. Hartwig stanowisko dyrektora ds. Spedycji i nieoczekiwanie 
przyniosło to odnowienie kontaktów z Profesorem. Okazało się, że ówczesny dyrektor naczel-
ny – Juliusz Stępień spotyka się niezbyt często, ale regularnie z Profesorem i panowie „ładują 
akumulatory”. Polegało to na dzieleniu się aktualnymi informacjami o rynku transportu mor-
skiego, ale nie tylko, również wspólnym komentowaniu rozwoju sytuacji. W pewnym momen-
cie panowie zaprosili również mnie do udziału w tych spotkaniach, co było dla mnie wielkim 
zaszczytem.

Po przejściu J. Stępnia na emeryturę kontynuowaliśmy z Profesorem te spotkania, aż do jego 
wyjazdu i osiedlenia się w Bydgoszczy. Niestety, od tego czasu zaledwie kilka razy miałem oka-
zję widzieć Profesora przelotnie, głównie na konferencjach organizowanych przez WZiEU Uni-
wersytetu Szczecińskiego.

Brakuje mi tych rozmów i mądrych komentarzy Profesora. Dodawały mi sił i często utwier-
dzały mnie w przekonaniu o prawidłowości ocen określonych zjawisk. 

O czym byśmy rozmawiali gdyby przyszedł dzisiaj do mnie i usiedlibyśmy nad filiżanka-
mi kawy? Na pewno by spytał, jaka jest kondycja firmy. Odpowiedziałbym, że rynek jest bar-
dzo trudny i tylko dzięki ścisłej kontroli kosztów osiągamy dodatni wynik finansowy. Poinfor-
mowałbym również Profesora, że jestem członkiem gremiów FIATA i CLECAT omawiających 
aktualne problemy transportu morskiego. My tutaj w Szczecinie, żyjemy trochę w cieniu po-
tężnego PŻM i martwimy się niskimi indeksami frachtowymi w poszczególnych segmentach 
przewozów masowych. Tymczasem na spotkaniach FIATA i CLECAT dyskutowane są prak-
tycznie wyłącznie problemy związane z przewozami kontenerów.

Od kilku lat trwa wyścig w budowie mega statków kontenerowych, zapoczątkowany przez 
Maersk wprowadzeniem do eksploatacji statku o pojemności 18 000 TEU. W ślad za Maer-
skiem poszli inni armatorzy i obecnie w eksploatacji i w budowie są dziesiątki mega-kontene-
rowców, z których największe mogą przewozić jednorazowo 21 000 TEU. Statki te zamawiane 
były w okresie niezłej koniunktury, a armatorzy mieli na względzie poprawę swojej konkuren-
cyjności, gdyż koszty jednostkowe przewozu kontenera na mega statku są oczywiście niższe niż 
na mniejszych jednostkach. Wejście do eksploatacji dużej liczby mega kontenerowców zbiegło 
się w czasie z osłabieniem tempa wzrostu gospodarki chińskiej i w konsekwencji mniejszymi 
niż spodziewane przewozami surowców do Chin i gotowych wyrobów z Chin. Konsekwencją 
był ogólnoświatowy spadek cen surowców oraz stawek frachtowych, czyli zjawisk typowych dla 
cyklu koniunkturalnego w żegludze. Szczególnie w relacjach dalekowschodnich stawki frach-
towe za 1 TEU spadły dwu- trzykrotnie. W celu racjonalizacji kosztów armatorzy kontynuują 
łączenie się w alianse. Koncentracja doprowadzi wkrótce do zgrupowania kilkunastu najwięk-
szych armatorów w trzech aliansach. Inną konsekwencją dekoniunktury w przewozach konte-
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nerów jest agresywne wchodzenie armatorów na ląd, a więc konkurencja dla tradycyjnych ope-
ratorów lądowych, w tym spedytorów. 

Żywiołowy rozwój mega-floty kontenerowców powoduje też komplikacje zarówno dla użyt-
kowników infrastruktury lądowej, w szczególności portów, jak i załadowców korzystających 
z usług armatorów. Mega-statki kontenerowe 18 000 TEU mają długość 400 m, szerokość 60 m 
i zanurzenie 16,5 m. Ogranicza to automatycznie liczbę portów, do których mogą zawijać. Zło-
żenie ładunku dostarczonego prze taki statek wymaga odpowiedniej wielkości placów składo-
wych. Operacje przeładunkowe z kolei stawiają nowe wymagania przed przeładowcami zarów-
no w zakresie liczby suwnic kontenerowych, jak i ich zasięgu. 

Inny rodzaj problemów dotyczy sprawnego odwozu kontenerów na zaplecze portu. Wystar-
czy wspomnieć, że pociąg z pełnostatkowym ładunkiem dostarczonym przez taki statek miał-
by długość stu kilkudziesięciu kilometrów. 

Ograniczenie liczby portów zawinięć budzi niepokój w portach, do których zawijały do-
tychczas statki oceaniczne, gdyż stracą one na znaczeniu stając się co najwyżej, portami fe-
ederowymi. Niekorzystne zmiany nastąpią również dla załadowców. Zmniejszenie liczby stat-
ków potrzebnych do przewiezienia wszystkich kontenerów występujących w handlu oznacza 
dla nich rzadsze okazje załadunkowe. Dyskusja na temat konsekwencji eksploatacji coraz więk-
szych statków jest bardzo ożywiona, a wielu jej uczestników wprost domaga się wprowadzenia 
administracyjnych ograniczeń wielkości statków, do czego jednak prawdopodobnie nie dojdzie.

Jest jeszcze wiele innych problemów, z którymi chciałbym się z Profesorem podzielić, np. 
wprowadzenie nowego Unijnego Kodeksu Celnego, przy której to okazji nasz rząd proponu-
je niekorzystne dla nas zmiany w przepisach podatkowych. Innym problemem jest siłowe na-
rzucanie przez wielkie korporacje niekorzystnych warunków współpracy dla dostawców usług, 
którzy mogą je tylko albo przyjąć, albo odrzucić ze świadomością, że tracą substancję pracy 
i możliwość dalszego działania.

Być może przy okazji kolejnego pobytu Profesora w Szczecinie znajdzie Pan czas na takie 
spotkanie i rozmowę, a tematy będą bardziej optymistyczne.

Póki co cieszę się, że jest Profesor w znakomitej formie pomimo dziewięćdziesiątki na kar-
ku i może efektywnie pracować na uczelni w Bydgoszczy.

Z okazji tego pięknego jubileuszu życzę Profesorowi, aby zdrowie dopisywało Panu jeszcze 
przez długie lata, na pewno grubo ponad przysłowiową setkę. 
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PODEJMOWAĆ KOLEJNE WYZWANIA

Adolf Wysocki

Konsul Honorowy Finlandii w Szczecinie

Szanowny Panie Profesorze,
W publikacji Uniwersytetu Szczecińskiego z okazji Jubileuszu 75-lecia urodzin Profesora 
w roku 2002 (A. Wysocki, Skojarzenia absolwenta…, w: Trzymajmy się Morza, Wydawnictwo 
US, 2002, s. 63), formułując życzenia na 2013 rok, napisałem: 

W roku 2013, jako już emerytowany żeglugowiec, chciałbym zasiąść wspólnie z Panem Profe-
sorem – w kawiarence na wyspie Bielawa, vis-á-vis Wałów Chrobrego, obserwując cumujące tu 
jachty, podążające w dół Odry liczne barki i rzesze turystów przybywających do pobliskiego Mu-
zeum morskiego w którym, pośród eksponatów, mogliby znaleźć informacje nie tylko o dawnej, 
ale i obecnej potędze Polski morskiej. (…) Jest jeszcze długa droga do przebycia, aby te marzenia 
się mogły się spełnić, ale – żywię wciąż taką nadzieję – my Polacy, przestaniemy uczyć się na błę-
dach, trwać w swarach i sporach, a spożytkujemy nauki wyniesione z uniwersytetów!

Słowa te, nadal pozostają moim aktualnym życzeniem, jakkolwiek zmuszony jestem wpro-
wadzić drobną poprawkę odnośnie do emerytury. Z przywilejów emerytalnych korzystam do-
piero od marca 2016 roku.

KOCHAJ SWOJĄ PRACĘ I CIESZ SIĘ ŻYCIEM
Richard Branson w swojej autobiografii (R. Branson, Kroki w nieznane. Autobiografia, Wydaw-
nictwo Natalis, 2008) zawarł wiele prawd o sobie, w tym, poza umiłowaniem pracy, wymienił 
umiejętność cieszenia się życiem.

Zastanawiając się nad tym, jakie motto życiowe przyświeca Profesorowi Gronowskiemu – 
dochodzę do wniosku, że z pewnością kocha to, co robi, bo inaczej nie prowadziłby wykładów 
przez ponad 60 lat.

Dążenie do założonych w życiu celów polega na nieustannym wysiłku odnajdywania właści-
wej drogi. A wybór drogi wymaga odpowiedniej wiedzy. Profesor, jako wykładowca i pedagog, 
dzielił się tą wiedzą również ze swoimi byłymi studentami – jako współorganizator i uczestnik 
Sejmików Morskich, konferencji, seminariów i sympozjów naukowych. Nie do przecenienia 
pozostaje fakt wypromowania wielu doktorów – praktyków z branży morskiej.

Podejmować kolejne wyzwania
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PODEJMOWAĆ KOLEJNE WYZWANIA
Dążyć do bezstronnej oceny bieżących wydarzeń i włączać się w procesy zarządzania. W przy-
padku Profesora, było to zarządzanie wydziałem, następnie uczelnią, pełniąc funkcję rektora 
Politechniki Szczecińskiej w jakże trudnych latach, na początku dekady lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. 

To zachęta Profesora (Profesorowi się nie odmawia…) spowodowała, że zdecydowałem się 
prowadzić wykłady dla studentów IV roku kierunku Ekonomika Transportu Morskiego na 
Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym US z przedmiotu eksploatacja handlowa statku mor-
skiego w semestrze zimowym 1989/1990.

Podjęta następnie próba uzyskania zgody Rady Wydziału na wprowadzenie wykładu fakul-
tatywnego na WZiEU US z problematyki ekonomiczno-społecznej krajów afrykańskich (w ra-
mach zakładu Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego) zakończyła się niepowodzeniem. 

Jedyną satysfakcją i potwierdzeniem potencjalnego zainteresowania przedmiotem była licz-
na obecność studentów i kadry na wykładzie pilotażowym na temat moich ponad 30-letnich 
(wówczas) doświadczeń w kontaktach Szczecina z krajami Afryki zachodniej. Wykład zawie-
rał prezentację i oryginalne materiały zebrane podczas zarządzania Linią Zachodnioafrykań-
ską (w Polskich Liniach Oceanicznych i następnie Euroafrica Linie Żeglugowe Spółka z o.o. 
w Szczecinie). 

Wizja pogłębionych kontaktów gospodarczych z krajami afrykańskimi jest obecnie realizo-
wana między innymi przez ministerstwo spraw zagranicznych dzięki projektowi ,,Go Africa”. 

ZAUFANIE I PRZYJAŹŃ
Decyzja o ubieganiu się o przyjęcie na Studium Doktoranckie na Wydziale Inżynieryjno-Eko-
nomicznym Politechniki Szczecińskiej (w 1976 r.) była podjęta w dość trudnym dla mnie okre-
sie (obciążenie obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi). Po rozmowie z Profesorem, zdecy-
dowałem się na złożenie dokumentów, dołączając 10- stronicowe opracowanie Nowoczesne 
technologie przewozu w transporcie morskim na przykładzie Polskich Linii Oceanicznych. 

Niestety termin egzaminu ustnego zbiegał się w czasie z moją zagraniczną podróżą służbo-
wą. Pod moją nieobecność, Profesor przedstawił mnie jako jednego ze swoich absolwentów, któ-
remu można zaufać i warto dać szansę kontynuacji studiów. 

,,Życie pełne pasji, entuzjazmu i pewnej dozy humoru tworzy otoczenie sprzyjające rozwo-
jowi innych osób, wyzwala emocje” – cytat z książki Bransona jest wart przytoczenia również 
w kontekście mojej znajomości ze śp. prof. dr hab. kpt. ż.w. Leszkiem Plewińskim (zmarłym 
w sierpniu 2012 r.), poznanym na Studium Doktoranckim w 1976 roku. Wzajemny szacunek 
i przyjaźń oraz podobne zainteresowania stanowiły o naszej kilkudziesięcioletniej przyjaźni. 
Znajomość z Leszkiem Plewińskim zaczęła się na seminarium u Profesora Franciszka Gronow-
skiego. Było to zdarzenie dla mnie początkowo dość niefortunne, gdyż po zaprezentowaniu 
pierwotnej wersji pierwszego rozdziału mojej rozprawy doktorskiej, który napisałem nie ma-
jąc wystarczającej ilości czasu, tekst ten napotkał druzgocącą krytykę. Osobą, która szczególnie 
dosadnie wypowiedziała się na temat zaprezentowanego tekstu był właśnie Leszek. Milczenie 
Profesora Gronowskiego, uśmiech na twarzy, odbierałem, jako największe upokorzenie, posta-
nawiając, że… to się więcej nie powtórzy. 
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Profesor był jednym z trzech recenzentów mojej rozprawy doktorskiej, której promotorem 
był profesor Ignacy Chrzanowski (obronionej 16 czerwca 1981 r.).

Z kolegą Leszkiem odbywaliśmy konsultacje, debatując o wielu istotnych sprawach, doty-
czących zarówno jego działalności w Akademii Morskiej, polskiej i światowej gospodarki mor-
skiej, jak i bieżących problemów zarządzania tonażem Euroafrica Linie Żeglugowe.

W 2008 roku wspólnie z ówczesnym Zarządem Euroafrica linie Żeglugowe Spółka z o.o., 
podjęliśmy się organizacji Sympozjum ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”, którego pierwsza edy-
cja odbyła się w Szczecinie a kolejne (naprzemiennie) w Gdańsku i Szczecinie. 

Do grona współorganizatorów tego, jakże ważnego przedsięwzięcia, włączyły się także1: 
Związek Armatorów Polskich, Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Polski Re-
jestr Statków SA oraz administracja morska kraju. Od roku 2011 tematyka sympozjum została 
włączona, jako jeden z paneli, do programu Kongresu Morskiego w Szczecinie.

LEGISLACJA MORSKA A PRAKTYKA
Nowe strategie zarządzania majątkiem o wielkiej wartości w warunkach postępującej globa-
lizacji, wyścig techniczny i technologiczny, komputeryzacja i cyfryzacja, to tylko niektóre ele-
menty specyfiki transportu morskiego, funkcjonującego na podstawie konwencji i przepisów 
międzynarodowych. 

Marine Propulsion Industry Survey przeprowadzony we współpracy z ExxonMobil, w od-
powiedzi na pytanie: „Jak dalece jesteś przekonany o tym, że IMO2 reprezentuje interesy Arma-
torów?” wykazał, że o wypełnianiu tej misji jest przekonanych zaledwie 19% respondentów przy 
ponad 40% odpowiedziach negatywnych (What do shipowners think of IMO, ,,Marine Propul-
sion & Auxiliary Machinery” 2016, April/May, s. 5). 

Jeżeli większość armatorów wyraża negatywną opinię o pracy IMO, to powstaje pytanie, kto 
reprezentuje ich w IMO? – bowiem każde państwo członkowskie desygnuje tam swoich przed-
stawicieli do komitetów stałych i grup roboczych.

W ostatnim 25-leciu powstało wiele organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w Polsce, 
w pracach których bierze udział wielu ekspertów i wybitnych przedstawicieli branży morskiej. 
Uczestniczyli oni w konsultacjach na etapie stanowienia prawa oraz opiniowaniu projektów 
rozporządzeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. 

1 Obszar Morza Bałtyckiego z wyłączeniem wód pod zwierzchnictwem i jurysdykcją Federacji Rosyjskiej 
jest zakwalifikowany przez IMO od 2006 r., jako Szczególnie Wrażliwy Obszar Morski (ang. Particularly 
Sensitive Sea Area). 

2 Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organisation – IMO) z siedzibą 
w Londynie powstała 17.03.1959r. pod nazwą Intergovernmental Maritime Consultative Organisation. Od 
22.05.1982 r. pod obecną nazwą. Wyspecjalizowana agencja ONZ zajmująca się bezpieczeństwem i ochroną 
żeglugi morskiej oraz zapobieganiem zanieczyszczeniom za statków na morzu. Według stanu na rok 2015 jej 
członkami jest 171 państw i trzy państwa w charakterze członków stowarzyszonych. 40 organizacji między-
rządowych posiada umowy o współpracy z IMO zaś 61 organizacji pozarządowych ma przy niej status do-
radczy. Źródło: www.imo.org./eng.
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O SUKCESIE DECYDUJĄ LUDZIE
Z konsultacji z Profesorem Gronowskim wyniosłem wiele prawd, jak chociażby tę, wypływają-
cą z przysłowia Vox audita perit littera scripta manet3, co staram się stosować w praktyce. Do-
wodem na to jest kilkadziesiąt publikacji, prezentacje na konferencjach, sympozjach i semina-
riach, zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

W artykule All change, please? – The need for innovation and a new perspective (por. The 
Annual Bulletin: ,,Baltic Rim Economies”, z. 5, z 17.12.2015, University of Turku, Pan-Europe-
an Institute of the Turku School of Economics, Finland) zamieściłem następujące stwierdzenie: 
,,obecne pokolenie, poprzez podejmowane inicjatywy, musi potwierdzić zrozumienie swojej od-
powiedzialności za przyszłość Regionu Morza Bałtyckiego”. Co więcej, świadomość tego faktu 
winna również skutkować zwiększoną aktywnością i jeszcze większą otwartością w kontaktach 
z otoczeniem zewnętrznym, zarówno ze strony centrum, władz samorządowych, organizacji 
pozarządowych oraz środowiska akademickiego.

Szanowny Panie Profesorze!

W podzięce za życzliwe i inspirujące konsultacje oraz oznaki przyjaźni wraz z życzeniami 
Ad multos Annos!
Pozostaję z wyrazami najwyższego uszanowania

3 Z j. łacińskiego (w przekładzie na język polski: ,,Słowa są ulotne, myśli zapisane pozostają” – AW).
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Korzyści skali związane z wielkością statku morskiego…

KORZYŚCI SKALI ZWIĄZANE Z WIELKOŚCIĄ STATKU  
MORSKIEGO DO PRZEWOZU ŁADUNKÓW SUCHYCH  
MASOWYCH I KONTENERÓW
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Dariusz Bernacki

Instytut Morski w Gdańsku 
e-mail: dariusz.bernacki@o2.pl 

STRESZCZENIE Celem artykułu jest przedstawienie korzyści skali w transporcie morskim, jakie po-
jawiają się w związku z zatrudnianiem w przewozach coraz większych statków mor-
skich (ang. economies of vessel size). Efekty skali wyrażają się w spadku przeciętne-
go kosztu eksploatacji statku wraz z powiększaniem jego potencjału przewozowego. 
To z kolei przekłada się na niższe koszty przewozu ładunków w żegludze morskiej. 
Analizą objęto statki do przewozu ładunków suchych masowych (masowce) i statki 
do przewozu kontenerów (kontenerowce), a korzyści kosztowe ustalono dla różnych 
wielkości statków. Metodą regresji wyznaczono funkcję dobowego kosztu eksploatacji 
dla masowców i kontenerowców. Statkodobowy koszt eksploatacji statków stanowił 
podstawę do oszacowania funkcji kosztu tonokilometra w zależności od nośności/
pojemności masowca/kontenerowca.

SŁOWA KLUCZOWE korzyści skali, masowce, kontenerowce

WPROWADZENIE
Ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest rozwój międzynarodowej wymiany handlo-
wej, co przyczynia się do powiększenia dobrobytu społeczno-gospodarczego w postaci wzrostu 
produkcji, zatrudnienia i konsumpcji. O efektywności wymiany handlowej decydują między 
innymi koszty związane z eksportem i importem towarów zaopatrzeniowych, inwestycyjnych, 
dóbr konsumpcyjnych trwałego i nietrwałego użytku. Powszechnie występującym współcze-
śnie zjawiskiem jest nieustanne poszukiwanie najefektywniejszych dróg/tras i sposobów prze-
mieszczania strumieni eksportowanych i importowanych towarów. Świadczy o tym powstawa-
nie w handlu międzynarodowym zintegrowanych łańcuchów transportowych i logistycznych, 
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które są nakierowane na powiększanie niezawodności oraz obniżanie kosztów dostaw. O kosz-
tach transportu w międzynarodowym handlu morskim decydują korzyści skali (ang. economies 
of scale), polegające na obniżeniu/spadku przeciętnego kosztu przewozu ładunków/dostaw, co 
wynika z zatrudnienia w przewozach coraz większych statków morskich. Transport statkiem 
morskim o jednorazowej dużej nośności/ładowności przyczynia się do znacznych oszczędno-
ści w kosztach przewozu i wzrostu efektywności wymiany handlowej. Korzyści skali w żegludze 
morskiej doprowadziły do wzrostu ładowności statków i ich zanurzenia, koncentracji strumie-
ni towarów na trasach i w portach umożliwiających sprawną obsługę coraz większych jednostek 
morskich, zaostrzenia konkurencji kosztowej między alternatywnymi lądowo-morskimi łańcu-
chami transportowymi.

W portach morskich o niskiej dostępności transportowej dla statków morskich uruchomio-
ny zostaje negatywny w zależnościach mechanizm sprzężenia zwrotnego, polegający na po-
stępującym spadku znaczenia transportowego i gospodarczego portu morskiego i pozostałych 
ogniw łańcucha transportowego. Nieadekwatna do rozwijającego się rynku transportu mor-
skiego dostępność od strony morza do portu morskiego uniemożliwia w nim obsługę dużych 
statków morskich i obniżenie kosztów przewozu, a przez to strumienie towarów kierowane są 
do innych portów zapewniających przewoźnikom, eksporterom i importerom osiąganie korzy-
ści ekonomicznych związanych z niższymi kosztami obsługi transportowej międzynarodowej 
wymiany handlowej. Port i pozostałe ogniwa łańcucha transportowego, jak i obsługiwane oto-
czenie społeczno-gospodarcze tracą na mniejszych przeładunkach i wielkości obsługiwanej wy-
miany handlowej. Porty morskie są marginalizowane, a możliwości ich rozwoju ulegają ograni-
czeniu, gdyż konkurujące porty, dysponując głębszymi torami wodnymi, kanałami i basenami 
portowymi oraz głębokowodnymi nabrzeżami, są w stanie obsłużyć większe statki i powiększać 
tym samym przewagę kosztową w obsłudze wymiany handlowej (Bernacki, 2012a).

W żegludze morskiej korzyści skali są zatem szczególnie istotne, a zjawisko jest analizowa-
ne przede wszystkim względem rosnącej wielkości statków morskich (ang. economies of vessel 
size) (Cowie, 2010).

Efekty skali, związane z wprowadzaniem do eksploatacji coraz większych statków morskich, 
polegają na tym, że nakłady niezbędne do ich budowy oraz niektóre nakłady czynników pro-
dukcji związane z eksploatacją rosną mniej niż proporcjonalnie względem powiększonej no-
śności/pojemności statków morskich. Rosnące korzyści, wynikające ze skali statków morskich, 
wynikają (Bernacki, 2012b) głównie z:
 – określonych zależności technicznych związanych z budową coraz większych statków, które 

kształtują się w ten oto sposób, że przy podwojeniu długości, szerokości i wysokości jedno-
stek, ich pojemność wzrasta ośmiokrotnie (zasada kontenera); na ogół coraz większe statki 
wymagają mniejszego wzrostu nakładów poniesionych na ich budowę,

 – większej efektywności dużych statków morskich, co wyraża się w tym, że uruchomienie 
i eksploatacja statków morskich o powiększonej ładowności/pojemności wymaga poniesie-
nia odpowiednio mniej proporcjonalnych nakładów czynników produkcji.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w korzyściach kosztowych, jakie są związane z eksplo-

atacją powiększonych statków morskich. W żegludze morskiej na koszty eksploatacji statku 
składają się koszty związane ze statkiem (koszty statkowe) i koszty portowe (związane z poby-
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tem statku w porcie morskim). Koszty eksploatacji statku morskiego obejmują (Borowicz, Ła-
dyka, Łodykowski, 1987):
1. Koszty statkowe, na które składają się z kolei:

–  koszty kapitałowe, w postaci rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie za 
kupu jednostki,

–  koszty załogowe, paliwa, olejów i smarów, koszty zużytych materiałów, remontów i kon-
serwacji, ubezpieczenia rzeczowego oraz koszty związane z zarządzaniem i administracją 
statkiem.

2. Koszty portowe, które obejmują koszty opłat portowych i koszty opłat kanałowych. 
Związki, jakie występują między wielkością statku i kosztami jego eksploatacji można usta-

lić wyliczając koszt związany z przemieszczeniem tony ładunku na odległość jednej mili mor-
skiej/kilometra dla przyjętych wielkości statków morskich i przy założeniu wykorzystania 
w pełni ich ładowności/pojemności. 

Korzyści kosztowe związane z wielkością masowców i kontenerowców ustalono w dwóch 
etapach. W pierwszym etapie wyliczono dla różnych przedziałów ich nośności/pojemności stat-
kodobowy koszt eksploatacji jednostek. Metodą regresji ustalono zależności funkcyjne, jakie 
występują między kosztem eksploatacji statków na dobę i ich wielkością mierzoną nośnością 
(w tonach) i pojemnością (w TEU). W drugim etapie ustalono koszt przewozu statkiem mor-
skim w przeliczeniu na tonokilometr i wyznaczono metodą regresji zależności funkcyjne kosz-
tu tonokilometra względem wielkości masowca i kontenerowca. W ten sposób wyznaczono 
koszt jednostkowy przewozu ładunków w przeliczeniu na tonokilometr dla masowców i konte-
nerowców o różnej wielkości. Wykorzystana do obliczeń wielkość całkowitych dobowych kosz-
tów eksploatacji statków pochodzi z roku 2010 i wyrażona została w euro. Uzyskane wartości 
zindeksowano wskaźnikiem wzrostu nominalnego PKB dla grupy 28 krajów Unii Europejskiej, 
jaki dla okresu 2010–2014 wyniósł 8,84% (indeks jednopodstawowy 1,0884). Do przeliczeń 
wartości wyrażonych w Euro na wartości wyrażone w zł zastosowano kurs stanowiący średnią 
arytmetyczną miesięcznych obrachunkowych kursów walut stosowanych przez Komisję Eu-
ropejską z ostatnich sześciu miesięcy przypadających na miesiąc przeprowadzenia rachunku. 
W efekcie możliwe było oszacowanie przeciętnego kosztu przewozu masowcem i kontenerow-
cem w zł/tkm dla 2014 roku.

KORZYŚCI SKALI ZWIĄZANE Z WIELKOŚCIĄ MASOWCA
Dobowy całkowity koszt eksploatacji statków morskich do przewozu ładunków suchych maso-
wych przedstawiono w tabeli 1.

Zmiany w strukturze całkowitych dobowych kosztów eksploatacji masowców przedstawio-
no w tabeli 2.
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Tabela 1. Dobowy całkowity koszt eksploatacji masowca w 2010 roku (euro/doba)

Statek masowiec Handysize Panamax Post Panamax Capesize
Nośność statku (DWT) 10 000–40 000 60 000–80 000 60 000–110 000 110 000–200 000
Przeciętna nośność 
masowca (DWT)

25 000 70 000 85 000 155 000

Załoga statku 1389 1847 1847 2069
Ubezpieczenie 473 702 756 817
Naprawy i remonty 1107 1458 1656 1824
Zapasy i oleje 374 511 557 611
Administracja 947 1099 1160 1237
Raty kapitałowe 3847 5837 6102 6898
Odsetki od kapitału 3162 4798 5016 5671
Marża na pokrycie kosztów 
stałych

1921 2763 2906 3251

Opłaty portowe 2100 2800 3000 3500
Zużycie paliwa (tony/doba) 32,0 38,0 42,0 55,0
Koszt paliwa/dobę 10198 12111 13385 17528
Prędkość (węzły) 12,0 13,0 13,0 13,0
Maksymalna masa ładunku 
(tony)

relacje europejskie relacje przez 
Kanał Panamski

relacje przez 
Kanał Sueski

relacje przez Przylądek 
Dobrej Nadziei

24 739 69 252 83 448 151 931
Koszt całkowity (euro/dobę) 25 519 33 927 36 387 43 406

Źródło: na podstawie (Delhaye, Breemersch, Vanherle, 2010).

Tabela 2. Struktura całkowitych dobowych kosztów eksploatacji masowców (w %)

Statek masowiec Handysize Panamax Post Panamax Capesize
Nośność statku (DWT) 10 000–40 000 60 000–80 000 60 000–110 000 110 000–200 000
Przeciętna nośność masowca (DWT) 25 000 70 000 85 000 155 000
Załoga statku 5,4 5,4 5,1 4,8
Ubezpieczenie 1,9 2,1 2,1 1,9
Naprawy i remonty 4,3 4,3 4,6 4,2
Zapasy i oleje 1,5 1,5 1,5 1,4
Administracja 3,7 3,2 3,2 2,8
Raty kapitałowe 15,1 17,2 16,8 15,9
Odsetki od kapitału 12,4 14,1 13,8 13,1
Marża na pokrycie kosztów stałych 7,5 8,1 8,0 7,5
Opłaty portowe 8,2 8,3 8,2 8,1
Paliwo 40,0 35,7 36,8 40,4
Koszt całkowity 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczenia własne.

Na koszty eksploatacji masowca składają się przede wszystkim koszty paliwa okrętowego 
i koszty kapitałowe (raty i odsetki od kapitału przeznaczonego na sfinansowanie zakupu stat-
ków). Łącznie stanowią one blisko 80% statkodobowych kosztów eksploatacji masowców, a ich 
udział w kosztach całkowitych nie zmienia się istotnie względem nośności statku. Koszty oso-
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bowe związane z obsadą statku maleją na znaczeniu wraz ze wzrostem wielkości statku i kształ-
tują się w stosunku do kosztu całkowitego w granicach od 5,4% dla statku typu handysize, do 
4,8% dla wielkich masowców typu capesize. Udział pozostałych kosztów rodzajowych w kosz-
tach całkowitych eksploatacji masowców nie wykazuje istotnych zmian względem wielkości 
statków. 

Relację dobowego kosztu eksploatacji masowca względem jego nośności można opisać za 
pomocą następującego modelu funkcji (Bernacki, Lis, 2015):

gdzie: 1336,6 to parametr a modelu kosztu, 0,2909 to parametr b (elastyczność punktowa statkodobowego kosztu eksploata-
cji) modelu funkcji kosztów względem i-tej nośności statku (DWT). 

Zależność funkcyjną dobowych kosztów eksploatacji masowca od jego nośności przedsta-
wiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Funkcja dobowego całkowitego koszt eksploatacji masowca względem nośności statku (euro/doba)

Źródło: opracowanie własne.

Relację dobowego kosztu eksploatacji masowca względem jego nośności można 

opisać za pomocą następującego modelu funkcji (Bernacki, Lis, 2015): 

 

 
2909058101336 ,

imi DWT,K̂   

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek 1. Funkcja dobowego całkowitego koszt eksploatacji masowca względem nośności statku (euro/doba) 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Wyprowadzony metodą regresji model funkcji kosztu jednostkowego masowca względem 

nośności statku przyjął postać:  

 

 
75100266517 ,

imi DWT,k̂   
 

 

Relację dobowego kosztu eksploatacji masowca względem jego nośności można 

opisać za pomocą następującego modelu funkcji (Bernacki, Lis, 2015): 

 

 
2909058101336 ,

imi DWT,K̂   

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek 1. Funkcja dobowego całkowitego koszt eksploatacji masowca względem nośności statku (euro/doba) 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Wyprowadzony metodą regresji model funkcji kosztu jednostkowego masowca względem 

nośności statku przyjął postać:  

 

 
75100266517 ,

imi DWT,k̂   
 

 



118

Dariusz Bernacki

Koszt jednostkowy przewozu masowcem w przeliczeniu na tonokilometr obliczono w na-
stępujący sposób:
 – wykorzystując prędkość rejsową statku, przeliczoną z węzłów morskich na prędkość wyra-

żoną w km/godz., ustalono maksymalną odległość podróży morskiej, jaką statek może po-
konać w ciągu doby (x 24 godz.); dzieląc dobowy koszt eksploatacji statku przez maksymal-
ną odległość rejsu statku w ciągu doby, uzyskano koszt eksploatacji statku w przeliczeniu 
na jeden kilometr, dzieląc koszt eksploatacji przypadający na jeden kilometr rejsu statku 
przez masę ładunku przy pełnym załadowaniu statku, wyliczono koszt jednego tonokilo-
metra masowca.
Koszt jednego tonokilometra dla wyróżnionych wielkości masowców przedstawiono w tabeli.

Tabela 3. Jednostkowy koszt przewozu masowcem w 2014 roku (zł/tkm)

Statek masowiec Handysize Panamax Post 
Panamax Capesize

Przeciętna nośność masowca (DWT) 25 000 70 000 85 000 155 000
Dobowy koszt eksploatacji masowca (euro) 25 519 33 927 36 387 43 406
Masa ładunku przy pełnym załadowaniu statku (tony) 24 739 69 252 83 448 151 931
Prędkość rejsowa masowca w węzłach (NM/h) 12 13 13 13
Przelicznik węzeł/km/h 1,85 1,85 1,85 1,85
Prędkość rejsowa masowca (km/h) 22,22 24,08 24,08 24,08
Maksymalna odległość podróży morskiej masowca ( km/doba) 533,38 577,82 577,82 577,82
Koszt eksploatacji masowca (euro/km) 47,84 58,72 62,97 75,12
Koszt przewozu masowcem w roku 2010 (euro/tkm) 0,00193 0,00085 0,00075 0,00049
Wskaźnik indeksacji nominalnego PKB (EU28) 2010-2014 
(deflator PKB) 1,0884

Kurs do przeliczeń zł/euro 4,1552
Koszt jednostkowy przewozu masowcem w roku 2014 (euro/tkm) 0,00210 0,00092 0,00082 0,00054
Koszt jednostkowy przewozu masowcem w roku 2014 (zł/tkm) 0,0087 0,0038 0,0034 0,0022

Źródło: obliczenia własne.

Wyprowadzony metodą regresji model funkcji kosztu jednostkowego masowca względem 
nośności statku przyjął postać: 

Kształtowanie się kosztu tonokilometra w zależności od wielkości (nośności) masowca 
przedstawiono na rysunku 2.

Korzyści kosztowe wynikające ze wzrostu wielkości masowców pojawiają się we wszyst-
kich rodzajach kosztów eksploatacji statku. Największe efekty uzyskuje się w wyniku spadku, 
w przeliczeniu na tonokilometr, kosztów kapitałowych, kosztów paliwa i kosztów związanych 
z opłatami portowymi.
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Rysunek 2. Funkcja jednostkowego kosztu przewozu masowcem (zł/tkm)

Źródło: opracowanie własne.

KORZYŚCI SKALI ZWIĄZANE Z WIELKOŚCIĄ KONTENEROWCA
W tabeli 4 zestawiono dobowy całkowity koszt eksploatacji statków morskich przeznaczonych 
do przewozu kontenerów.

Tabela 4. Dobowy koszt eksploatacji kontenerowca w 2010 roku (w euro/dobę)

Pojemność kontenerowca (TEU) 600 1000–2000 5000–6000 8000–9000 10 000–12 000
Przeciętna pojemność kontenerowca (TEU) 600 1 500 5 500 8 500 11 000
Załoga statku 1588 1588 2176 2313 2466
Ubezpieczenie 313 443 931 1168 1336
Naprawy i remonty 802 977 2603 2786 3092
Zapasy i oleje 351 580 1557 1847 2122
Administracja 504 550 931 962 1008
Raty kapitałowe 2189 4378 11 276 16 848 20 430
Odsetki od kapitału 1799 3599 9269 13850 16794
Marża na pokrycie kosztów stałych 1283 2059 4886 6762 8032
Opłaty portowe 1200 2500 5200 6800 8300
Zużycie paliwa (t/doba) 28,0 45,0 77,0 91,0 116,0
Koszt paliwa/doba 8924 14341 24540 29002 36969
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Pojemność kontenerowca (TEU) 600 1000–2000 5000–6000 8000–9000 10 000–12 000
Prędkość (węzły) 14,0 14,0 18,0 18,0 18,0
Maksymalna masa ładunku (tony) 7200 18000 66000 102000 132000
Koszt całkowity (euro/dobę) 18 952 31 015 63 370 82 337 100 547

Źródło: na podstawie (Delhaye, Breemersch, Vanherle, 2010) 

Zmiany w strukturze dobowych całkowitych kosztów eksploatacji kontenerowców przed-
stawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Struktura całkowitych dobowych kosztów eksploatacji kontenerowców (w %)

Pojemność kontenerowca (TEU) 600 1000–2000 5000–6000 8000–9000 10 000–12 000
Przeciętna pojemność kontenerowca (TEU) 600 1500 5500 8500 11 000
Załoga statku 8,4 5,1 3,4 2,8 2,5
Ubezpieczenie 1,7 1,4 1,5 1,4 1,3
Naprawy i remonty 4,2 3,2 4,1 3,4 3,1
Zapasy i oleje 1,9 1,9 2,5 2,2 2,1
Administracja 2,7 1,8 1,5 1,2 1,0
Raty kapitałowe 11,5 14,1 17,8 20,5 20,3
Odsetki od kapitału 9,5 11,6 14,6 16,8 16,7
Marża na pokrycie kosztów stałych 6,8 6,6 7,7 8,2 8,0
Opłaty portowe 6,3 8,1 8,2 8,3 8,3
Paliwo 47,1 46,2 38,7 35,2 36,8
Koszt całkowity 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczenia własne.

Na koszty eksploatacji kontenerowca składają się przede wszystkim koszty paliwa okręto-
wego i koszty kapitałowe (raty i odsetki od kapitału przeznaczonego na sfinansowanie zakupu 
statków). Łącznie stanowią one dla statków małych i dużych od 68% do 74% całkowitych kosz-
tów eksploatacji. W miarę wzrostu pojemności kontenerowca zachodzą istotne zmiany w struk-
turze kosztów, a mianowicie udział kosztów paliwa zmniejsza się z 47% dla kontenerowców ma-
łych, do 36,8% dla jednostek dużych, podczas gdy udział kosztów kapitałowych wzrasta dla 
statków małych i dużych, z 21% do 37% całkowitych kosztów eksploatacji. Wzrost wielkości 
kontenerowca prowadzi do wzrostu znaczenia kosztów portowych i spadku kosztów związa-
nych z zarządzaniem statkiem w kosztach całkowitych eksploatacji statków. Pozostałe rodzaje 
kosztów eksploatacji kontenerowców (ubezpieczenia, naprawy i remonty, zapasy i oleje) nie wy-
kazują istotnych (względnych) zmian dla różnych wielkości kontenerowców.

Oszacowany metodą regresji model statkodobowego kosztu eksploatacji kontenerowca 
przyjął następującą postać funkcyjną: 

gdzie: 501,3294 to parametr a modelu kosztu , 0,5654 to parametr b (elastyczność punktowa statkodobowego kosztu eksplo-
atacji) modelu funkcji kosztów względem i-tej pojemności kontenerowca (TEU).
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Na rysunku 3 przedstawiono kształtowanie się statkodobowego kosztu eksploatacji dla kon-
tenerowców o coraz większej pojemności mierzonej liczbą kontenerów TEU.

Rysunek 3. Funkcja dobowego całkowitego kosztu eksploatacji kontenerowca względem pojemności statku 

(euro/doba)

Źródło: opracowanie własne.

Koszt jednostkowy przewozu kontenerowcem w przeliczeniu na tonokilometr obliczono 
w ten sam sposób, jak w przypadku masowca.

Wyliczenie kosztu jednego tonokilometra dla poszczególnych wielkości kontenerowców 
przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Jednostkowy koszt przewozu kontenerowcem w 2014 roku (zł/tkm)

Przeciętna pojemność kontenerowca (TEU) 600 2000 5500 8500 11000

Dobowy koszt eksploatacji kontenerowca (euro) 18 952 31 015 63 370 82 337 100 547

Masa ładunku przy pełnym załadowaniu statku (t) 7 200 18 000 66 000 102 000 132 000

Prędkość rejsowa kontenerowca w węzłach (NM/h) 14 14 18 18 18

Przelicznik węzeł/km/h 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Prędkość rejsowa kontenerowca (km/h) 25,93 25,93 33,34 33,34 33,34

Maksymalna odległość podróży morskiej kontenerowca 
(km/doba)

622,27 622,27 800,06 800,06 800,06

Koszt eksploatacji kontenerowca (euro/km) 30,46 49,84 79,21 102,91 125,67

Koszt przewozu kontenerowcem w 2010 roku (euro/tkm) 0,00423 0,00277 0,00120 0,00101 0,00095

Wskaźnik indeksacji nominalnego PKB (EU28) 2010–2014 
(deflator PKB)

1,0884
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Przeciętna pojemność kontenerowca (TEU) 600 2000 5500 8500 11000

Kurs do przeliczeń zł/euro 4,1552

Koszt jednostkowy przewozu kontenerowcem w roku 2014 
(euro/tkm)

0,00460 0,00301 0,00131 0,00110 0,00104

Koszt jednostkowy przewozu kontenerowcem w 2014 roku 
(zł/tkm)

0,0191 0,0125 0,0054 0,0046 0,0043

Źródło: obliczenia własne.

Oszacowany model funkcji kosztu jednostkowego kontenerowca w przeliczeniu na tonoki-
lometr przyjął postać następującą:

Kształtowanie się kosztu tonokilometra w zależności od wielkości (pojemności) kontene-
rowca zaprezentowano na rysunku 4.

Rysunek 4. Funkcja jednostkowego kosztu przewozu kontenerowcem (zł/tkm)

Źródło: opracowanie własne.

Najważniejszym efektem związanym ze skalą statku kontenerowego są oszczędności w kosz-
tach zużycia paliwa okrętowego, przy czym uzyskiwane w tym przypadku korzyści kosztowe 
rosną na znaczeniu wraz ze wzrostem cen paliw oraz wprowadzanymi w żegludze ogranicze-
niami w emisji spalin do atmosfery i internalizacją związanych z tym kosztów zewnętrznych. 
Wzrost wielkości kontenerowców prowadzi do dużych oszczędności w jednostkowych kosz-

Rysunek 3. Funkcja dobowego całkowitego kosztu eksploatacji kontenerowca względem pojemności statku 

(euro/doba) 
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tach kapitałowych. Dużą degresję względem wzrastającej pojemności kontenerowca wykazu-
ją również koszty załogowe (pracy) oraz koszty związane z administracją i zarządzaniem stat-
kiem (Bernacki, 2012b). 

Model funkcji kosztu jednostkowego kontenerowca wykorzystano do oszacowania korzyści 
skali dla największych eksploatowanych obecnie mega kontenerowców klasy ULCV (Ultra Lar-
ge Container Vessel). Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Jednostkowy koszt przewozu mega kontenerowcem w 2014 roku (zł/tkm)

Pojemność kontenerowca ULCV (TEU) 15 500 18 000 20 000
Koszt jednostkowy przewozu kontenerowcem w roku 2014 (zł/tkm) 0,0033 0,0031 0,0029

Źródło: opracowanie własne.

Spadek kosztu jednostkowego wskazuje na występowanie korzyści skali dla coraz większych 
kontenerowców, jakkolwiek tempo uzyskiwanych oszczędności w kosztach przeciętnych eks-
ploatacji statków zmniejsza się wraz z powiększaniem pojemności kontenerowca. Wzrasta rów-
nież ryzyko związane z osiąganiem korzyści skali, co jest związane z zapewnieniem dużej liczby 
kontenerów w jednorazowym przewozie i z wykorzystaniem potencjału przewozowego mega 
kontenerowców. W tabeli 8 dokonano przeliczeń (przy niezmiennych pozostałych warunkach 
eksploatacji statków) kosztu jednostkowego przewozu w zależności od wielkości kontenerowca 
i przeciętnego poziomu wykorzystania jego potencjału przewozowego. 

Tabela 8. Zależności między wykorzystaniem potencjału mega kontenerowców i przeciętnym kosztem prze-

wozu kontenera (zł/tkm)

Stopień wykorzystania pojemności statku (w %) 25 40 50 75 100
Przeciętny koszt przewozu kontenerowcem 11 000 TEU 0,0172 0,0108 0,0086 0,0057 0,0043
Przeciętny koszt przewozu kontenerowcem 15 500 TEU 0,0143 0,0089 0,0071 0,0048 0,0033
Przeciętny koszt przewozu kontenerowcem 18 000 TEU 0,0134 0,0084 0,0067 0,0045 0,0031
Przeciętny koszt przewozu kontenerowcem 20000 TEU 0,0128 0,0080 0,0064 0,0043 0,0029

Źródło: opracowanie własne.

Przeciętny koszt przewozu kontenera statkiem o pojemności 11 000 TEU, przy założeniu 
pełnego wykorzystania jego pojemności, wynosi 0,0043 zł/tkm. Większe kontenerowce o po-
jemności 15 500 TEU, 18 000 TEU i 20 000 TEU uzyskują przewagę w kosztach przewozu nad 
mniejszym statkiem o pojemności 11 000 TEU dopiero po przekroczeniu odpowiednio 85%, 
80% i 75% wykorzystania ich mocy produkcyjnych. Oznacza to, że przewóz mega kontene-
rowcami jest efektywniejszy kosztowo od przewozu kontenerowcem o pojemności 11 000 TEU 
przy jednorazowej wielkości przewozu wynoszącej odpowiednio nie mniej niż 13  175 TEU, 
14 400 TEU i 15 000 TEU.



124

Dariusz Bernacki

PODSUMOWANIE
1. Dla masowców korzyści skali mierzone spadkiem kosztu tonokilometra są większe w porów-

naniu z kontenerowcami. Wynika to z przyczyn technicznych, gdyż masowce to statki proste 
w budowie i wymagające mniej wyposażenia niż kontenerowce, gdzie ładownie składają się 
z układu wielu komór do przewozu kontenerów. Masowce są zatrudniane w żegludze niere-
gularnej i przeznaczone do przewozu ładunków całostatkowych, podczas gdy kontenerowce 
są eksploatowane w żegludze regularnej i przewożą drobnicę w kontenerach dla różnych za-
ładowców. Oddziałuje to na wielkość jednorazowej masy ładunku w przewozie i na wykorzy-
stanie ładowności jednostek, które dla masowca są większe niż dla kontenerowca. 

2. Czynnikiem pierwotnym, umożliwiającym osiąganie korzyści kosztowych związanych ze 
wzrostem wielkości statku morskiego, jest odpowiednio duża dostępność transportowa od 
strony morza do portu morskiego. O dostępności do portu dla statków morskich decyduje 
głębokość torów wodnych i akwatorium portowego (kanałów i basenów portowych). Osza-
cowana funkcja jednostkowego kosztu przewozu masowcem i kontenerowcem może słu-
żyć do obliczania korzyści kosztowych w żegludze morskiej, spowodowanych pogłębie-
niem akwatorium portowego. Przykładowo, obecnie do portu w Szczecinie mogą zawijać 
statki z pełnym ładunkiem o zanurzeniu do 9,15 m i nośności do 15 tys. t. W przypadku 
pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście i części akwatorium portowego, do portu 
w Szczecinie będą mogły zawijać statki o zanurzeniu do 11,05 m i w pełni załadowane o no-
śności do 40 tys. t. Wyliczony z funkcji kosztu jednostkowego koszt przeciętny przewozu 
masowcem o nośności 15 tys. t wynosi 0,0126 zł/tkm, natomiast koszt przeciętny przewozu 
masowcem o nośności 40 tys. t wynosi 0,0060 zł/tkm. W żegludze morskiej oszczędności 
w koszcie jednostkowym przewozu ładunków suchych masowych związane ze wzrostem 
dostępności od strony morza do portu w Szczecinie mogą sięgać 52%. 

3. Korzyści kosztowe związane z wprowadzaniem do eksploatacji coraz większych statków do-
tyczą spadku kosztu tonokilometra, wykonanej przez statek jednostki pracy przewozowej. 
Na ile korzyści kosztowe tego rodzaju wpłyną efektywnie na przeciętny koszt przewozu ła-
dunków w podróży morskiej zależy przede wszystkim od stopnia wykorzystania nośności/
pojemności statku w trakcie rejsu (rejsowych zdolności przewozowych statku), a więc od 
rzeczywistego wykorzystania ładowności statku. Wahania w popycie na rynkach frachto-
wych powodują, że korzyści skali związane z przewozem dużymi statkami nie zawsze i nie 
w pełni są możliwe do uzyskania przez armatorów żeglugi morskiej.

4. Korzyści kosztowe związane z malejącymi kosztami eksploatacji coraz większych konte-
nerowców znajdują swoje odzwierciedlenie w niższych kosztach jednostkowych przewozu 
kontenera dopiero po zapewnieniu odpowiedniego poziomu masowości przewozu i wyko-
rzystaniu potencjału przewozowego kontenerowca. Z przeprowadzonych obliczeń wyni-
ka, że mega kontenerowiec o pojemności 20 tys. TEU uzyskuje przewagę w jednostkowych 
kosztach przewozu nad statkiem o pojemności 11 tys. TEU przy przeciętnym wykorzysta-
niu potencjału przewozowego pierwszego ze statków na poziomie powyżej 75%. Przy niż-
szych wielkościach przewozów, korzystniejsze dla armatora jest zatrudnianie mniejszych 
statków. Ryzyko związane z wahaniami popytu na przewozy na rynkach frachtowych sięga 
w tym przypadku 25% i jest akceptowalne przez największych na rynku morskich przewoź-
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ników kontenerowych, którzy w poszukiwaniu korzyści kosztowych coraz częściej decydu-
ją się na wprowadzenie na głównych transoceanicznych szlakach transportowych kontene-
rowców klasy ULCV. 
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ECONOMIES OF VESSEL SIZE FOR DRY BULK AND CONTAINER SHIPS

ABSTRACT The aim of the paper is to present cost economies with regard to deployment of vessels with 
increasing size (economies of vessel size). Cost economies arise from decreasing of average 
operating costs in line of increasing vessel ś capacity. In turn this lower the average freight 
transportation costs in shipping. Research encompasses dry bulk and container ships and 
cost economies were elaborated for various capacities. Cost economies for dry bulk carriers, 
in general, exceeds cost economies for containerships. Function of daily operating cost for 
bulk and container vessels was elaborated. Vesselś  daily operating cost enable for estima-
tion of cost function of ton-kilometer performed by various size of dry bulk and container 
ships. 

KEYWORDS economies of vessel size, cost functions, dry bulk and container ships
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STRESZCZENIE Kanada, drugi po Federacji Rosyjskiej kraj świata pod względem obszaru, ma dobrze 
rozwinięty system portów morskich. Ogólna liczba portów przekracza 300, a tonaż 
załadowany i wyładowany to blisko pół miliarda ton. Wkład sektora portowego do 
gospodarki kanadyjskiej, opartej w znacznej mierze na handlu zagranicznym, jest 
znaczny. Sektor portowy daje jednocześnie zatrudnienie ponad 250 tys. osobom. 
Z punktu widzenia systemu zarządzania portami morskimi Kanada różni się istotnie 
od USA i innych krajów wysoko rozwiniętych, zaś finansowanie portów, zwłaszcza 
tych o najistotniejszym znaczeniu dla eksportu i importu kanadyjskiego, cechuje 
znaczny stopień niezależności od budżetu. Z tego właśnie punktu widzenia artykuł 
może stanowić interesujący przyczynek do toczącej się aktualnie w Polsce dyskusji 
nad poszukiwaniem nowych dróg finansowania gospodarki morskiej.

SŁOWA KLUCZOWE porty morskie, Kanada, finansowanie, infrastruktura, zarządzanie

WPROWADZENIE
Obecnie problem finansowania portów morskich, a w istocie również całej gospodarki mor-
skiej w Polsce, stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla budżetu państwa. Nakładają się 
na to dodatkowo zagrożenia ze strony portów konkurencyjnych, priorytety programów roz-
woju polskiej gospodarki oraz wyzwania zglobalizowanej gospodarki światowej. Pomijamy tu 
kwestie związane z geopolityką i wypływającą z niej niepewność odnośnie do najbliższej przy-
szłości. Stwierdzenie w tym kontekście, że polskie porty morskie potrzebują gwałtownie ol-
brzymich funduszy na sfinansowanie ich rozwoju, przede wszystkim zaś nowoczesnej infra-
struktury portowej, byłoby truizmem. Wszystko bowiem sprowadza się do jednego – kapitału 
inwestycyjnego w wielkościach przekraczających możliwości przeciążonego już i tak budżetu.



128

Ignacy H. Chrzanowski 

Interesującego przykładu rozwiązań w zakresie finansowania rozwoju portów morskich na 
tym tle dostarcza Kanada, kraj z podobną do Polski liczbą ludności (około 36 mln), jednak 
z kilkadziesiąt razy większym obszarem i kilkakrotnie wyższym produktem krajowym brutto. 
Z tego właśnie powodu wszelkie porównania miedzy Polską a Kanadą w sferze gospodarki por-
towej i finansów należy traktować ostrożnie, chociaż nie brakuje podobieństw w obydwu przy-
padkach. 

Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie wcześniejszych badań autora, których wyniki zosta-
ły przedstawione w publikacji Financing of port development in Canada zamieszczonej w mo-
nografii pod redakcja H. Salmonowicza Polskie porty morskie w procesie przemian europejskie-
go rynku usług portowych (Szczecin 2014).

ZNACZENIE PORTÓW MORSKICH DLA KANADYJSKIEJ GOSPODARKI
Porty morskie odgrywają istotna rolę w gospodarce Kanady. Świadczy o tym poniższe zestawie-
nie, obrazujące wkład głównych portów do narodowego bogactwa, obejmujące tylko jednostki 
wchodzące w skład Zarządów Portów, o których więcej w dalszej części tego artykułu:
 – 311,5 mln przeładowanych ton ładunków,
 – 2,1% średniorocznej stopy wzrostu od 2010 roku,
 – 495,9 mld USD zagregowanych wpływów w roku finansowym 2013 i 182,4 mld USD przy-

chodów z działalności eksploatacyjnej w tym samym roku,
 – 400 mld USD wartości obsłużonych towarów,
 – 250 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy,
 – 10,2 mld USD wypłaconych wynagrodzeń,
 – 25 mld USD dodanych do PKB Kanady,
 – 2,2 mld USD wniesionych w formie podatków federalnych i prowincjonalnych,
 – 2 mld USD w postaci podatków od spożycia.

Podmioty wchodzące w skład zarządów portów obsługują 60% kanadyjskiego eksportu, 
który tworzy, bezpośrednio i pośrednio, 20% wszystkich stanowisk pracy w tym kraju (Asso-
ciation of Canadian Port Authorities, 2013). Ogólna liczba portów przekracza 300, z czego ol-
brzymią większość stanowią małe porty silnie związane z otaczającymi je regionami. Główne 
porty zarządzane są przez Canada Port Authorities (CPA) powołanych na mocy Canada Mari-
ne Act, ustanowionego przez Parlament w 1999 roku (WESTAC Briefing, 1999). Funkcjonuje 
18 Zarządów Portów (Port Authorities), które są podporządkowane rządowi federalnemu. CPA 
składają się na System Portów Kanadyjskich (National Ports System – NPS). Poniższe zestawie-
nie przedstawia wszystkie porty jakie wchodzą w skład NPS.
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Tabela 1. Porty wchodzące w skład kanadyjskiego systemu portowego

Belledune Port Authority
Halifax Port Authority
Hamilton Port Authority
Montreal Port Authority
Nanaimo Port Authority
Oshawa Port Authority
Port Alberni Port Authority
Prince Rupert Port Authority
Quebec Port Authority

Saguenay Port Authority 
Saint John Port Authority
Sept-Îles Port Authority
St. John’s Port Authority
Thunder Bay Port Authority
Toronto Port Authority 
Trois-Rivières Port Authority
Vancouver Fraser Port Authority
Windsor Port Authority

Źródło: (Association of Canadian Port Authorities, 2013).

Tabela 2. Ranking 20 największych portów Kanady pod względem wielkości przeładunków w 2011 roku  

(w tys. t metrycznych)

Pozycja Port Załadunek Wyładunek Razem
1 Metro Vancouver 88,519 19,057 107,576
2 St. John 13,715 17,754 31,469
3 Quebec/Levis 10,797 18,164 28,962
4 Montreal/Contrecoeur 10,108 17,749 27,857
5 Come-By-Chance 13,178 14,209 27,388
6 Sept-Iles/Pointe Noire 23,237 2,549 25,786
7 Port Hawkesbury 11,966 11,772 23,738
8 Prince Rupert 16,716 2,064 18,780
9 Port-Cartier 15,815 1,787 17,603

10 Newfoundland-Offshore 13,487 176,000 13,663
11 Hamilton 2,436 7,580 10,016
12 Halifax 4,957 4,973 9,930
13 Thunder Bay 7,317 292,000 7,609
14  Sorel 2,193 4,203 6,396
15  Nanticoke 1,283 4,903 6,186
16 Baie-Comeau 2,807 2,932 5,739
17 Sault-Ste-Marie 858,000 4,610 5,468
18 East Coast Vancouver Island 2,111 3,023 5,134
19 Windsor 2,508 2,396 4,904
20 Port-Alfred 0 4,806 4,806

Razem 244,009 144,999 389,010*
Pozostałe porty 45,673 31,487 77,138
OGÓŁEM 289,682 176,486 466,168

*Wielkości ogółem mogą się różnić z uwagi na zaokrąglenia.

Źródło: Statistics Canada; Shipping in Canada.

Porównując dane w powyższej tabeli z wcześniejszym zestawieniem, zauważymy znaczny 
spadek obrotów głównych portów Kanady między rokiem 2011 a 2013 – aż o 20%, który wyni-
kał z zapoczątkowanego w końcu ubiegłej dekady kryzysu jaki objął także kanadyjski handel 
zagraniczny, co znalazło swoje natychmiastowe odbicie w transporcie morskim. 
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Rysunek 1. Lokalizacja portów wchodzących w skład Canadian Port Authorities

Źródło: (Association of Canadian Port Authorities, 2013).

Obecny status organizacyjno-prawny portów morskich w Kanadzie został określony w Ak-
cie Parlamentu z 1998 roku, znanym jako Canada Marine Act. W dokumencie ustanowiono 18 
wspomnianych wyżej zarządów portów. Ustanowiono wytyczne dla ogólnego ustroju portów, 
a jedna z najważniejszych dotyczy zagwarantowania silnego udziału władz lokalnych w sposo-
bie zarządzania portami (governance) i sprawowania nad nimi kontroli. Majątek portów two-
rzących kanadyjski system portowy sięga ponad 162 mld USD, czyli około 10% PKB kraju. 

Nowa, bardziej autonomiczna od poprzedniej struktura organizacyjna portów Kanady jest 
określona trzema głównymi warunkami:
1. Nowe zarządy portów muszą być całkowicie oparte na zasadzie komercjalizacji i pełnej sa-

mowystarczalności (finansowej – podkreśl. I.Ch), bez żadnych dodatkowych funduszy po-
chodzących od Rządu Kanady.

2. Muszą przestrzegać ścisłych limitów finansowania ustanowionych dla Zarządów portów, 
które musza finansować swoja działalność wyłącznie z cash-flow, bez możliwości prawa za-
stawu znajdujących się w ich pieczy aktywów dla pozyskiwania nowych pożyczek.

3. Zarządy portów musza płacić podatki rządowi Kanady1.

1 Zob. Canada Marine Act of 1998. Akt reguluje instytucjonalny ustrój portów kanadyjskich inkorporując 
w swych postanowieniach wcześniejsze rozwiązania legislacyjne, jak np. Canada Ports Corporation Act; 
The Public Harbour and Port Facilities Act; The Harbour Commissioner’s Act; The Toronto Harbour Com-
missioner’s Act oraz The St. Lawrence Seaway Authority Act. The Pilotage Act został zaktualizowany.
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Rysunek 2. Szacunkowy poziom inwestycji w portach kanadyjskich i amerykańskich w latach 2001–2006 

 

701

9400

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

2001 2006

m
ln

 U
SD



131

Wybrane aspekty kanadyjskiego systemu finansowania portów morskich

SYSTEM INSTYTUCJONALNY KANADYJSKIEGO PRZEMYSŁU PORTOWEGO
Jak wynika z tego krótkiego opisu przemysłu portowego w Kanadzie, porty morskie tego kra-
ju cechuje znaczny stopień autonomii od władz federalnych. Główne porty Kanady skupione 
w NPS mają wolną rękę nie tylko w kwestiach zarządzania, finansów czy spraw dotyczących za-
trudnienia, ale także finansowania inwestycji rozwojowych. Można nawet zastanawiać się jak 
sektor zatrudniający ćwierć miliona pracowników i obsługujący blisko pól miliarda ton ładun-
ków może być tak autonomiczny, cechując się równocześnie wysokim stopniem efektywno-
ści. W wielu krajach organizmy portowe podlegają silnej regulacji państwa. W USA np. istnie-
je 360 portów handlowych świadczących usługi na rzecz pasażerów i ładunków obsługiwanych 
w około 3200 terminalach i nabrzeżach. Funkcjonowanie tych portów regulowane jest przez 
różnorodne podmioty, w tym przez zarządy portów, urzędy morskie, regionalne i miejskie wy-
działy zajmujące się problematyką portową. Aktualnie istnieje w USA 150 głębokowodnych 
portów znajdujących się pod jurysdykcją 126 agencji portowych rozmieszczonych wzdłuż wy-
brzeży Atlantyku, Zatoki Meksykańskiej, Pacyfiku i w strefie Wielkich Jezior, a dodatkowo na 
Hawajach, w Portoryko, Alasce, na Wyspie Guam i Wyspach Dziewiczych. Znaczna cześć tych 
portów zarządzana jest przez wybieranych lub mianowanych urzędników wysokiej rangi, np. 
komisarzy portowych. Najważniejszych 85 agencji w publicznych portach morskich jest człon-
kami The American Association of Port Authorities (AAPA)2.

Jakkolwiek przemysł portowy w USA cechują podobne problemy ekonomiczne jak w Ka-
nadzie, pod względem finansowania rozwoju portów istnieją w obydwu krajach istotne różni-
ce, zwłaszcza jeśli chodzi o stopień interwencji w gospodarkę portową ze strony poszczególnych 
szczebli władzy administracyjnej kraju.

Główną silę kanadyjskiego systemu portowego w porównaniu z innymi krajami, nie tylko 
zresztą z USA, stanowi właściwie określony system tego, co znane jest jako governance. Świa-
domie rezygnujemy w tym opracowaniu z próby znalezienia odpowiednika tego terminu w ję-
zyku polskim, w którym governance określana jest jako „rządzenie”, „rządy” lub „kierownic-
two” (Stanisławski, 1999).

Kanadyjski system portowy jest postawiony w obliczu wielu wyzwań i niekorzyści. Najważ-
niejsze z nich wynikają z geografii, a zwłaszcza warunków klimatycznych. Warto nadmienić, 
ze ładunki zbóż w eksporcie musza pokonać średnio 1400 km zanim dotrą do portu załadunku 
(Trychniewicz, 2013). Podnosi to znacznie koszty transportu i cenę kanadyjskiego zboża w kra-
jach zamorskich. Obniżenie tych kosztów jest możliwe przez efektywnie funkcjonujący łańcuch 
logistyczny, którego kluczowy element stanowią porty morskie.

Marine Act 1998, który uzupełniany był wielokrotnie po wejściu w życie3, leży u podstaw 
systemu governance kanadyjskiego przemysłu portowego. W III części tego dokumentu okre-
ślono następujące cele gospodarki portowej w Kanadzie:
 – realizacja polityki morskiej, która stworzy właściwą infrastrukturę dla potrzeb gospodarki 

kanadyjskiej, umożliwiającą osiągniecie narodowych, regionalnych i lokalnych celów eko-
nomicznych, a także przyczyni się do zapewnienia konkurencyjności Kanady na rynkach 
międzynarodowych,

2 American Association of Port Authorities, info @aapa-port.org.
3 Ostatnim uzupełnieniem Marine Act byla poprawka wprowadzona 1.04.2014 r.
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 – oparcie infrastruktury morskiej i świadczonych przez nią usług na praktykach międzynaro-
dowych, zgodnych z tymi, jakie stosują główni partnerzy ekonomiczni Kanady, w celu har-
monizacji ze standardami stosowanymi przez inne jurysdykcje,

 – świadczenie usług transportu morskiego w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb ich 
użytkowników, po rozsądnych cenach,

 – zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i właściwej ochrony środowiska natural-
nego,

 – zapewnienie wysokiego stopnia autonomii lokalnych i regionalnych podmiotów gospodar-
czych odpowiedzialnych za zarządzanie poszczególnymi elementami składowymi infra-
struktury i urządzeń portowych, a także szybka reakcja tych podmiotów na lokalne postu-
laty i priorytety,

 – zarządzanie infrastrukturą morską i świadczonymi usługami zgodnie z wymogami rynku, 
stwarzającymi zachętę dla zgłaszania przez użytkowników usług portowych i społeczność 
danego obszaru postulatów i wniosków pod adresem podmiotów gospodarczych,

 – zgoda na przekazywanie do użytku, w formie transferu lub w inny sposób, niektórych por-
tów i urządzeń portowych, oraz

 – promocja koordynacji i integracji transportu morskiego z systemem przewozów lotniczych.
Marine Act 1998 ustala trzy główne kategorie portów na obszarze Kanady:

 – wchodzące w skład Canada Port Authorities (CPAs),
 – regionalne i lokalne,
 – zlokalizowane na obszarach odległych (remote ports).

Porty CPAs zarządzane są w sposób niezależny od rządu federalnego. Składają się na Ka-
nadyjski System Portowy (Canadian Ports System). Aby zakwalifikować się do członkowstwa 
w CPS dany port powinien spełnić następujące warunki:
 – musi odgrywać istotną rolę (vital role) w systemie przewozów krajowych i międzynarodo-

wych,
 – musi być samowystarczalny finansowo,
 – musi obsługiwać znaczne i zróżnicowane obszary,
 – musi posiadać połączenia z głównymi liniami kolejowymi i drogami kołowymi.

W chwili uchwalania Marine Act 1998 tylko trzy porty spełniały wszystkie powyższe wa-
runki: Vancouver, Montreal i Halifax. W latach następnych dodano do CPAs 15 innych portów, 
zwiększając tym samym ogólną liczbę CPAs do 18.

Porty regionalne i lokalne to te, które przekazano władzom prowincji lub miast a także 
organizmom prywatnym. Mogą one wystąpić o przyznanie im statusu portów pierwszej kate-
gorii, o ile spełniają ustanowione dla tej kategorii kryteria. Transport Canada, czyli odpowied-
nik ministerstwa transportu, zarządza około 150 takimi portami. Port Churchill nad Zatoką 
Hudsona został przekazany sektorowi prywatnemu na mocy tzw. Hudson Bay Port Corpora-
tion.

Porty zlokalizowane na obszarach odleglych (remote ports) stanowią organizmy gospodar-
cze dostępne tylko drogą morską. Ogólna ich liczba wynosi 34 (WESTAC). Transport Canada 
jest odpowiedzialne za ich eksploatacje i wyposażenie.

Najważniejszym, z legalnego i praktycznego punktu widzenia, elementem tworzącym trzon 
Marine Act 1998 jest kwestia governance całego sektora portowego w Kanadzie i stopień za-
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angażowania w gospodarce portowej poszczególnych szczebli rządowych – rządu federalnego, 
rządów prowincji oraz rządów miejskich. Na mocy postanowień Marine Act każdy z wymienio-
nych szczebli rządowych mianuje swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. Akt postana-
wia również, że większość członków Rady Nadzorczej jest mianowana przez Transport Canada. 
Istnieje także wymóg, że klienci portów muszą odbywać konsultacje przed podjęciem ważnych 
decyzji w celu zagwarantowania ich interesów i ochrony inwestycji publicznych. Istnieje wsze-
lako pogląd, że rządy sprawują zbyt dużą kontrolę nad portami, co przejawia się m.in w nad-
miernej biurokratyzacji procesu doboru obsady kluczowych stanowisk w sferze zarządzania 
portami. Porty, które na mocy prawa są niezależnymi podmiotami gospodarczymi, powinny 
cieszyć się większą swobodą w określaniu i realizacji procesu zarządzania swoją działalnością4.

Istnieją praktyczne trudności z zastosowaniem przepisów dokumentu. Dotyczy to w szcze-
gólności wyboru członków rad nadzorczych w portach, konsultacji z interesuriaszami (sta-
keholders) i innych kwestii z zakresu public relations. Mimo tych problemów, podnoszonych 
zwłaszcza w kolejnych rewizjach Marine Act (The Canada Marine…, 2003), uważany jest po-
wszechnie za pozytywny krok w kierunku sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą rozwój 
gospodarki portowej w Kanadzie.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU PORTÓW MORSKICH A KANADZIE
Jak już wspomniano wcześniej, porty należące do CPA nie mogą korzystać z funduszy rządu fe-
deralnego w realizacji swoich zobowiązań i odpowiedzialności. Co więcej, nie mogą one wy-
korzystywać publicznych aktywów jako zastawu (collateral) przy zaciąganiu pożyczek na fi-
nansowanie swojej działalności. Mogą jednak użyć aktywów portowych jako gwarancji o ile 
te ostatnie nie stanowią własności rządu federalnego i służą do zakupu, odbudowy lub napraw 
bieżących elementów majątku portowego (WESTAC). Dotyczy to również wpływów z eksplo-
atacji elementów majątku federalnego.

Jak można było oczekiwać, reguły dotyczące finansowania portów określone w Marine Act 
stały się natychmiast przedmiotem krytyki ze strony interesariuszy portów, a w szczególno-
ści ze strony samych zarządów portów. Krytyka została zainicjowana przez członków pane-
lu ds. rewizji Marine Act, którzy sformułowali wiele zaleceń dotyczących finansów portowych. 
Wskazali przede wszystkim na to, że porty amerykańskie, które są największym zagroże-
niem dla kanadyjskiego sektora portowego, korzystają z o wiele korzystniejszych instrumen-
tów finansowych w porównaniu z portami kanadyjskimi. Dla przykładu całkowite wydatki 
inwestycyjne w sektorze portowym Kanady wyniosły zaledwie 730 mln USD w latach 2002–
2006, podczas gdy w USA suma ta wyniosła 9,4 mld USD, czyli 13-krotnie więcej. Nakłady te 
obejmowały rozwój infrastruktury i wyposażenia przeładunkowego w portach. Można się zgo-
dzić z opinią, że restrykcje finansowe nałożone na wiodące porty kanadyjskie odbijają się nie-
korzystnie na ich możliwościach rozwoju (Ircha, 2003), nie tylko w aspekcie ich konkurencyj-
ności wobec portów amerykańskich ale również w perspektywie ogólnoświatowej.

4 W kwestii krytycznej oceny aktualnego systemu zarządzania portami zob. np. Ircha, 2003, s. 14–21.
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Rysunek 2. Szacunkowy poziom inwestycji w portach kanadyjskich i amerykańskich w latach 2001–2006

Źródło: PricewaterhouseCoopers: Canadian Port Financing: Issues &Challenges, June14, 2006. 

Brak odpowiednich statystyk dotyczących programów inwestycyjnych w portach kanadyj-
skich (cytowany wyżej raport PricewaterhouseCoopers nie został zaktualizowany) oraz fakt, 
że poszczególne porty, nawet te tworzące 18 zarządów portów, niezbyt chętnie ujawniają swoje 
plany inwestycyjne oraz źródła ich finansowania, utrudniają rzetelną ocenę rzeczywistego po-
ziomu tych inwestycji. Pozostają zatem szacunki, ale wykorzystanie danych szczątkowych i nie-
regularnie podawanie ich do wiadomości publicznej, ogranicza ich przydatność. 

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń gospodarka morska Kanady zależy od prężnego i sil-
nego sektora portowego. Znaczna rola w zakresie zarządzania portami morskimi przypada, jak 
już o tym była mowa wyżej, odpowiednikowi ministerstwa transportu – Transport Canada, 
który sprawuje bezpośredni nadzór nad (Transport Canada, 2016):
 – 18 zarządami portów,
 – monitoringiem pracy urządzeń portowych i ustanawianiem standardów dla funkcjonowa-

nia tych urządzeń,
 – ustalaniem opłat portowych i ich poborem,
 – dywestyturą regionalnych, lokalnych i odległych portów w ramach Programu Dywestytu-

ry Portów, oraz
 – koordynacją procesu ustanawiania reguł i konsultacji publicznych.

W strukturach Transport Canada funkcjonuje dyrektor d/s programów portowych, które-
go odpowiedzialność obejmuje:
 – transfer portów regionalnych bądź lokalnych do innych ministerstw federalnych, prowin-

cjonalnych bądź miejskich,
 – robocze kierowanie i wsparcie dla terenowego personelu Transport Canada w sprawach do-

tyczących portów, celem uzyskania spójności w skali ogólnokrajowej,
 – funkcje dotyczące mianowania kapitanów portu i kierowników nabrzeży,
 – techniczną ocenę przedkładanych projektów inwestycji kapitałowych i utrzymaniowych 

(maintenance projects),
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 – zarządzanie odpowiedzialnością za portowy majątek nieruchomy, tak aby zarządy portów 
działały zgodnie z postanowieniami Canada Marine Act oraz Listami Patentowymi,

 – kierowanie zarządami portów w kwestiach odnoszących się realizacji obrotu nieruchomo-
ściami znajdującymi się w gestii portów, wraz z wystawianiem dodatkowych Listów Patento-
wych oraz zarządzanie procedurą sporów dotyczących nieruchomości (Transport Canada).
Jak widać z krótkiego przeglądu kompetencji Transport Canada w odniesieniu do spraw 

portowych, państwo nie pozostawia tych spraw w wyłącznej gestii samych portów. Stanowi to 
punkt niezgody między administracją portową a klientami portów (interesariuszami). Znala-
zło to swoje odzwierciedlenie w zaleceniach Panelu ds. Rewizji Marine Act 1998, o czym była 
mowa wyżej. Rekomendacje panelu, które stanowią treść rozdziału V Raportu, odzwierciedla-
ją w znacznym stopniu problematykę governance portów polskich i dlatego warto je przybliżyć 
polskim czytelnikom.

Członkowie panelu wyrażają przekonanie, że rząd kanadyjski winien odgrywać bardziej ak-
tywną rolę w finansowaniu portów morskich. Jest sprawą zasadniczej wagi, aby porty miały do-
stęp do funduszy niezbędnych dla utrzymania i rozbudowy infrastruktury portowej w obliczu 
nowych wyzwań, a zwłaszcza spodziewanego już w najbliższej przyszłości wzrostu wymiany to-
warowej z zagranicą i dywersyfikacji kierunków eksportu.

W sekcji 25 Marine Act zapisano postanowienie, że każda nowa inwestycja portowa podej-
mowana przez rząd federalny w którymś z portów wchodzących w skład CPAs jest, poza nie-
licznymi wyjątkami, ograniczona. Oznacza to praktyczne ograniczenie rozmiarów finansowa-
nia projektów portowych. W tym zakresie możliwości poszczególnych portów są niejednakowe; 
niektóre z nich, zwłaszcza te, które wykazują niewielki cash flow, nie mają praktycznie takiej 
możliwości, gdyż nie spełniają któregoś z kryteriów ustanowionych przez Marine Act (The Ca-
nada Marine…, 2002). Uczestnicy panelu zalecili, aby w przypadku, gdy wielkość kapitału nie-
zbędnego dla realizacji określonego projektu infrastruktury portowej przekracza możliwości 
danego portu, oparte wyłącznie na cash flow, rząd federalny dostarczył niezbędnych środków. 
Nietrudno przewidzieć, że zalecenie to będzie miało niewielkie szanse powodzenia w sytuacji 
rosnącego deficytu budżetowego i zadłużenia publicznego5.

Pochodną powyższej rekomendacji uczestników panelu jest propozycja, aby porty mo-
gły uczestniczyć w programach przewidzianych dla innych sektorów gospodarczych i przed-
siębiorstw. Nie ma bowiem uzasadnienia dla polityki wykluczania portów z tych programów, 
zwłaszcza w świetle roli jaką gospodarka portowa odgrywa i odgrywać będzie dla kraju. Człon-
kowie panelu wyraźnie podkreślili, że pozostawienie portów samym sobie i ograniczenie ich 
rozwoju do samego cash flow nie pozwala większości z nich na niezbędne inwestycje w zakre-
sie infrastruktury portowej.

Inwestycje portowe cechuje wysoki stopień kapitałochłonności. Stosowane restrykcje 
w dziedzinie finansowania projektów portowych grożą utratą przez porty statusu większościo-
wego udziałowca w takich projektach. W praktyce, nie tylko zresztą kanadyjskiej, projekty ta-
kie finansowane są z funduszy uzyskanych z sektora prywatnego. Zdaniem członków panelu 

5 Warto dodać, że nowy, liberalny rząd Kanady premiera Justina Trudeau, przyjął wyższy niż w kampanii wy-
borczej deficyt budżetowy kształtujący się na poziomie 25 mld USD, zamiast proponowanych wcześniej 5 
mld USD. Ma to pobudzić inwestycje infrastrukturalne, w tym w sektorze portowym.



136

Ignacy H. Chrzanowski 

konieczne jest zatem usuniecie restrykcji dotyczących zaciągania przez porty pożyczek i pozo-
stawienie im swobody w poszukiwaniu funduszy w bankach komercyjnych. Realizacja takie-
go zalecenia wymagałaby jednak zmiany postanowień Canada Marine Act 1998. Jednocześnie 
należałoby wprowadzić stosowanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji portowych, 
zwłaszcza nowych, na wzór modelu amerykańskiego, w którym szeroko stosowane są nieopo-
datkowane obligacje rządowe. Innym środkiem mogłyby być przyspieszone odpisy amortyza-
cyjne dla aktywów stanowiących infrastrukturę portową. Wszystkie te metody, jak również 
i inne, o których nie ma tutaj mowy, spowodowałyby przyspieszony rozwój nowej i uspraw-
nionej infrastruktury portowej. Członkowie panelu stoją na stanowisku, ze „podatkowo przy-
jazne” otoczenie portów jest niezbędne, aby stały się one konkurencyjne wobec swych amery-
kańskich rywali.

Obecnie porty skupione w CPA zmuszone są wpłacać do rządu federalnego tzw. stipend, 
czyli pewną stałą opłatę pobieraną od obrotów brutto. W niektórych przypadkach opłata ta na-
rusza równowagę finansową portu. Istotną różnice w wysokości tej opłaty stanowi to, czy dany 
port jest „portem właścicielskim” (landlord port), czy też portem „eksploatującym” (operating 
port). Gdyby oplata pobierana była od przychodu netto ułatwiłoby to cały proces jej pobiera-
nia i uczyniło go sprawiedliwszym. Zarządy portów uważają, ze wysysa ona kapitał z kasy por-
tu i jest po prostu nieproduktywna.

W konstytucji kanadyjskiej własność publiczna (crown property), z której korzystają por-
ty, jeśli znajduje się ona na ich obszarze, jest wyłączona z opodatkowania federalnego, podlega-
jąc jednak opodatkowaniu prowincjonalnemu i miejskiemu. Taki porządek prawny istnieje od 
1950 roku. Rząd federalny dobrowolnie jednak zobowiązuje się do pokrywania części kosztów 
ponoszonych przez jurysdykcje lokalne w ramach systemu nazywanego PILT– płatność zamiast 
podatku (Payments in Lieu of Taxes). W niektórych portach PILT może dochodzić do 25% przy-
chodów brutto portu. W skrajnych przypadkach PILT może nawet przewyższać wpływy brut-
to portu. Zaleca się, aby rząd federalny płacił PILT za swoją własność znajdującą się w użytko-
waniu portów w identyczny sposób jak w przypadku drogi wodnej św. Wawrzyńca, zarządzanej 
przez St. Lawrence Seaway Management Corporation (SLSMC).

Jedną z najistotniejszych kwestii, których rozwiązania domagają się członkowie panelu jest 
sprawa federalnej własności ziemi znajdującej się w granicach organizmów portowych. Proce-
dury odnoszące się do zakupu, zbytu lub zamiany własności federalnej winny, być maksymal-
nie uproszczone i sprawiedliwe. Ponieważ procedury te są niezwykle złożone i czasochłonne, 
zarządy portów niechętnie angażują się w ich realizację. W wyniku tego niektóre działki zloka-
lizowane na terytorium portów pozostają niewykorzystane.

CZY MODEL KANADYJSKI MÓGŁBY MIEĆ ZASTOSOWANIE W PORTACH POLSKICH?
Na pytanie to trudno udzielić wyczerpującej i jednoznacznej odpowiedzi. Obydwa systemy róż-
nią się bardzo między sobą, tak jak Polska różni się istotnie od Kanady pod wieloma względa-
mi – od geografii, przez sposób zarządzania po gospodarkę.

Istnieją jednak obszary, w których system zarządzania portami stosowany w Kanadzie 
mógłby stanowić źródło inspiracji dla polskiego sektora portowego. Jedną z największych bo-
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lączek tego ostatniego jest nadmierna biurokratyzacja i niedostateczne wsparcie ze strony rzą-
du, zwłaszcza w dziedzinie finansów. Warto byłoby udoskonalić ten system, wzbogacając go 
o inne źródła finansowania niźli budżet znajdujący się aktualnie pod wielka presją dążenia do 
jego zbilansowania.

Jedną z możliwych opcji zdobycia funduszy dla finansowani inwestycji infrastrukturalnych 
w polskich portach byłoby stworzenie systemu prywatnych inwestycji, finansowanych zarówno 
ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. To jednak wymagałoby bardziej proaktywnych akcji 
w tym zakresie ze strony elit politycznych kraju.

PODSUMOWANIE
Przemysł portowy Kanady to niezwykle istotny element gospodarki tego kraju opartej na han-
dlu zagranicznym. Chociaż większość wymiany towarowej z zagranicą, tak pod względem war-
tości, jak i wolumenu przypada na południowego sąsiada, a droga morska stanowi niewielki 
odsetek wymiany, handel z pozostałymi partnerami to niemal wyłącznie domena transportu 
morskiego.

Porty kanadyjskie obsługują blisko 0,5 mld t, przy czym dwie trzecie tej wielkości przypa-
da na załadunek. Porozumienie wolnego handlu pomiędzy Kanadą a krajami Unii Europej-
skiej, znajdujące się aktualnie w fazie ratyfikacji, przyczyni się niewątpliwie do wzmocnienia 
roli transportu morskiego w kanadyjskim handlu zagranicznym (Le Canada signe…, 2013; L’ac-
cord de libre…, 2013).

Rola portów w gospodarce Kanady jest ogromna6. Szacuje się, ze porty wnoszą ponad 
25 mld USD do gospodarki narodowej i zatrudniają ponad ćwierć miliona osób. Porty kanadyj-
skie napotykają jednak na rosnącą konkurencje ze strony portów amerykańskich, które mają 
łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania oraz korzystają z większej pomocy państwa niźli ich 
konkurenci kanadyjscy. Jest zatem całkowicie zrozumiale, że zarówno same porty, jak i ich 
użytkownicy domagają się większego zaangażowania rządów, zwłaszcza zaś rządu federalne-
go, w sprawy finansowania inwestycji portowych i oparcia ich działalności na czysto handlo-
wych zasadach.
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SOME ASPECTS OF THE CANADIAN SYSTEM OF FINANCING PORT DEVELOPMENT

ABSTRACT The paper deals with the Canadian seaports with emphasis being put upon financing of their 
operations and development. The Canadian port industry is composed of three categories of 
ports: those belonging to the Canadian Port Authorities and subject to the federal legislation, 
regional ports under the jurisdiction of provincial governments and/or municipal bodies 
and remote ports managed directly by Transport Canada. Despite their huge impact upon 
the nation’s economy, Canadian seaports receive limited support from the Government. 
That puts them into less favourable competitive conditions compared to their American 
counterparts.

  While comparisons between Canada and Poland should be made with caution, there exist 
areas where the Canadian institutional set-up and finances could serve as an inspiration for 
Poland’s port industry.

KEYWORDS Canadian, port system, financing, infrastructure, management
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki terenochłonności infrastruktury 
drogowej w Polsce w latach 2010–2014, z podziałem na poszczególne województwa. 
W części teoretycznej, na podstawie przeglądu literatury, zdefiniowano pojęcie tere-
nochłonności infrastruktury drogowej. Wskazano główne czynniki determinujące 
wskaźnik terenochłonności dla dróg ekspresowych i autostrad. W części empirycznej, 
na podstawie danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego, obliczono 
wskaźnik terenochłonności dla dróg ekspresowych i autostrad. Wskaźnik wyrażono 
w km2 oraz jako udział procentowy powierzchni dróg ekspresowych i autostrad w po-
wierzchni danego województwa. Tłem dla rozważań, zarówno części teoretycznej, jak 
i części praktycznej, są ekologiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju.

SLOWA KLUCZOWE infrastruktura, drogi, terenochłonność, gospodarka przestrzenna

WPROWADZENIE
Oznaką, a zarazem warunkiem rozwoju gospodarczego kraju jest odpowiednia struktura i wiel-
kość infrastruktury transportowej, szczególnie infrastruktury drogowej. Dobrze rozwinięta in-
frastruktura drogowa zapewnia spójność przestrzenną, gospodarczą i społeczną. 

Rozwój infrastruktury drogowej przynosi różne efekty, które w generalnym ujęciu można 
podzielić na pozytywne i negatywne. Pozytywne efekty inwestycji drogowych można rozpa-
trywać z perspektywy mikro- (np. wzrost produktywności przedsiębiorstw), mezo- (np. roz-
szerzenie specjalizacji w regionie) i makroekonomicznej (np. spadek kosztów transportu). Peł-
na analiza efektów inwestycji drogowych powinna również uwzględniać negatywne efekty, 
wśród których najważniejszą rolę odgrywają negatywne oddziaływania na środowisko natu-
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ralne. Można je analizować w dwójnasób. Po pierwsze, w aspekcie zasobochłonności obiektu 
infrastrukturalnego rozpatrywanego w pełnym cyklu życia. Po drugie w kategorii negatyw-
nych efektów zewnętrznych budowy, użytkowania i likwidacji obiektu infrastruktury drogo-
wej. Analizując zasobochłonność obiektu infrastruktury, jednym z zasobów jest teren. A zatem, 
z punktu widzenia szacowania negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na środo-
wisko, winno się analizować wskaźnik jej terenochłonności. Obiekt drogowy nie tylko pochła-
nia określony teren, co można upatrywać jako efekt bezpośredni, ale również przez to wpływa 
na cały lokalny ekosystem, co można rozpatrywać jako efekty pośrednie. 

Patrząc na ten swoisty konflikt interesów, nie należy wnioskować, że rozwój infrastruk-
tury drogowej powinien być hamowany. Należy postawić postulat, by rozwój ten odbywał się 
mądrze, z uwzględnieniem środowiskowych wymogów zrównoważonego rozwoju, z poszano-
waniem środowiska. Mądrze – to znaczy, poszukując konsensusu pomiędzy potrzebami go-
spodarki względem infrastruktury drogowej a prawami egzystencji środowiska naturalnego.

Polska jest przykładem kraju europejskiego, w którym dynamika rozwoju infrastruktury 
drogowej w ostatnim dwudziestoleciu była jedną z najwyższych. Odbudowa gospodarki, roz-
poczęta po 1989 roku, wymagała prowadzenia intensywnych inwestycji infrastrukturalnych. 
Owa intensywność zaczęła wyraźnie zaznaczać się dopiero po 2004 roku, kiedy Polska weszła 
w struktury Unii Europejskiej. Obecnie główny ruch towarowy i osobowy odbywa się na sie-
ci autostrad i dróg ekspresowych. Tym samym z tego głównego ruchu wyłączono wiele kilome-
trów dróg niższej klasy lub gorszej jakości. Wyłączenie ich z ruchu powinno skutkować likwi-
dacją. Pozostawienie ich z punktu widzenia środowiskowych aspektów terenochłonności nie 
jest wskazane. Z punktu widzenia teorii racjonalnego gospodarowania zasobami jest wręcz nie-
racjonalne. 

W części teoretycznej zamierzeniem rozważań jest wyjaśnienie pojęcia terenochłonności 
infrastruktury drogowej, określenie metodyki badań oraz wskazanie głównych czynników ją 
kształtujących ze szczególnym uwzględnieniem aspektu środowiskowego. Celem empirycz-
nym artykułu jest przedstawienie dynamiki terenochłonności infrastruktury drogowej w Pol-
sce w latach 2010–2014, z podziałem na poszczególne województwa.

ASPEKTY TEORETYCZNE POJĘCIA TERENOCHŁONNOŚCI 
W literaturze polskiej najbardziej zaawansowane studia nad terenochłonnością infrastruktury 
transportowej należą do E. Mazura (Uniwersytet Szczeciński). Były one prowadzone pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych XX wieku i stały się źródłem wiedzy dla opracowań wielu innych 
autorów, które ukazały się w późniejszym czasie. Opracowanie Terenochłonność transportu. Na 
przykładzie wybranych krajów, jest w rzeczywistości jedynym, które problemowi terenochłon-
ności transportu zostało poświęcone w całości, i w którym problem ten został ujęty najszerzej, 
zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Terenochłonność oznacza wielkość zapotrzebowania na teren (ziemię). Wskazuje, jaka po-
wierzchnia terenu jest zajmowana przez dany obiekt lub działalność. W świetle tej interpretacji, 
terenochłonność infrastruktury drogowej to wielkość zajmowanego terenu przez obiekty infra-
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struktury drogowej, tj. przez drogi i przynależną do nich, pochodną infrastrukturę, np. parkin-
gi, stacje paliw. 

Poszukując źródeł danych charakteryzujących terenochłonność infrastruktury drogowej 
o charakterze wtórnym, należy zauważyć, że są one dość ograniczone. Ani EUROSTAT, ani GUS 
nie prezentują na bieżąco czy cyklicznie danych wskazujących, jak kształtuje się wskaźnik te-
renochłonności infrastruktury transportowej w czasie i przestrzeni. Podobnie EEA (European 
Environment Agency) i ERF (European Union Road Federation), które publikując opracowania 
dotyczące transportu lub też środowiska naturalnego, problem terenochłonności infrastruktu-
ry transportowej pomijają. Wszakże EUROSTAT i GUS publikują informacje o długości dróg, 
co pozwala pośrednio określić terenochłonność infrastruktury, jakkolwiek owe dane nie umoż-
liwiają głębszych analiz lub wariantowania analiz. Udowadnianie zasadności czy praktycznej 
wartości takich danych wydaje się zbędne. 

PRZYJĘTA METODYKA BADAWCZA 
Terenochłonność jest ściśle związana ze strukturą gałęziową infrastruktury logistycznej. Naj-
bardziej terenochłonny jest transport drogowy. Szacunkowo przyjmuje się, że autostrady – 
w zależności od liczby pasów ruchu – zajmują teren o szerokości od 45 do 57 m, wymagając jed-
nocześnie ochronnych pasów zieleni od 12 do 26 m. Kilometr drogi ekspresowej zajmuje 4–5 ha, 
natomiast kilometr autostrady wymaga wykorzystania od 5 do 7 ha ziemi (Mazur, 2010, s. 12; 
Badyda, 2010, s. 118), choć można spotkać dane wskazujące na znacznie większe zajęcie terenu, 
bo 12–15 ha (Aktualizacja planu…, 2006, s. 220). Szacuje się, że urządzenia dodatkowe, m.in. 
parkingi, stacje paliw zajmują kolejne 3–4 ha na każde 100 km autostrady, a każde bezkolizyj-
ne skrzyżowanie autostradowe może zajmować 16 ha. W analizach terenochłonności zwykło 
się zakładać, że przeciętny wskaźnik powierzchni zajmowanej przez 1 km autostrady wynosi 
5,66 ha (Mazur, 2010, s. 12). Posługując się konkretnymi przykładami, na odcinek drogi szyb-
kiego ruchu Piotrków Trybunalski–Częstochowa o długości 91 km potrzebne było 450 ha tere-
nu (4,95 ha na 1 km) (Gronowicz, 2004, s. 41). Z kolei skrzyżowanie autostrad A1 i A2 w węźle 
Stryków zajmuje powierzchnię około 80 ha (Badyda, 2010, s. 118). 

Pomiar terenochłonności jest dokonywany w wielkościach bezwzględnych. Najczęściej mie-
rzy się ją albo ogólną wielkością zagospodarowania terenu przez dany obiekt bądź działalność 
w ha lub km2, albo stosunkiem wykorzystanej powierzchni do obszaru całego kraju w ujęciu 
procentowym. W tym ostatnim przypadku punktem odniesienia może być również powierzch-
nia województwa.

Chcąc zastosować bardziej szczegółowy zakres analizy terenochłonności infrastruktury 
drogowej, pojawia się pewien problem natury metodologicznej. Jeśli będzie liczona tereno-
chłonność dróg, gdzie do obliczeń brana jest tylko ich długość, nie będzie to do końca prawdzi-
wy obraz poziomu wykorzystania terenu. Równolegle do dróg rozwija się bowiem infrastruk-
tura dodatkowa w postaci m.in. stacji paliw, miejsc obsługi podróżnych, parkingów, punktów 
poboru opłat, nie zapominając o obiektach inżynierskich, jak mosty, tunele, przepusty, kon-
strukcje oporowe. Na jej utworzenie są przeznaczane nierzadko dość duże powierzchnie tere-
nu. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju wydaje się zasadne, by w pomiarze tereno-
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chłonności liniowej infrastruktury pod uwagę brać również przyległą do niej infrastrukturę 
dodatkową (infrastrukturę pochodną). Jeśli tak, można dalej przyjąć, że w przypadku, gdy 
będzie określana zajętość terenu przez obiekty podstawowe, wskaźnik terenochłonności może 
być wyrażany jako netto, natomiast kiedy będą uwzględniane elementy infrastruktury po-
chodnej, wskaźnik terenochłonności będzie wyrażany jako brutto.

Wyszczególnione problemy metodyczne niewątpliwie są dużym utrudnieniem w prowadze-
niu pogłębionych badań i studiów analitycznych nad oddziaływaniami infrastruktury drogo-
wej na środowisko naturalne, które w świetle ukierunkowania wszelkiej działalności gospodar-
czej człowieka na cele zrównoważonego rozwoju, są coraz bardziej pilne i zyskują na znaczeniu.

GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM TERENOCHŁONNOŚCI INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ
Terenochłonność infrastruktury drogowej zależy od wielu czynników o różnym charakterze. 
Wśród podstawowych grup czynników należy wskazać:
 – czynniki techniczne,
 – czynniki gospodarcze,
 – czynniki ekonomiczne,
 – czynniki polityczne,
 – czynniki środowiskowe.

Ich wyszczególnienie przedstawiono w tabeli 1. 
Wśród czynników technicznych nadrzędne znaczenie mają standardy techniczne prawnie 

regulowane. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne1 i ich usytuowa-
nie, z uwzględnieniem obiektów inżynierskich, w Polsce są określane na poziomie ministerstwa 
w formie zapisów rozporządzenia. Warunki te wyspecyfikowano:
 – dla dróg publicznych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 14.05.1999),

 – dla autostrad płatnych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 16 stycznia 2002 roku 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. 
z 15.02.2002),

 – dla obiektów inżynierskich w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 3.08.2000). 

1 W rozważaniach uwzględniono drogi krajowe, czyli drogi klasy A (autostrady), S (drogi ekspresowe), GP 
(drogi główne ruchu przyspieszonego) i G (drogi główne), ponieważ mają one największe znaczenie w reali-
zacji procesów logistycznych.
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Tabela 1. Kluczowe czynniki wyznaczające terenochłonność infrastruktury drogowej

Grupa czynników Czynniki

Czynniki techniczne standardy techniczne uregulowane prawnie
rodzaj obiektu – klasa drogi
konstrukcja obiektu/projekt obiektu
sieciowość i układ sieci 

Czynniki gospodarcze struktura gospodarki, która wpływa na wielkość, strukturę i zróżnicowanie 
przestrzenne bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników infrastruktury
znaczenie i funkcje obiektu infrastrukturalnego w gospodarce
poziom rozwoju gospodarczego kraju, regionu itp.

Czynniki ekonomiczne wartość terenu
zasoby finansowe do dyspozycji
poziom opłacalności inwestycji
rodzaj własności
koszty zewnętrzne

Czynniki polityczne polityka państwa wobec rozwoju infrastruktury drogowej
polityka Unii Europejskiej wobec rozwoju infrastruktury drogowej

Czynniki środowiskowe topografia terenu
lokalizacja
oddziaływanie na środowisko naturalne
świadomość ekologiczna
koszty zewnętrzne

Źródło: opracowanie własne.

Przepisy dwóch pierwszych z wymienionych rozporządzeń mają zastosowanie odnośnie do 
projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej i związanych z nią urządzeń, sto-
suje się je także przy jej odbudowie, rozbudowie i przebudowie oraz przy remontach, objętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Podkreślić trzeba, że rozporządzenia określają 
warunki, które między innymi zapewniają ochronę środowiska, w szczególności ochronę przed 
hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Wymogi techniczne są ściśle powiązane z klasą drogi, a więc ma znaczenie to czy jest to au-
tostrada, droga ekspresowa, droga główna ruchu przyspieszonego, czy droga główna. Jednocze-
śnie zauważyć należy, że w skali międzynarodowej nie funkcjonuje uniwersalny standard dróg 
klasy autostrady. Szczegółowe parametry techniczne autostrad są określone przez prawodaw-
stwo poszczególnych państw. To oznacza, że droga oznaczona w jednym państwie jako auto-
strada, może nie spełniać wymogów technicznych przyjętych dla autostrad w innym państwie. 
Obok klasy, czynnikiem różnicującym wymagania techniczne dla dróg jest prędkość projekto-
wa. Klasa drogi decyduje między innymi o liczbie pasów ruchu, szerokości pasa awaryjnego czy 
też o szerokości pobocza gruntowego. Natomiast w zależności od prędkości projektowej różne 
mogą być szerokości pasa ruchu. Powiązanie klasy drogi i prędkości projektowej z wymogami 
techniczno-użytkowymi dróg pokazano w tabeli 2. 
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Tabela 2. Wymagania techniczno-użytkowe dla dróg w zależności od klasy 

Klasa drogi A S

Prędkość projektowa (km/h) poza terenem zabudowy na terenie zabudowy 
120 120

80

Najmniejsza szerokość drogi
w liniach rozgraniczających (m)

1-jezdniowej 2 pasy ruchu – –

2-jezdniowej
4 pasy ruchu – 40
6 pasów ruchu – 50

Najmniejsza szerokość drogi 
w liniach rozgraniczających poza 
terenem zabudowy (m)

1-jezdniowej 2 pasy ruchu – 30

2-jezdniowej
4 pasy ruchu 60 40
6 pasów ruchu 70 50

Szerokość pasa ruchu [m]
na terenie zabudowy 3,50 3,50
poza terenem zabudowy 3,75* 3,50-3,75**

Szerokość pobocza gruntowego (m) 1,25*** 0,75***
Szerokość pasa awaryjnego (m) 3,00 2,50

* Stosuje się w szczególności na drodze o dwóch pasach ruchu na każdej jezdni i prędkości projektowej 120 km/h.
** Stosuje się na jednojezdniowej drodze o prędkości projektowej 100 km/h.
*** Szerokość gruntowego pobocza może być większa, jeżeli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeń-
stwa ruchu lub ochrony środowiska. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 14.05.1999 r., nr 43, 
poz. 430; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 stycznia 2002 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących autostrad płatnych, Dz.U. z 15.02.2002 r., nr 12, poz. 116.

Ważne znaczenie w kształtowaniu terenochłonności obiektów logistycznych odgrywa-
ją czynniki gospodarcze, takie jak wielkość, struktura i zróżnicowanie przestrzenne potrzeb 
użytkowników infrastruktury, poziom rozwoju gospodarczego kraju czy regionu. Na potrzeby 
analizy warto rozpatrywać potrzeby użytkowników dróg w kontekście logistycznym (trans-
port ładunków) oraz w kontekście komunikacji osobowej (indywidualnej, zbiorowej). Wiel-
kość potrzeb użytkowników dróg jest podstawowym czynnikiem, który bierze się pod uwa-
gę przy podejmowaniu decyzji o wielkości inwestycji. Pamiętać należy, że ze względu na cechy 
techniczne (m.in. niepodzielność techniczna, długi okres powstawania, immobilność prze-
strzenna, immobilność funkcjonalna) i ekonomiczne (niepodzielność ekonomiczna, kapita-
łochłonność, majątkochłonność) infrastruktury drogowej, a także ze względu na pełnione 
funkcje w gospodarce, decyzje inwestycyjne nie są oparte wyłącznie na potrzebach bieżących, 
ale uwzględniają również przewidywania odnośnie do rozkładu wielkości i struktury potrzeb 
w przyszłości. Racjonalność decyzji rozkłada się zatem w czasie. Budując drogę, której rozmia-
ry zdecydowanie przewyższają potrzeby bieżących użytkowników wydaje się to tylko pozor-
nie nieracjonalne. W dłuższej perspektywie czasowej jednak, kiedy potrzeby użytkowników 
będą wzrastać, alokacja zasobów terenu przeznaczonych pod inwestycję będzie sukcesywnie 
optymalizować korzyści. 

Rozpatrując wpływ zróżnicowania przestrzennego potrzeb logistycznych na terenochłon-
ność infrastruktury drogowej, można posłużyć się stwierdzeniem, że „inwestycje idą za popy-
tem”. Przykłady sieci autostrad Francji, Włoch czy Niemiec pokazują, że największe zagęszcze-
nie autostrad występuje w pobliżu wiodących, najaktywniejszych gospodarczo ośrodków. We 
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Francji będą to Paryż, Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marsylia. We Włoszech będą to głównie 
miasta zlokalizowane w części północnej kraju, która w porównaniu z regionami południo-
wymi jest zdecydowanie bardziej uprzemysłowiona. Natomiast ponadprzeciętna gęstość dróg 
w Nadreńskim Okręgu Przemysłowym wynika z tego, że jest to jeden z największych obszarów 
przemysłowych nie tylko Niemiec, ale i Europy. Oprócz tego bardzo dobrym wyposażeniem 
w infrastrukturę drogową potwierdza się rolę i znaczenie takich ośrodków gospodarczych jak 
Berlin, Hamburg, Monachium, Frankfurt, Drezno.

Kształtowanie infrastruktury drogowej jest jednym z najważniejszych zadań wspólnej po-
lityki transportowej Unii Europejskiej. Przebieg tras określają umowy międzynarodowe. Wi-
dząc infrastrukturę drogową jako bezwzględny warunek integracji gospodarczej i społecznej, 
zapisy europejskiej polityki transportowej skupiają się na tworzeniu spójnej europejskiej sie-
ci drogowej, co jest realizowane m.in. przez wzrost i rozwój jakościowy obiektów drogowych. 
Wraz ze wzrastającym znaczeniem uwarunkowań środowiskowych inwestycji infrastruktural-
nych, jako wyraz przyjęcia zasad zrównoważonego rozwoju, unijne prawodawstwo wprowadzi-
ło wymogi w zakresie ochrony środowiska. Szczególnie mówią o tym wytyczne dotyczące sie-
ci TEN-T (decyzja nr 884/2004/EC, art. 8), które nakazują, by każdy nowy projekt był poddany 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. To znaczy, że każdy nowy projekt infra-
strukturalny musi być zgodny z uregulowaniami prawnymi UE w zakresie ochrony fauny i flo-
ry, hałasu, polityki wodnej, które są ujęte w trzech dyrektywach, zwanych powszechnie dyrek-
tywą ptasią, dyrektywą siedliskową i dyrektywą ramową dotyczącą polityki wodnej. 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ TERENOCHŁONNOŚCI AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH 
W POLSCE W LATACH 2010–2014 
Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce na koniec roku 2014 wyniosła łącznie 2726,1 km 
(tab. 3). W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost o 96%. W całym badanym okresie więk-
szą długością odznaczały się autostrady – były dłuższe średnio o 311,14 km. Największa różni-
ca między długością dróg ekspresowych a długością autostrad wynosiła 390,8 km w 2012 roku. 

W zestawieniu województw najdłuższą łączną długość autostrad i dróg ekspresowych 
w 2014 roku zanotowano w województwie wielkopolskim, a najkrótszą w województwie pod-
laskim. Wyniosły one odpowiednio 326,9 i 33,1 km. Wśród województw, w których w 2014 
roku nie było autostrad znalazły się województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i war-
mińsko-mazurskie. W województwie opolskim natomiast nie było w ogóle dróg ekspresowych. 
W porównaniu z rokiem 2010 największy wzrost łącznej długości dróg ekspresowych i au-
tostrad zanotowano w województwie łódzkim, a następnie w województwie lubuskim i ma-
zowieckim. Wyniósł on odpowiednio 279, 227 i 95%. W badanym okresie w województwie 
opolskim, jako jedynym, nie zaobserwowano żadnych zmian ilościowych w obszarze infra-
struktury drogowej. Natomiast najmniejszy przyrost łącznej długości dróg ekspresowych i au-
tostrad zanotowano w województwie zachodniopomorskim i wyniósł on 12,5%.

Analiza tych danych pokazuje duże skorelowanie rozwoju gospodarczego województw ze 
wzrostem infrastruktury drogowej. Województwa, w których łączna długość autostrad i dróg 
ekspresowych była w 2014 roku największa czy województwa odznaczające się największą dy-
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namiką wzrostu infrastruktury drogowej to obecnie ponadprzeciętnie aktywne i ciągle roz-
wijające się regiony gospodarcze Polski, ważne ośrodki inwestycyjne (inwestycje zagraniczne) 
i największe skupiska centrów logistycznych powierzchni magazynowych. Z kolei wojewódz-
twa najsłabiej wyposażone w infrastrukturę drogową to regiony turystyczne czy też rolnicze, 
gdzie intensywna rozbudowa infrastruktury drogowej w zasadzie nie jest zasadna i nie jest 
wskazana ze względu na aspekty środowiskowe. 

W tabeli 4 przedstawiono dane charakteryzujące terenochłonność dróg ekspresowych i auto-
strad w Polsce w latach 2010–2014. Z punktu widzenia środowiskowych wymogów zrównowa-
żonego rozwoju dane te lepiej (pełniej) określają negatywne oddziaływanie dróg na środowisko 
naturalne. Pokazują ile terenu potrzeba poświęcić na wybudowanie drogi, a więc pod uwagę jest 
brana nie tylko długość (jak w przypadku tab. 3), ale również szerokość drogi. 

W okresie 2010–2014 wskaźnik terenochłonności autostrad i dróg ekspresowych2 w Polsce 
wzrósł o 2 p.p. – z 0,02 do 0,04%. W 2010 roku do województw o najmniejszej terenochłonno-
ści autostrad i dróg ekspresowych należały województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W ich przypadku wskaźnik terenochłonności auto-
strad i dróg ekspresowych nie przekraczał 0,01%. Najwyższy wskaźnik terenochłonności auto-
strad i dróg ekspresowych zanotowano natomiast dla województw śląskiego i dolnośląskiego – 
wyniósł on odpowiednio 0,09 i 0,06%. 

W 2014 roku spośród województw o najniższym wskaźniku terenochłonności autostrad 
i dróg ekspresowych zanotowanych w 2010 roku pozostały w tej grupie dwa województwa  – 
lubelskie i podlaskie. W obu przypadkach wskaźnik nie uległ zmianie i nadal wynosił 0,01%. 
Zmieniła się natomiast sytuacja w przypadku województw o największym wskaźniku tereno-
chłonności autostrad i dróg ekspresowych. W 2014 roku były to województwa: śląskie, łódzkie 
i dolnośląskie. Wskaźnik terenochłonności wyniósł odpowiednio 0,12, 0,08 i 0,08%. Wysoki 
(najwyższy wskaźnik) wskaźnik terenochłonności autostrad i dróg ekspresowych dla woje-
wództwa śląskiego wynika z tego, że jego powierzchnia jest jedną z najmniejszych – wynosząc 
12 333 km2 zajmuje dopiero 14 miejsce (na 16). Największe województwo w Polsce – mazowiec-
kie, mimo że pod względem łącznej długości autostrad i dróg ekspresowych zajmuje piąte miej-
sce, to wskaźnik terenochłonności autostrad i dróg ekspresowych jest w tym przypadku jednym 
z niższych – wynosi 0,03%. 

2 W charakterystyce jest omawiany wskaźnik terenochłonności autostrad i dróg ekspresowych jako udział 
autostrad i dróg ekspresowych w powierzchni województwa w %.
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Dla wszystkich województw w badanym okresie wskaźnik terenochłonności autostrad i dróg 
ekspresowych wzrósł średnio o 2 p.p. W największym stopniu wzrósł w województwie łódz-
kim i województwie lubuskim – odpowiednio o 6 i o 5 p.p. Brak zmiany zanotowano dla woje-
wództw opolskiego i zachodniopomorskiego. W największej liczbie województw (5) wskaźnik 
terenochłonności autostrad i dróg ekspresowych wzrósł o 1 p.p. 

PODSUMOWANIE
Problematyka obrana w artykule jest dość szeroka. W poczynionych rozważaniach wskaza-
no jedynie na najważniejsze aspekty problemu terenochłonności infrastruktury drogowej, da-
jąc tym samym asumpt do dalszych studiów i badań. Wnioski można rozdzielić na te dotyczą-
ce warstwy teoriopoznawczej i te odnoszące się do części empirycznej rozważań. W pierwszym 
przypadku za warte uwagi uznaje się następujące stwierdzenia:
 – brakuje jednoznacznego ujęcia definicyjnego terenochłonności infrastruktury drogowej, 

będącego rezultatem szerokiej dyskusji w tym zakresie – przegląd zasobów literatury zagra-
nicznej i polskiej pokazuje, że znalezienie definicji terenochłonności infrastruktury trans-
portu jest bardzo trudnym zadaniem,

 – w analizach negatywnego oddziaływania infrastruktury transportowej na środowisko 
wskaźnik terenochłonności powinien być ich integralną częścią,

 – na potrzeby analiz środowiskowych potrzebne jest wypracowanie jednoznacznej i pełnej 
metodyki obliczania i analizowania wskaźnika terenochłonności infrastruktury transportu, 
w tym wskaźnika terenochłonności infrastruktury drogowej,

 – w zasobach ogólnodostępnych danych statystycznych, zarówno na poziomie państwa, jak 
i na poziomie międzynarodowym, powinien znaleźć się wskaźnik terenochłonności in-
frastruktury transportu, w tym wskaźnik terenochłonności infrastruktury drogowej.
Do najważniejszych wniosków natury empirycznej należą:

 – w badanym okresie (lata 2010–2014) notuje się stały wzrost autostrad i dróg ekspresowych 
w Polsce, co wpłynęło na wzrost wskaźnika terenochłonności autostrad i dróg ekspreso-
wych ujętego jako udział w całkowitej powierzchni Polski o 2 p.p.,

 – wskaźnikiem największej terenochłonności autostrad i dróg ekspresowych odznaczają się 
województwa o dużym znaczeniu gospodarczym i logistycznym, pełniące ważną rolę trans-
portową na mapie transportowej nie tylko Polski, ale Europy Środkowo-Wschodniej czy Eu-
ropy Zachodniej, 

 – wskaźnikiem najmniejszej terenochłonności autostrad i dróg ekspresowych odznaczają się 
województwa o charakterze rolniczym czy wypełniające funkcje turystyczne. 



150

Izabela Dembińska

LITERATURA
Aktualizacja planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Operat zagospodarowania przestrzennego (2006). 

Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
Badyda, A.J. (2010). Zagrożenie środowiskowe ze strony transportu. Nauka, 4.
Gronowicz, J. (2004). Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Poznań–Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
Mazur, E. (1999). Terenochłonność transportu. Na przykładzie wybranych krajów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących autostrad płatnych. Dz.U. z 15.02.2002 r., nr 12, poz. 116.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. z 14.05.1999 r., nr 43, poz. 430.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technic-

znych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. z 3.08.2000 r., nr 63, 
poz. 735.

Transport – wyniki działalności 2010 (2011). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Transport – wyniki działalności 2011 (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Transport – wyniki działalności 2012 (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Transport – wyniki działalności 2013 (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Transport – wyniki działalności 2014 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

ANALYTICAL STUDY OF THE ROAD INFRASTRUCTURE’S LAND CONSUMPTION 
IN POLAND FOR THE YEARS 2010–2014 – IN TERMS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

ABSTRACT  The aim of the article is to present the dynamics of road infrastructure’s land-consumption 
in Poland in the years 2010–2014, with broken down by province. In the theoretical part, 
based on a review of literature, has been defined the term of road infrastructure’s land-con-
sumption. Subsequently has identified major factors determining the indicator of land-con-
sumption for express roads and motorways. Then highlights the key factors determining 
the rate land-consumption to express roads and motorways. In the empirical part, based 
on data drawn from the Central Statistical Office, there has been calculated the indicator of 
land-consumption for express roads (S) and motorways (A). Indicator has been expressed 
in km2 and as a percentage of the surface of expressways and highways in the area of the 
province. The background for the discussion, in both theoretical part and a practical part, 
are the ecological conditions for sustainable development.

KEYWORDS infrastructure, roads, land-consumption, spatial management

Translated by Izabela Dembińska



151

PTiL 1/2017 (37) | ISSN: 1644-275X | www.wnus.edu.pl/ptil | DOI: 10.18276/ptl.2017.37-25 | 151–159

Morska energetyka wiatrowa…

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA JAKO ISTOTNY POTENCJAŁ 
ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MORSKIEJ

DATA PRZESŁANIA: 27.06.2016 | DATA AKCEPTAC JI: 23.09.2016 | KODY JEL: L98, P43, R41, O18

Wojciech Drożdż, Oliwia Mróz-Malik

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
e-mail: wojciech.drozdz@wzieu.pl, oliwia.mroz@gmail.com 

STRESZCZENIE Celem artykułu jest przedstawienie morskiej energetyki wiatrowej jako impulsu do 
rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Silna gospodarka morska ma szansę stać się 
kołem napędowym polskiej gospodarki, a jednym z jej filarów może stać się morska 
energetyka wiatrowa. Na potrzeby artykułu przeanalizowano aktualne informacje 
statystyczne oraz dostępne opracowania dotyczące badanej tematyki. Z uwagi na in-
nowacyjność technologii i stosunkowo niedługi okres jej rozwoju, większość dostęp-
nych źródeł to opracowania eksperckie, udostępniane przez ośrodki badawcze. Na 
polskich obszarach morskich do tej pory nie wybudowano jeszcze żadnej morskiej 
farmy wiatrowej. Sektor w Polsce znajduje się wciąż we wstępnej fazie rozwoju, a po-
tencjalne korzyści z jego rozwoju można oszacować na podstawie doświadczeń innych 
krajów, zainteresowania inwestorów rynkiem polskim oraz oceny dojrzałości polskie-
go łańcucha dostaw, który już teraz z powodzeniem funkcjonuje na rynku zachodnim. 
Szacuje się, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej może przynieść korzyści w wy-
sokości około 1% PKB średniorocznie w perspektywie do 2025 roku, a przychody dla 
polskich przedsiębiorstw i budżetu mogą wynieść nawet 73,8 mld zł. Należy również 
pamiętać o korzyściach dla przemysłu i sektora portowego oraz regionów nadmor-
skich, co, z punktu widzenia autorów, czyni morską energetykę wiatrową istotnym 
elementem gospodarki morskiej w Polsce.

SŁOWA KLUCZOWE energetyka wiatrowa, morska energetyka wiatrowa, gospodarka morska

WPROWADZENIE
Dynamika rozwoju morskiej energetyki wiatrowej czyni z niej jedną z najdynamiczniej rozwi-
jających się technologii energetycznych w Europie. Od momentu powstania pierwszej morskiej 
farmy w latach 90. ubiegłego stulecia do dzisiaj łączna moc zainstalowana w Europie wyniosła 
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ponad 11 GW (WindEurope, 2016). To niebywała wielkość, zważywszy nie tylko na innowacyjny 
charakter tej technologii, ale również na trudne warunki instalacji i eksploatacji morskich turbin.

Eksperci przewidują dalszy intensywny rozwój morskich farm wiatrowych – Komisja Euro-
pejska prognozuje, że do 2020 roku łączna moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych 
osiągnie 43 GW, dając produkcję na poziomie około 3% całkowitego zużycia energii elektrycznej 
w Unii Europejskiej. Do 2030 roku wielkość ta może wzrosnąć nawet do 150 GW (Komisja 
Europejska, 2014). Globalny rynek morskiej energetyki wiatrowej do 2020 roku może być wart 
około 130 mld euro rocznie (Roland Berger, 2013).

Pionierem i zarazem liderem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na świecie jest Euro-
pa – w granicach jej obszarów morskich zainstalowano ponad 90% wszystkich morskich farm 
wiatrowych. Wraz z rozwojem tej technologii i osiąganiem przez nią pewnej dojrzałości rynko-
wej jej koszty maleją, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjnym źródłem energii elektrycznej, co-
raz częściej dostrzeganym przez inne kraje na świecie. Ambitne cele rozwoju morskiej energe-
tyki wiatrowej można dostrzec w politykach energetycznych takich krajów jak Chiny (30 GW 
do 2020 r.), Japonia (0,7 w 2020 r., 10 GW do 2030 r., 37 GW do 2050 r.), Południowa Korea 
(2,5 GW do 2019 r.), Tajwan (4 GW do 2030 r.), Indie (1 GW do 2020 r.) oraz USA (3 GW do 2020 
r., 22 GW do 2030 r., 86 GW do 2050 r.) (GWEC, 2015).

Komisja Europejska dostrzega zalety morskiej energetyki wiatrowej promując jej rozwój 
i wykorzystanie w państwach członkowskich. Organy europejskie mają świadomość, że rozwój 
tego sektora może nie tylko wesprzeć osiągnięcie przez Europę założonych celów – stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ale być także czyn-
nikiem pobudzającym wzrost gospodarczy chociażby przez zwiększanie innowacyjności czy też 
tworzenie nowych miejsc pracy.

Dzięki szansom, jakie niesie dla przemysłu stoczniowego i sektora portowego oraz korzy-
ściom dla szeroko rozumianego rozwoju regionów nadmorskich, morska energetyka wiatrowa 
staje się istotnym elementem gospodarki morskiej zarówno w kontekście całej Europy, jak i Pol-
ski. Silna gospodarka morska ma szansę stać się kołem napędowym polskiej gospodarki, a jed-
nym z jej filarów może stać się morska energetyka wiatrowa.

CHARAKTERYSTYKA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE
Na koniec 2015 roku w Europie moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych wynio-
sła 11 027 MW. W 11 europejskich krajach funkcjonowały 84 morskie farmy wiatrowe (ok. 79% 
projektów zlokalizowanych jest na Morzu Północnym, ok. 13% na Morzu Bałtyckim, ok. 18% na 
Morzu Irlandzkim, natomiast pozostała część na Oceanie Atlantyckim) (WindEurope, 2016).

Liderem w zakresie rozwoju omawianej technologii jest Wielka Brytania, która dysponu-
je ponad 5 GW mocy. Drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno Niemcy (ponad 3 GW zainsta-
lowanej mocy) i Dania (ponad 1,2 GW). Kolejne miejsca należą do Belgii (712 MW), Holandii 
(427 MW), Szwecji (202 MW), Finlandii (26 MW), Irlandii (25 MW), Hiszpanii (5 MW), Nor-
wegii (2 MW) oraz Portugalii (2 MW) (WindEurope, 2016).

Tylko w roku 2015 do europejskich sieci elektroenergetycznych przyłączono 15 farm wia-
trowych z 419 turbinami o mocy ponad 3 tys. MW. Średnia moc instalowanych morskich tur-
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bin wiatrowych wyniosła 4,2 MW; średni rozmiar farmy wiatrowej – 337,9 MW; średnia głębo-
kość, na której instalowano turbiny, wyniosła 27,1 m, zaś średnia odległość od brzegu – 43,3 km.

Na rysunku 1 przedstawiono statystyki dotyczące rocznej i skumulowanej mocy zainstalo-
wanej w morskiej energetyce wiatrowej w Europie od 1993 roku do 2015 roku.

Rysunek 1. Roczna i skumulowana moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej w Europie (w MW) 

Źródło: WindEurope, www.windeurope.org (2016).

POTENCJAŁ ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE
Jak dotąd, na polskich obszarach morskich nie wybudowano jeszcze żadnej morskiej farmy 
wiatrowej. Mimo początkowego bardzo dużego zainteresowania ze strony inwestorów krajo-
wych i zagranicznych, sektor ten wciąż znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, a część inwesto-
rów, którzy uzyskali pozwolenia lokalizacyjne dla swoich inwestycji, zrezygnowała z rynku pol-
skiego.

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce szacowany jest w dokumentach rządo-
wych na poziomie 14 GW do 2060 (KPRM, 2013). Eksperci, bazując na już wydanych pozwole-
niach lokalizacyjnych dla morskich farm, mówią natomiast o 6 GW mocy, która mogłaby zo-
stać zainstalowana w Polsce do 2030 roku (PSEW, 2016).

Jest oczywiście wiele warunków realizacji tego ambitnego planu w tak krótkim czasie, a naj-
ważniejszymi wydają się być trzy: zapewnienie możliwości przyłączeniowych dla planowanych 
inwestycji (obecnie tylko w przypadku dwóch inwestycji podpisano umowy przyłączeniowe 
z operatorem sieci przesyłowej – OSP, zapewniające możliwość ich przyłączenia do sieci), przy-
jęcie korzystnego systemu wsparcia dla tych źródeł w ramach zmienianej obecnie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii oraz uwzględnienie znaczącego potencjału morskiej energetyki 
wiatrowej w strategiach energetycznych kraju, w tym przede wszystkim w Polityce energetycz-
nej Polski do 2050 roku, czyli poparcie polityczne dla jej rozwoju.

Czas realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej w Polsce szacowany jest przez eksper-
tów na 7–8 lat (szacowany, ponieważ tak jak wspomniano nie ma jeszcze żadnego projektu, na 
podstawie którego byłoby możliwe zweryfikowanie tego czasu). Proces inwestycyjny obejmu-
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je m.in. zdobycie pozwolenia lokalizacyjnego dla inwestycji, wykonanie procedury oceny od-
działywania na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwesty-
cji (czyli tzw. pozwolenia środowiskowego), zapewnienie możliwości przyłączenia inwestycji do 
sieci (przez podpisanie umowy przyłączeniowej z OSP), zdobycie pozwolenia na budowę, a tak-
że pozwolenia na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli oraz wykonanie szeregu kosz-
townych badań i analiz.

Do końca 2015 roku minister właściwy ds. gospodarki morskiej wydał 37 pozwoleń lokali-
zacyjnych dla projektów morskich farm wiatrowych (MGMiŻŚ, 2016). Do tej pory OSP podpi-
sał umowy przyłączeniowe dla dwóch inwestycji o łącznej mocy ok. 2200 MW – inwestycje te 
są obecnie najbardziej zaawansowanymi projektami w Polsce. Mowa o morskiej farmie Balti-
ca-3 o mocy 1045,5 MW, której inwestorem jest PGE Energia Odnawialna oraz projektach Bał-
tyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 1200 MW, których właścicielem jest spółka Polenergia (PSE SA, 
2016). Inwestor rozpoczął badania środowiskowe dla farmy Baltica-3, natomiast projekty Bałtyk 
II i Bałtyk III kończą procedurę uzyskania decyzji środowiskowej. 

ROLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W GOSPODARCE MORSKIEJ POLSKI
Stworzenie warunków do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na morzu, w tym m.in. 
z wiatru, stanowi jeden z celów Polityki morskiej RP (MGMiŻŚ, 2015). Cel ten stanowi jeden 
z filarów wypełnienia przez nas kraj zobowiązań w zakresie udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w zużyciu finalnym energii, ale przede wszystkim jest bardzo ważny dla zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Aby wypełnić cele europejskiej dyrektywy do-
tyczącej odnawialnych źródeł energii w roku 2020, udział energii z odnawialnych źródeł w zu-
życiu finalnym energii brutto w Polsce powinien wynieść 15%, w porównaniu z udziałem na 
poziomie 7,2% w 2005 roku (Parlament Europejski, 2009). W 2011 roku Ministerstwo Gospo-
darki przyjęło „Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, który za-
kłada, że w naszym kraju w roku 2020 powinny istnieć morskie farmy wiatrowe o mocy zain-
stalowanej 500 MW (MG, 2010).

Aby czerpać korzyści z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, polski przemysł stocznio-
wy i polskie porty muszą otworzyć się na nowe tendencje w usługach i produkcji. Pełne wyko-
rzystanie ich potencjału, które w tym przypadku może polegać na stworzeniu silnego zaplecza 
produkcyjnego i logistycznego, będzie zależało od podjęcia działań inwestycyjnych dla zapew-
nienia możliwości obsługi transportowej elementów wielkogabarytowych tak od strony morza, 
jak i lądu, a także od zapewnienia właściwej powierzchni składowej i magazynowej dla tych ele-
mentów. Infrastruktura techniczna dla projektów morskich farm wiatrowych w Polsce mogła-
by się rozwinąć w Świnoujściu, Darłowie, Ustce, Słupsku i Władysławowie. Również Trójmiasto 
i Szczecin mają odpowiednią infrastrukturę portową, natomiast dodatkowa infrastruktura lo-
gistyczna mogłaby powstać w innych, mniejszych portach na polskim wybrzeżu, przede wszyst-
kim w Kołobrzegu, Darłowie i Ustce (Instytut Morski, 2015).
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Rysunek 2. Istniejące i potencjalne zaplecze infrastrukturalno-technologiczne dla morskich farm wiatrowych 

w Polsce 

Źródło: EY, 2013.

Analizując już wydane pozwolenia lokalizacyjne, można przyjąć, że takie porty jak Koło-
brzeg, Darłowi, Ustka i Władysławowo mogą zostać portami bazowymi dla wszelkiego rodzaju 
usług związanych z budową i eksploatacją morskich farm (Urząd Morski w Gdyni, 2014).

Rysunek 3. Kierunki rozwoju portów morskich w zakresie obsługi morskich farm wiatrowych 

Źródło: Urząd Morski w Gdyni, 2016.
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Na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, i to nie tylko w Polsce, skorzystać może krajowy 
przemysł stoczniowy. Szacuje się, że rynek europejski rocznie potrzebuje około 20 statków do 
budowy morskich farm oraz kilkadziesiąt małych i średnich jednostek serwisowych i obsługo-
wych (każdy o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset mln euro), a także kilkanaście tysięcy 
fundamentów i wież wiatrowych (każdy zestaw to ok. 1,5 mln euro) (PSEW, 2013). Obroty pol-
skiego przemysłu morskiego na rynku morskich farm wiatrowych mogą sięgać ponad 700 mln 
euro rocznie, czyli blisko 2 mln euro dziennie przez najbliższe kilkanaście lat (FNEZ, EY, 2013). 
Wykorzystanie tego potencjału zależeć będzie od tworzenia przez polskie stocznie i przedsię-
biorstwa przewagi konkurencyjnej na rynku przynajmniej europejskim przez stałe poszerzanie 
katalogu produktów o te, które charakteryzują się wysoką złożonością technologiczną.

Należy podkreślić, że polskie stocznie i przedsiębiorstwa już dzisiaj są elementem europej-
skiego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Potencjał polskiego przemysłu obej-
muje budowę fundamentów wszystkich typów, projektowanie i budowę nowych statków mor-
skich montażowych i transportowych, projektowanie i budowę nowych serwisowych statków 
morskich, produkcję podstacji i wież, remonty jednostek operacyjnych i usługowych dla stat-
ków oraz elementów konstrukcji. 

KORZYŚCI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE Z ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
W kontekście wpływu na polską gospodarkę, rozwój morskiej energetyki wiatrowej należy roz-
patrywać w dwóch aspektach. O pierwszym wspomniano już wyżej i dotyczy on uzyskiwania 
przychodów przez polskie przedsiębiorstwa z tytułu realizacji zamówień na inwestycje poza 
Polską. Drugi, najważniejszy aspekt, związany jest bezpośrednio z realizacją inwestycji na pol-
skich obszarach morskich.

Mimo że projekty w Polsce (z bardzo wielu przyczyn, m.in. niedostosowania polskiego pra-
wodawstwa do potrzeb nowej, innowacyjnej technologii) powstają dosyć mozolnie i tylko dwa 
z nich możemy obecnie uznać za zaawansowane, od samego początku przynoszą korzyści go-
spodarcze, zasilając budżet państwa o dodatkowe dochody.

Już pierwszy etap realizacji inwestycji, a więc uzyskanie pozwolenia lokalizacyjnego, stano-
wi przychód budżetu państwa. Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (bo tak brzmi pełna nazwa pozwolenia 
lokalizacyjnego) wydawane jest przez ministra odpowiedzialnego za sprawy gospodarki mor-
skiej (obecnie jest to Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). Za jego wydanie, 
zgodnie z ustawą o obszarach morskich i administracji morskiej, pobiera się opłatę w wysokości 
1% wartości inwestycji. Opłatę wnosi się w czterech ratach – pierwsza z nich, w wysokości 10%, 
płatna jest w ciągu 90 dni od dnia uzyskania pozwolenia lokalizacyjnego. Dalsze raty płatne 
30% – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 30% – po rozpoczęciu eksploatacji i 30% po trzech 
latach od rozpoczęcia eksploatacji. Płatność poszczególnych rat opłaty jest warunkiem zacho-
wania ważności pozwolenia i stanowi dochód budżetu państwa. Z tytułu wydania tych pozwo-
leń do dzisiaj do budżetu państwa wpłynęło ponad 104 mln zł. 

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie do 2025 roku może przynieść korzy-
ści stanowiące około 1% PKB średniorocznie (EY, 2013). Dzięki procesom aktywizacji regionów 
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nadmorskich i rozwój nowego, innowacyjnego sektora gospodarki eksperci szacują wartość do-
daną na poziomie ponad 73 mld zł, w perspektywie 2025 roku, z czego 14,9 mld zł będzie stano-
wił bezpośredni przychód sektora finansów publicznych w latach 2012–2025, w tym 12,2 mld zł 
dla budżetu centralnego i 2,7 mld zł dla samorządów (EY, 2013).

Szacuje się, że około 16% nakładów inwestycyjnych na budowę morskich farm wiatrowych 
może trafić bezpośrednio lub pośrednio do portów i stoczni, przy czym 1–3% kosztów inwesty-
cyjnych może trafić do portów obsługujących budowę morskich farm (FNEZ, EY, 2013).

Według analiz Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, w 2030 roku w scena-
riuszu dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce ten sektor będzie tworzyć 42 tys. 
miejsc pracy (w tym 11 tys. w przemyśle), z czego 3/4 w segmencie morskiej energetyki wiatro-
wej (Bukowski, Gąska, Kosuń, Śniegocki, 2015).

Liczby te pokazują jak silnym filarem gospodarki morskiej mogłaby stać się morska energe-
tyka wiatrowa. Istniejące opracowania nie analizują dodatkowo korzyści związanych z rozwi-
nięciem w Polsce ośrodków logistycznych na potrzeby realizacji projektów morskich farm wia-
trowych czy możliwej skali rozwoju polskich portów, czy regionów nadmorskich. Można więc 
założyć, że efekt towarzyszący rozwojowi tej technologii tak w Polsce, jak i w innych krajach 
Europy, byłby znacząco większy.

PODSUMOWANIE
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce powinien mieć duże znaczenie dla rozwoju ca-
łej gospodarki. Skala korzyści jest oczywiście uzależniona od poziomu rozwoju tego sektora. Już 
teraz polskie firmy, takie jak stocznia CRIST, Grupa Kapitałowa VISTAL, GSG Towers czy Poli-
mex-Mostostal produkują elementy do farm wiatrowych na potrzeby zagranicznych projektów 
inwestycyjnych na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym oraz zatrudniają i szkolą pracowni-
ków. Bardzo ważnym aspektem jest innowacyjność powstających miejsc pracy w tym perspek-
tywicznym sektorze.

Bardzo ważne jest to, że na rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej skorzystać mogą 
regiony nadmorskie, ich gospodarka, w tym porty morskie (obsługa transportu, budowy i ser-
wisu urządzeń), magazyny i stocznie usługi, a nawet turystyka.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej oczekiwany 
jest znaczący spadek jednostkowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej, co może dopro-
wadzić do sytuacji, gdy będą one jedną z najbardziej konkurencyjnych ekonomicznie technologii 
OZE. Wynika to głównie z korzystnego wpływu krzywej uczenia się sektora, zwiększenia skali 
inwestycji i poprawy produktywności farm wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa zasługuje na to, aby być docenioną przez rządzących, a jej am-
bitny rozwój powinien stać się jednym z filarów dyskutowanej właśnie Polityki energetycznej 
Polski.
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OFFSHORE WIND ENERGY AS A SIGNIFICANT POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT 
OF POLISH MARITIME ECONOMY

ABSTRACT The aim of the article is to present offshore wind energy as an impulse for the development 
of Polish maritime economy. Strong maritime economy could be a driving force of the po-
lish economy and offshore wind energy can become one of its pillars. For the purpose of this 
article the latest statistical information and available studies on the subject were studied. 
Offshore wind energy is a new and innovative technology therefore most of available sources 
come from research and development centres. There are still no offshore wind farms built 
in the polish marine areas. Sector in Poland is still in the initial phase of development. No-
wadays, polish supply chain plays important role on the western markets. Potential benefits 
from the development of offshore wind in Poland can be estimated based on the interest of 
investors and experiences of other countries. Development of offshore wind energy in Po-
land could bring many economic benefits currently estimated as amounting to an average 
of 1% of GDP each year by 2025 and the revenues for Polish companies and the state budget 
may eventually amount to PLN 73.8 billion of value added. Last but not least, offshore wind 
energy will shape enormous benefits for ports, maritime industry and seaside regions. Tha-
t’s why offshore wind energy could play key role in in polish maritime economy.

KEYWORDS Wind Energy, Offshore Wind Industry, Maritime Economy

Translated by Oliwia Mróz-Malik
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STRESZCZENIE Przedmiotem rozważań autora jest analiza rozwoju myśli ekonomicznej i teorii bu-
dowanej w ramach tej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych w Polsce, dotyczących spo-
sobu postrzegania portów morskich jako integralnych składników systemu transpor-
towego kraju oraz elementów jego przestrzeni ekonomicznej. Autor podejmuje próbę 
określenia kierunku ewolucji, jaka dokonała się w okresie ostatniego półwiecza w na-
ukach ekonomicznych, a w szczególności w ekonomice transportu i portów morskich 
w obszarze dotyczącym badania istoty oraz charakteru, roli i funkcji tych organi-
zmów gospodarczych. Celem podjętych badań jest nie tylko charakterystyka i ocena 
dorobku naukowego, jaki powstał w tej dziedzinie w Polsce, ale także próba ustalenia 
wzajemnych relacji między teorią i praktyką funkcjonowania i rozwoju portów mor-
skich w tym okresie. W artykule posłużono się metodą analizy – głównie retrospek-
tywnej i krytyki piśmiennictwa naukowego, dotyczącego bezpośrednio i pośrednio 
problematyki portowej badanej w aspekcie ekonomicznym, a w tym przede wszyst-
kim w dyscyplinie ekonomia i zarzadzanie. Uzyskane wyniki badań wskazują na: 1) 
istnienie ścisłych relacji między sferą badań dotyczących portów morskich w Polsce 
i ich rozwojem oraz 2) silną dominację ośrodków naukowych Gdańska i Szczecina, 
jako głównych aglomeracji portowych i ośrodków uniwersyteckich w podejmowaniu 
i realizacji tego typu badań. Należy podkreślić, że na nich ciąży także obecnie, w do-
bie rozwoju logistyki i globalnych łańcuchów dostaw, obowiązek prowadzenia badań 
sektora portowego i jego relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym w ra-
mach nowej formuły ekonomiki portowej. 

SŁOWA KLUCZOWE porty morskie, ekonomika portów, węzeł transportowy, węzeł logistyczny, logistyczny 
łańcuch dostaw. 
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WPROWADZENIE 
Współczesne duże uniwersalne porty morskie to rozległe przestrzennie, złożone w swej struk-
turze podmiotowo-produkcyjnej, organizacyjno-technicznej i funkcjonalnej organizmy gospo-
darcze. Na ich terenie realizowana jest zazwyczaj różnorodna działalność gospodarcza, w tym 
przemysłowa i handlowa, która jest pochodną działalności transportowej, jako podstawowej 
formy realizacji produkcji wykonywanej na terenie tych obiektów infrastruktury technicznej 
transportu. Porty to integralne elementy systemu transportowego i logistycznego każdego kra-
ju nadmorskiego. Odgrywają one istotną rolę w jego gospodarce, wpływając aktywnie nie tylko 
na efektywność i sprawność funkcjonowania sektora TSL, ale także na procesy wzrostu i roz-
woju ekonomicznego. Wpływ ten jest jednak różny i zależny od wielkości portu, jego charakte-
ru jako ośrodka produkcji oraz skali realizowanej tam działalności. 

Obiekty te, jako składniki sieci infrastruktury transportu, silnie zintegrowane z innymi 
podsystemami infrastruktury technicznej przynależnymi do układu przemysłów sieciowych, 
zawsze były i są bowiem bardzo zróżnicowane pod względem funkcjonalnym, przestrzennym 
(lokalizacja, obszar), technicznym i produkcyjnym. Różne również były i nadal są formy orga-
nizacyjno-administracyjne i systemy zarządzania w jakich funkcjonują, jak też struktury eko-
nomiczne i społeczne, jakie występują na terenie ich działalności. Ze względu na różnorodność 
tego typu obiektów – aspekty lokalizacji, skali produkcji, charakteru działalności, funkcji, są 
klasyfikowane na podstawie różnych kryteriów i hierarchizowane według ich znaczenia, ran-
gi i użyteczności dla gospodarki, a w tym sektora transportu i logistyki, handlu czy przemysłu 
(generacje portów) (Grzelakowski, Matczak, 2012). 

Porty morskie mają długą historię rozwoju i przeszły wiele etapów ewolucyjnych zmian od 
czasów przyspieszonej industrializacji Europy. Ich dynamiczny rozwój rozpoczął się jednak na 
przełomie lat 60. i 70. XX wieku (internacjonalizacja sfery handlu i przemysłu, offshoring, out-
sourcing, rozwój handlu morskiego, konteneryzacja) i dokonywał się z różną siłą w poszczegól-
nych krajach świata. Skutkiem tego był wzrost znaczenia portów morskich nie tylko na płasz-
czyźnie regionalnej, gdzie traktowano je jako bieguny wzrostu gospodarczego, ale także w skali 
gospodarki narodowej. Postrzeganie tych wielofunkcyjnych, przestrzennie rozległych obiek-
tów infrastruktury transportu w ramach polityki transportowej i gospodarczej, jako stymu-
latorów rozwoju gospodarczego, przekładało się w konsekwencji tego także na sferę naukową. 
Porty morskie w coraz większym stopniu już w latach 60. XX wieku stają się przedmiotem sa-
modzielnych badań realizowanych na kierunkach ekonomicznych i technicznych szkół wyż-
szych, a także obszarem prowadzonej tam działalności dydaktycznej (Kuźma, Szczepaniak, 
1968; Gronowski, 1965).

Rozważania autora koncentrują się na zagadnieniach dotyczących analizy rozwoju myśli 
ekonomicznej i teorii powstającej w Polsce na podstawie prowadzonych w minionym półwieczu 
badań sektora portowego z jego rozlicznymi relacjami z otoczeniem krajowym i międzynaro-
dowym. Autor podejmuje próbę określenia kierunku ewolucji, jaka dokonała się w tym okresie 
w naukach ekonomicznych, a w szczególności w ekonomice transportu, transportu morskie-
go i portów morskich w sposobie postrzegania portów morskich jako integralnych składni-
ków systemu transportowego kraju oraz elementów jego przestrzeni ekonomicznej. Dotyczy to 
w głównej mierze aspektów merytorycznych – badania istoty oraz charakteru i funkcji tych or-
ganizmów gospodarczych o wielopłaszczyznowym profilu działalności. Celem tych badań jest 
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nie tylko charakterystyka i ocena dorobku naukowego, jaki powstał w tej dziedzinie w Polsce, 
ale także próba ustalenia wzajemnych relacji jakie istniały w tym okresie między teorią i prak-
tyką funkcjonowania i rozwoju portów morskich.

PORT MORSKI JAKO WĘZEŁ I OGNIWO TRANSPORTU – ASPEKT GAŁĘZIOWY 
I SYSTEMOWY 
Badania problematyki portowej prowadzone w Polsce w ekonomice oraz organizacji i techni-
ce portów morskich a także ekonomice oraz organizacji i technice transportu morskiego, zali-
czanymi do tzw. ekonomik branżowych, wydzielonych z powstającej w tym okresie ekonomiki 
transportu, napotykały na wiele trudności i barier natury tak merytorycznej, jak też komunika-
cyjno-mentalnej. Te pierwsze dotyczyły przede wszystkim sprecyzowania samego przedmiotu 
oraz zakresu badań. Drugie z kolei, wyrażały się niskim poziomem akceptacji przez środowiska 
naukowe, koncentrujące się na zagadnieniach mieszczących się w obszarze badań „ekonomik 
gałęziowych” dla pełnej odrębności ekonomiki portów morskich, zarówno jako przedmiotu sa-
modzielnych badań, jak i obszaru aktywności dydaktycznej. 

W ramach bowiem dominującego w latach 60. XX wieku podejścia typowo gałęziowego, 
a nie jak obecnie multimodalnego w badaniach zagadnień transportowych, rozpatrywano za-
równo obiekty liniowe, jak i punktowe sieci infrastruktury właściwej danej gałęzi transportu 
w ich wzajemnej, nieodłącznej jedności techniczno-technologicznej i organizacyjnej oraz spój-
ności. Nie było zatem w takim modelu „nauki o transporcie” miejsca na dyscyplinę transpor-
tową badającą prawidłowości w sferze funkcjonowania i rozwoju portów morskich, traktowa-
nych jako punkty transportowe właściwe gałęzi transportu morskiego. Ekonomika transportu 
morskiego, pozbawiona aspektów dotyczących punktu transportowego, czyli „stacji” obsługi 
głównego w tym obszarze środka transportu, jakim jest statek, stawała się bowiem w takiej sy-
tuacji niekompletna i przez to nieporównywalna z innymi ekonomikami gałęziowymi, gdzie 
takiego rozdzielenia nie dokonywano. W efekcie tego, przekształcała się faktycznie w „ekono-
mikę żeglugi”, koncentrującą się na aspektach handlowej eksploatacji statku na rynkach frach-
towych, pozbawioną jednakże – w odróżnieniu od innych ekonomik, możliwości badania mor-
skiej punktowej infrastruktury transportowej. 

W ekonomii uznawano wówczas, że to ją zubaża merytorycznie o treści dotyczące porto-
wych warunków obsługi statków, a więc stacyjnych – punktowych uwarunkowań realizacji 
działalności przewozowej w relacjach morskich. Te aspekty „zawłaszczyła” bowiem ekonomika 
portów morskich, jako jedyna istniejąca w tym okresie „ekonomika punktowa” transportu, pre-
tendująca jednocześnie do uznania jej za jedną z ekonomik branżowych transportu. W rezulta-
cie tego metodycznego wyłomu, jaki dokonał się nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach 
europejskich, wyodrębniły się dwa rozwiązania.

Pierwsze z nich, stosowane w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Płw. Iberyjskim, sprowa-
dzało się do wyodrębnienia ekonomik branżowych transportu na podstawie kryterium stricte 
gałęziowego, integrującego liniowe i punktowe składniki infrastruktury właściwe danej gałęzi. 
Nie było w nim miejsca na ekonomikę portów, która mieściła się w obszarze ekonomiki trans-
portu morskiego. Drugie rozwiązanie z kolei, stosowane w Polsce, byłej NRD i RFN, Holandii, 
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Belgii i we Francji, zakładało odrębność problematyki portowej w badaniach i w dydaktyce od 
zagadnień wchodzących w zakres problematyki transportu morskiego. Wyrażało się to w po-
staci sankcjonowania obok ekonomiki transportu morskiego (faktycznie ekonomiki żeglugi) 
także ekonomiki portów morskich (Gronowski, 1965; Kuźma, Szczepaniak, 1968). 

Nawet ta jednak – formalna na poziomie akademickim – odrębność obu dyscyplin nie ła-
godziła sporów co do zasadności stosowania takiego podziału w ekonomice transportu. Roz-
dział ten część środowisk naukowych traktowała bowiem jako przejaw dezintegracji gałęziowej. 
W trakcie trwającej w tym okresie dyskusji naukowej, jaka toczyła się w Polsce w latach 1967–
1970 na łamach czasopisma „Technika i Gospodarka Morska”, gdzie prezentowano różne opi-
nie i poglądy, dominował jednak nurt, wskazujący na potrzebę zachowania istniejącego status 
quo. Zwolennicy takiego rozwiązania – opcji zorientowanej na utrzymanie rozłączności ekono-
miki portów morskich od ekonomiki transportu morskiego i traktowania jej jako ekonomiki 
branżowej, silnie podkreślali, że: 
1. Porty morskie to punkty transportowe szczególnego typu (węzłowe, bramowe), które jak 

żadne inne integrują wszystkie lądowe środki transportu z morskimi i nie mają w tym wy-
miarze odpowiednika wśród innych punktów infrastruktury transportu.

2. Porty morskie to obiekty rozległe przestrzennie, silnie zintegrowane z miastem i regionem 
nadbrzeżnym, które pełnią poza podstawową dla nich funkcją transportową także inne 
funkcje gospodarcze, a w tym przemysłową i handlową (Kuźma, Szczepaniak, 1968; Gro-
nowski, 1969).
Do grona czołowych przedstawicieli takiej opcji w Polsce zaliczali się: prof. B. Kasprowicz, 

L. Kuźma i T. Szczepaniak reprezentujący ośrodek sopocki (WSM) oraz prof. F. Gronowski, re-
prezentujący ośrodek szczeciński (Politechnika Szczecińska). To właśnie ten ostatni na łamach 

„Techniki i Gospodarki Morskiej” opublikował interesujący artykuł pod znamiennym tytułem 
Port morski jako stacja stacji, wskazując jednoznacznie, że port morski jest węzłowym punk-
tem transportowym, pretendującym z racji swych multigałęziowych funkcji do miana ogniwa 
transportu (Gronowski, 1968). Publikacja ta spotkała się z żywym oddźwiękiem w środowisku 
naukowym i faktycznie zakończyła długo trwającą dyskusję. Dyskusja ta dowiodła bowiem, że 
niezależnie od silnie rozwiniętych funkcji poza transportowych tych obiektów, ich specyficz-
ny wymiar transportowy – „wielostacyjność”, daje dostateczne podstawy merytoryczne i meto-
dyczne, uzasadniające samodzielny byt ekonomiki portów morskich w grupie dyscyplin (wów-
czas) naukowych i dydaktycznych tworzonych na bazie ekonomiki transportu. 

Rozwiązanie zaproponowane przez prof. F. Gronowskiego stworzyło silny asumpt do badań 
zagadnień dotyczących funkcjonowania i rozwoju portów morskich w ich bezpośredniej relacji 
z systemem transportowym kraju (Gronowski, 1969; Gronowski, 1965). W ekonomice portów 
morskich eksponowano wówczas funkcje portu jako ogniwa transportu, nie używając wprowa-
dzonego dopiero wiele lat później, czyli w drugiej połowie lat 70. XX wieku pojęcia ogniwa łań-
cucha transportowego. 

Porty morskie traktowano jako samodzielne, wyodrębnione z grupy innych, „monostacyj-
nych” punktów transportowych węzły sieci krajowej infrastruktury transportu, wyznaczają-
cej ramy przestrzenne systemu transportowego. Tym samym porty morskie na płaszczyźnie 
naukowo-badawczej oraz dydaktycznej „zintegrowały się” z krajowym systemem transporto-
wym, co realnie – niezależnie od poziomu dostępności transportowej tych węzłów – było fak-



165

Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych

tem. Co więcej, z racji swego usytuowania i funkcji, porty morskie integrowały krajowy sys-
tem transportowy, w ramach tej koncepcji, z międzynarodowym systemem transportowym, 
powiązanym w skali globalnej siecią połączeń żeglugowych (nawiązanie do przedpola portów).

Rozwiązanie takie było możliwe dzięki temu, że równolegle do trwających dyskusji doty-
czących miejsca i roli portów morskich w gospodarce oraz statusu ekonomiki transportu jako 
dyscypliny naukowej i dydaktycznej, toczyły się ożywione dyskusje na temat systemu transpor-
towego, jako podstawowej kategorii występującej w ekonomice transportu. I w tym zakresie 
podstawowe ramy merytoryczne określił prof. F. Gronowski, definiując już kilka lat wcześniej 
system transportowy jako: 

całokształt powiązań istniejących pomiędzy wszystkimi gałęziami transportu pracującymi na pew-
nym obszarze z jednej strony oraz powiązań między transportem a innymi działami i gałęziami go-
spodarki z drugiej (Gronowski, 1965). 

Dopiero trzy lata później prof. I. Tarski, reprezentujący ośrodek warszawski, koncentru-
jąc się na aspekcie wewnętrznej integracji transportu, wprowadził pojęcie jednolitego systemu 
transportowego. Kategorię tę zdefiniował następująco: 

przez jednolity system transportowy rozumiemy powiązanie działalności wszystkich gałęzi trans-
portu w jedną całość zarówno pod względem wewnętrznym (tj. działalności międzygałęziowej) jak 
i zewnętrznym (tj. w stosunku do całej gospodarki i jej działów korzystających z transportu) (Tarski, 
1968, s. 23–24). 

Badania te, prowadzone w ramach ekonomiki transportu i dotyczące kategorii syste-
mu transportowego, nie mogły pomijać tak istotnych składników infrastruktury punktowej 
transportu, jakimi są porty morskie w ich rozlicznych relacjach z systemem krajowym i mię-
dzynarodowym. Wprowadzając ład pojęciowy w tej dziedzinie, budowano jednocześnie ład 
merytoryczny w układzie ekonomik branżowych, wśród których umiejscowiono ekonomikę 
portów morskich. 

PORTY MORSKIE JAKO OGNIWA ŁAŃCUCHA TRANSPORTU ORAZ ŁAŃCUCHA DOSTAW 
Porty morskie po 1970 roku wykazują dużą dynamikę rozwoju we wszystkich regionach świa-
ta, w tym także w Polsce (Kuźma, 2004; Neider, 2008). Było to rezultatem stopniowo postępu-
jącej deregulacji gospodarek i liberalizacji handlu, czego przejawem był wzrost wymiany towa-
rowej w skali globalnej i w konsekwencji tego także rosnących przewozów drogą morską. Ten 
wzrost znaczenia portów morskich, jako węzłów transportowych i punktów przeładunku towa-
rów polskiego handlu zagranicznego oraz ładunków tranzytowych – głównie ówczesnej Cze-
chosłowacji i Węgier, czemu towarzyszyły ogromne jak na możliwości Polski w tym okresie 
inwestycje w infrastrukturę i suprastrukturę portową, wywarł również duży wpływ na sferę 
badań tych obiektów. Silne wzmocnienie ich funkcji transportowej wraz z równolegle wzrasta-
jącym znaczeniem funkcji dystrybucyjnej (m.in. magazynowanie, składowanie, operacje ma-
nipulacyjne, uszlachetnianie bierne i czynne) oraz malejącym funkcji przemysłowej, stworzyło 
w ekonomice portów morskich, a następnie ekonomice transportu, podstawy naukowe do trak-
towania tych węzłów transportowych jako ogniw łańcucha transportowego w relacjach lądowo-

-morskich (Grzelakowski, Matczak, 2012; Pluciński, 2013). W ramach tej koncepcji, porty mor-
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skie na równi z transportem morskim oraz lądowymi gałęziami transportu, uczestniczącymi 
w realizacji procesów przewozowych w relacjach lądowo-morskich (w ramach łańcucha trans-
portowego), zyskały status ogniwa i to o szczególnym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowa-
nia tego łańcucha oraz jego spójności i pełnej integracji (ogniwo krytyczne) (Pluciński, 2013).

Kolejnym etapem rozwoju portów morskich, który wywarł duży wpływ na kierunek ich 
transformacji i powstanie portów kolejnej generacji, był rozwój logistyki, a faktycznie logi-
stycznych modeli zarządzania procesami przepływu dóbr materialnych, obejmujących proce-
sy realizowane w ramach łańcuchów dostaw, a następnie koncepcji budowy łańcuchów i sieci 
dostaw. Koncepcje te stworzyły nowy – logistyczny wymiar przestrzeni transportowej, w której 
dotychczas funkcjonowały porty morskie, wpisując je w ramy przestrzeni logistycznej, która 
swym zakresem w pełni objęła tę pierwszą. W rezultacie tego ład transportowy, który obiekty 
te, jako ogniwa łańcuchów transportowych współtworzyły, stał się tylko jednym z elementów 
ładu logistycznego, budowanego w przestrzeni gospodarczej. 

Ta jakościowo nowa zmiana, jaka się dokonała przekształciła i nadal przekształca i to nie-
kiedy w sposób zasadniczy model funkcjonowania portów morskich – ich rolę i funkcje w prze-
strzeni transportowej i logistycznej. Wywarła ona ogromny wpływ na sferę postrzegania tych 
obiektów ekonomii i zarządzania a w konsekwencji również ekonomiki portów morskich (Grze-
lakowski, Matczak, 2012; Pluciński, 2013).

 Dominacja orientacji przepływowej, jako skutek rozwoju logistyki oraz wdrażania coraz 
bardziej innowacyjnych modeli zarzadzania łańcuchem dostaw (SCM) zredukowała w znacz-
nym stopniu zainteresowanie problematyką stricte transportową we wszystkich jej obszarach. 
W tym ujęciu ma ona bowiem znaczenie drugorzędne względem szerzej traktowanego, logi-
stycznego wymiaru podejmowanych działań we wszystkich sferach aktywności gospodarczej 
(m.in. zaopatrzenia, produkcji, handlu, dystrybucji). Ten wtórny w tym ujęciu charakter dzia-
łalności transportowej, jako towarzyszącej działalności logistycznej, prowadził stopniowo do 
przejęcia wielu zagadnień transportowych ze sfery ekonomiki transportu, a w szczególności 
ekonomiki portów morskich, do logistyki, w tym głównie logistyki morskiej. W konsekwencji 
już kilkanaście lat temu ekonomika portów morskich, jako samodzielna do tej pory dyscyplina 
dydaktyczna przestała faktycznie istnieć na kierunkach ekonomicznych uniwersytetów i aka-
demii morskich w Szczecinie i Gdańsku. W rezultacie tego sektor portowy, jako znaczący do tej 
pory obszar badań naukowych, a w tym również aktywności konferencyjnej, stracił na znacze-
niu (Grzelakowski, Matczak, 2006).

Porty morskie traktowane jako segment sektora TSL stały się przedmiotem badań i naucza-
nia na poziomie akademickim prowadzonych w wymiarze horyzontalnym. Ujęcie tego typu 
dominuje zarówno w odniesieniu do sfery rozwoju infrastruktury portowej, traktowanej jako 
integralny składnik infrastruktury transportu – w tym sieci TEN-T i jednocześnie infrastruk-
tury logistycznej makrosystemu logistycznego oraz sektora przemysłów sieciowych, jak i sfe-
ry zarządzania i eksploatacji tego składnika (Grzelakowski, Matczak, 2015). W tym horyzon-
talnym i holistycznym zarazem podejściu do problematyki rozwoju i funkcjonowania portów 
morskich, traktowanych zazwyczaj przez pryzmat ich sprawności logistycznej oraz efektywno-
ści jako ogniw transportowych logistycznych łańcuchów dostaw, tkwi jednak obecnie również 
szansa na podniesienie ich rangi w badaniach naukowych. 
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Szansa wyraża się w możliwości odejścia od dotychczas stosowanej i wąsko pojmowanej nie-
kiedy formuły „portocentryzmu”, czyli koncentracji wyłącznie na porcie i przejścia do współ-
cześnie akceptowanej na gruncie akademickim formuły „multimodalizmu” osadzonego w kra-
jowej i międzynarodowej przestrzeni logistycznej, która wyznacza portom morskim właściwe 
dla nich funkcje i zadania transportowo-logistyczne w ramach łańcucha dostaw (Grzelakowski, 
Matczak, 2015; Pluciński, 2013). 

Ważnym obecnie obszarem badawczym pozostają także zagadnienia ze sfery mikroekono-
micznej dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw portowych, traktowanych jako mikrosys-
temy logistyczne (Grzelakowski, Matczak, 2006). Analiza procesów transportowych i logistycz-
nych realizowanych na terenach portowych przez działające tam przedsiębiorstwa sektora TSL, 
ich modelowanie i optymalizacja przyczynia się bowiem do usprawnienia działalności nie tyl-
ko tych podmiotów, ale również samego portu, jako ogniwa logistycznych, lądowo-morskich 
łańcuchów dostaw.

PODSUMOWANIE
Współczesne duże uniwersalne porty morskie, do których zalicza się także największe polskie 
porty, to integralne elementy składowe globalnych łańcuchów i sieci dostaw. Sprawne wyko-
nawstwo wszystkich procesów transportowych i funkcji logistycznych w układzie międzyna-
rodowych lądowo-morskich łańcuchów i sieci dostaw, a w tym również wchodzących w ich za-
kres czynności, operacji i zadań logistycznych, dotyczy zatem również portów morskich jako 
ogniw tych łańcuchów. Wymaga to wdrażania efektywnego zarządzania logistycznego (SCM). 
Zarządzanie tego typu postrzega się jako zbiór powiązanych ze sobą w logiczny sposób działań 
i czynności polegających na planowaniu, wdrażaniu, realizacji i kontroli procesów przepływu 
strumieni rzeczy (głównie ładunków), usług, informacji i instrumentów finansowych. Działa-
nia te należy kształtować w taki sposób, by procesy te przebiegały możliwie najbardziej efek-
tywnie w kategoriach czasu i kosztów. Dążyć należy do ich minimalizacji, koncentrując się przy 
tym przede wszystkim na jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb klienta i generowaniu dla niego 
wysokiej wartości dodanej (customer’s satisfaction). 

W zakres zarządzania logistycznego międzynarodowym łańcuchem dostaw wchodzi rów-
nież skuteczne sterowanie procesami i strumieniami przepływów dóbr w portach morskich. 
Wymóg ten dotyczy tak poszczególnych operatorów portowych, jak też zarządców portowych 
centrów logistycznych, a także samego zarządu portu. Wszystkie te podmioty portowe – nieza-
leżnie od charakteru ich działalności i organizacyjno-prawnej formy jej prowadzenia – prywat-
ne, publiczne, mieszane – powinny bowiem funkcjonować w sposób typowy dla mikrosystemów 
transportowo-logistycznych. Oznacza to, że z jednej strony muszą sprawnie i efektywnie zarzą-
dzać procesami logistycznymi w ramach wewnętrznego łańcucha dostaw, który wykreowały na 
potrzeby własne, a z drugiej – powinny wykazywać jako organizacje gospodarcze dużą zdol-
ność integracji w układzie łańcucha transportowego i łańcucha dostaw, którym zarządza ope-
rator logistyczny. 

Nie wszystkie jednak porty morskie, często nawet te największe, są w stanie skutecznie 
i sprawnie włączyć się do układu międzynarodowych łańcuchów dostaw. Do roli ogniwa mię-
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dzynarodowych, a szczególnie globalnych łańcuchów dostaw pretendować mogą bowiem tyl-
ko te ośrodki portowe, które zaliczane są do portów tzw. IV kategorii, a więc portów o silnie już 
rozwiniętych funkcjach logistycznych, które same funkcjonują jako sprawne systemy logistycz-
ne (logistyczne klastry morskie) i wykreowały tzw. wewnętrzne łańcuchy dostaw, czyli partner-
skie układy biznesowe w skali wewnątrzportowej. Tylko one bowiem zdolne są tworzyć przewa-
gi konkurencyjne oraz generować wartość dodaną dla operatora logistycznego łańcucha dostaw 
i tym samym finalnego odbiorcy towarów, które kompleksowo obsługują. 

W rozwiązywaniu tych problemów, sektor portowy powinni wspierać przedstawiciele 
współczesnej ekonomiki portów morskich – postrzeganej jako interdyscyplinarna dziedzina 
wiedzy i jednocześnie przedmiot nauczania na kierunkach ekonomicznych, która inteligentnie 
łączy tradycyjne ekonomiczne aspekty wiedzy o portach morskich z aspektami logistycznymi 
i spedycyjnymi, wspartymi elementami ze sfery zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Tylko 
takie podejście do problematyki portowej, obejmującej swym zakresem zarówno aspekty mi-
kro, jak i mezo- oraz makro i megaekonomiczne (globalne), stwarza szansę dalszego, pogłębio-
nego rozwoju wiedzy na poziomie akademickim w tej dziedzinie oraz kształcenia kadr dla po-
trzeb tego sektora gospodarki. Daje to również możliwość udzielenia realnego wsparcia temu 
sektorowi (m.in. consulting, coaching) w rozwiazywaniu jego bieżących – operacyjnych oraz 
średnio i długookresowych – strategicznych problemów rozwojowych.
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SEAPORTS AS A SUBJECT OF RESEARCH IN ECONOMIC SCIENCES

ABSTRACT The subject author has focused on relates to the questions of the development of econo-
mic thought and economic theory in this discipline and related disciplines in Poland, con-
cerning the scientific perception and view of the seaports as integral components of the 
domestic transport system and country’s economic environment. The author attempts to 
determine the main directions of evolution that took place over the last half century within 
the economic sciences, and in particular in the framework of the transport economics and 
seaport economics in the area concerning the examination of the key substance and the na-
ture as well as the role and functions of these organisms. The aim of the study presented in 
the paper is not only to characterize and evaluate the gained scientific achievements which 
was made in this area in Poland but also to determine the relationship that existed in this 
period between the theory and practice. In the paper it has been used the method of retro-
spective analysis and critical analysis of scientific literature and other sources concerning 
directly the issues of port economic and indirectly port economic and management. Obta-
ined results suggest: 1) the existence of the close relationship between the sphere of research 
related to the Polish seaports and their development stage (generation) and 2) the strong 
dominance of scientific centers of Gdansk and Szczecin as major agglomerations and uni-
versity centers in carrying out this type of research. It should be pointed out that in the era 
of the development of logistics and global supply chains, the both strongly seaport oriented 
centers need to take full responsibility for the further evolving of the research of the port 
sector and its relationship with the regional, national and international environment under 
the new formula of the seaport economics. 

KEYWORD  seaports, seaport economics, transport node, logistics node, supply chain.
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STRESZCZENIE Autorzy artykułu na podstawie teoretycznych rozważań nad zjawiskiem niepewności 
i nieprzewidywalności w logistyce, bazując na przeglądzie stanowisk i podejść badaw-
czych, podjęli próbę usystematyzowania semantyki w podjętym problemie oraz wska-
zują na obszary logistyki szczególnie podatne na niepewność i nieprzewidywalność, 
uwypuklając aspekt transportu morskiego. Teoretyczne rozważania nad rolą niepew-
ności w procesie logistycznym oraz nad relacjami między pojęciami niepewności 
i nieprzewidywalności stanową podstawę do koncepcyjnego podejścia do możliwości 
pomiaru niepewności w lądowo-morskim procesie logistycznym. Ten sposób ujęcia 
problemu pozwala na realizację podstawowego celu artykułu, którym jest wyznacze-
nie miejsca dla sytuacji niepewności w logistyce na płaszczyźnie efektywności wyko-
rzystania czasu i związku z tym wydajności procesów logistycznych. 

SŁOWA KLUCZOWE niepewność, nieprzewidywalność, niepewność w logistyce, parametryzacja skutków 
niepewności w logistyce

WPROWADZENIE

Mamy właśnie jeden z tych ważnych okresów historycznych występujących co dwieście, trzysta lat, 
kiedy ludzie przestają rozumieć świat, a przeszłość nie wystarcza do wyjaśnienia przyszłości

Peter F. Drucker

W dobie globalizacji, komunikacja i transport stanowią silną podstawę właściwie funkcjonują-
cych międzynarodowych łańcuchów dostaw. Trzeba mieć na uwadze obecne tendencje wska-
zujące na wyraźne zwiększanie się stopnia wykorzystania transportu morskiego i żeglugi 
śródlądowej. Szerzej rozpatrywany transport wodny i porty (jako elementy logistycznej/trans-
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portowej infrastruktury liniowej i punktowej) to bowiem najważniejsze ogniwa łańcucha – po-
zwalają zwiększyć ilość przewożonego towaru jednocześnie obniżając koszty logistyki, w tym 
transportu, oraz koszty zewnętrzne. Jeśli przyjąć, że transport drogą morską jest szczególnym 
ogniwem w łańcuchu dostaw, to należy spojrzeć na operatorów logistycznych działających na 
styku z tą gałęzią transportu, jako na przedsiębiorstwa również dotknięte problemami tożsa-
mymi z całą grupą problemów innych przedsiębiorstw funkcjonujących w całym sektorze TSL. 
Uznając transport (niezależnie od ujęcia gałęziowego) za istotny nośnik działań (procesów) lo-
gistycznych, zasadne wydaje się spojrzenie na współczesne problemy logistyki w świetle funk-
cjonowania przedsiębiorstw branży TSL. Dlatego w artykule za główny nurt rozważań przyję-
to uogólniony punkt spojrzenia na niepewność i nieprzewidywalność w logistyce, odnosząc to 
spojrzenie także na transport morski i żeglugę śródlądową.

Współczesne przedsiębiorstwa, tak jak i tworzone przez nie struktury wyższego rzędu (łań-
cuchy dostaw lub sieci dostaw), stoją przed wyraźnym antagonistycznym paradoksem zarzą-
dzania, tj. „stałości-zmienności”. Z jednej bowiem strony chodzi o dążenie do zapewnienia 
jak największej stabilności działania (a przez to większej jego przewidywalności), ale z dru-
giej strony do nieustannej zmienności (objawiającej się np. aktywnością innowacyjną). Oczy-
wiście kluczowym wyzwaniem dla wielu firm jest uzyskanie jak najbardziej skutecznego do-
pasowania własnej zmienności do zmienności otoczenia, by „wyeliminować nieakceptowalny 
poziom zróżnicowania zmienności”, który staje się wówczas realnym problemem dla przed-
siębiorstwa. Nie można jednak zapominać, że występuje powszechna presja, by każdy proces 
(w tym logistyczny) nieustannie doskonalić. Czy zatem można z sukcesem równocześnie spro-
stać tym dwóm, wydawałoby się sprzecznym wyzwaniom? Odpowiedź powinna być twierdzą-
ca, bo przecież działanie w warunkach zmienności otoczenia, niewątpliwie stanowi element 
uczenia się (połączony jest przecież z absorpcją wiedzy). W każdym jednak procesie (a także 
w zarządzaniu nim) dochodzi do zdarzeń nacechowanych przypadkowością. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, że niestabilność gospodarcza, z którą stykają się przedsiębiorstwa nie ce-
chuje się prostą zależnością przyczynowo-skutkową i nie można jej wprost utożsamiać ze zja-
wiskiem zmienności. Zwłaszcza, że pojęciem ryzyka obejmuje się także przewidywaną dużą 
zmienność (Jajuga, 1999, s. 63). Stąd, w teorii ekonomii ryzyko wcale nie musi mieć charakteru 
negatywnego, jest jednak jak najbardziej zjawiskiem mierzalnym i traktowanym jako element 
elastyczności procesów, a dodatkowo jest często wyznacznikiem rzeczywistej wydajności pro-
cesu logistycznego. Z punktu widzenia bowiem logistyki, proces jest wydajny wtedy, gdy w za-
planowanym czasie osiąga się przewidziane efekty. Efektywność (która jest przecież podsta-
wową kategorią wykorzystywaną do opisu stanu oraz przebiegu procesów), zależy nie tylko od 
sposobu prowadzenia i zarządzania procesem (wariant wydajnościowy), ale również od stop-
nia możliwości eliminowania ograniczeń (tzw. wąskich gardeł) i optymalizacji wykorzystania 
czasu w procesie (wariant oszczędnościowy). Pozostając w tych rozważaniach na gruncie prak-
seologii, należy zaznaczyć, że atrybut sprawności działania logistycznego, urzeczywistnia się, 
gdy jest ono nacechowane skutecznością, ekonomicznością i korzystnością. Zwłaszcza jednak 
w logistyce, efektywność (efficiency) odnosi się do robienia rzeczy w odpowiedni sposób, nato-
miast skuteczność (effectiveness) odnosi się do robienia właściwych rzeczy (Helms, 2005, s. 211). 
Gdy w przebieg procesu włączają się jednak zjawiska nieprzewidziane (niezaplanowane, a czę-
sto incydentalne) dochodzi do zaburzenia trendu w wydajności procesu w sposób negatywny. 
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Pojawiają się sytuacje, które z natury generują zbiór następstw tworzących niepewne warunki 
funkcjonowania zaplanowanego procesu logistycznego. Przede wszystkim, sektor transportu 
morskiego znalazł się zdecydowanie w niepewnej sytuacji, biorąc pod uwagę odnotowanie sła-
bego popytu na usługi armatorów połączonego z silną presją na stawki frachtowe (The KPMG 
Transport Tracker, 2015, s. 6–8). 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, w artykule podjęto rozważania dotyczące ustalenia 
semantyki pojęć niepewności i nieprzewidywalności w odniesieniu do procesów logistycznych. 
Przez zidentyfikowanie podatnych na niepewność i nieprzewidywalność obszarów logistyki 
wskazano na relacje występujące pomiędzy wspomnianymi zjawiskami. Na kanwie ujęcia sys-
temowego (holistycznego) i procesowego logistyki próbowano zastanowić się, jaką rolę ogrywa 
nieprzewidywalność w tworzeniu sprawnego zarządzania niepewnością. Wobec tych podjętych 
punktów refleksyjnych nakreślono koncepcję pomiaru niepewności w logistyce na podstawie 
podstawowego wyznacznika efektywności procesowej, którym jest czas. Przy takim podejściu 
dominuje teoriopoznawcze ujęcie problemu niepewności i nieprzewidywalności w logistyce 
z wykorzystaniem podejścia do wydajności procesu jako inherentnego elementu strategii za-
rządzania procesem logistycznym. Rozważania przyjęte w artykule należy uznać za jeden z gło-
sów w ewentualnej dyskusji.

NIEPEWNOŚĆ I NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ – SEMANTYKA W PODJĘTYM PROBLEMIE 
BADAWCZYM
Przy podejmowaniu decyzji logistycznych menedżerowie zawsze muszą rozważyć kwestie ist-
niejącej niepewności i mogącego się pojawić ryzyka. W zakresie niepewności, często więc mają 
zastosowanie modele decyzyjne o charakterze deterministycznym (gdzie wynik weryfiku-
je poprawność decyzji) lub probabilistycznym (w którym oprócz wyniku uwzględnia się tak-
że poziom ryzyka). O wiele trudniejszym wyzwaniem staje się kategoria nieprzewidywalności 
zjawisk, ponieważ wymagane jest znalezienie przez menedżerów takich instrumentów, które 
pozwolą na przezwyciężanie zróżnicowanych efektów w swojej istocie, nieprzewidywalnych 
stanów przyszłej rzeczywistości. I chociaż pojęcia niepewności i nieprzewidywalności cha-
rakteryzować się mogą podobnymi cechami, zwłaszcza gdy ich podobieństwa rozpatruje się 
w kontekście skutków i następstw, to jednak cechująca je niewiedza, nieobliczalność powodu-
je konieczność systemowego spojrzenia na problem semantyki tych pojęć. Powinno to odbyć 
się w sposób umożliwiający identyfikację (i podział) kluczowych cech odróżniających i relacji 
prakseologicznych między pojęciem niepewności i nieprzewidywalności, bez pomijania wagi 
spojrzenia na kwestię ryzyka, które jednak ze względu na skutki i ich przewidywalność wobec 
powyższych pojęć, można będzie dla czystości rozważań wyłączyć. Ryzyko (zwłaszcza w eko-
nomii) można bowiem obliczyć (przewidzieć i oszacować) i na bazie tej analizy można podjąć 
działania zapobiegawcze lub tylko poprzestać na działaniach monitorujących. Ryzyko dotyczy 
zarówno przyszłości (ocena zdarzeń przyszłych), jak i przeszłości – możliwość analizy i oceny 
zaistniałych skutków i ich wpływu na przyszłość. Niepewność natomiast nie jest w pełni kwan-
tyfikowalna i raczej dotyczy zdarzeń przyszłych (nie ma bowiem bezpośredniego związku z wy-



174

Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz

darzeniami historycznymi), co potwierdza J.M Keynes mówiąc, że „przyszłość jest niepewna 
i nieprzewidywalna”. Charakterystykę pojęcia niepewności przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka „niepewności” według wybranych autorów w Polsce i na świecie

Kto Gdzie Definicja
C.A. Williams 
Jr., R.M. Heines

Risk Management and Insurance, 
wyd. 3. McGraw-Hill Publishing 
Co., New York 1989, s. 67

Silne odniesienie niepewności do ryzyka w aspekcie ryzyka 
obiektywnego (czyli mierzalnego, ale z nieprzewidywalnymi 
skutkami) i subiektywnego (rozumianego jako stosunek 
do ryzyka). Wobec tego niepewność to brak możliwości 
właściwej reakcji na zdarzenie w świetle braku wiedzy 
na temat skutków – niepewność jest częścią ryzyka 
subiektywnego

K. van der 
Heijden

Planowanie scenariuszowe 
w zarządzaniu strategicznym, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2000, s. 95

Trudno przewidzieć co wydarzy się w przyszłości, zwłaszcza 
gdy wiedza w tym zakresie jest niepełna (niewystarczająca), 
dlatego rozróżnia się niepewność w dwóch kategoriach:
niepewność strukturalna – kiedy zachodzi możliwość 
wystąpienia zdarzenia, ale nie ma możliwości oceny stopnia 
prawdopodobieństwa, mimo że zdarzenie będzie wynikiem 
łańcucha skutkowo-przyczynowego,
niewiadoma – rodzaj niepewności, która wynika 
z historycznych zdarzeń, ale nadal mimo wiedzy, że 
zdarzenia będą się powtarzać, nie ma pewności co do 
prawdopodobieństwa zdarzenia

A.H. Willett The Economic Theory of 
Risk Insurance, University 
of Pennsylvania Press, 
Philadelphia 1951, s. 6

Niepewność dotyczy zmian i zdarzeń trudnych do 
oszacowania. W przeciwieństwie do ryzyka niepewność 
cechuje się zbyt małą ilością informacji, co uniemożliwia 
oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
i zmian oraz ich skutków

F.H. Knight Risk, Uncertainly and Profit, 
London 1993, s. 19–20, 245–246.

Niepewność można mierzyć za pomocą metod statystycznych 
(jeśli uznać je za wystarczające). Niepewność, której nie da się 
zmierzyć to niepewność „sensu stricto”

K. Janasz Ryzyko i niepewność 
w projektach innowacyjnych, 
w: Innowacje w działalności 
przedsiębiorstw w integracji 
z Unią Europejską, red. W. 
Janasz, Difin, Warszawa 2005, 
s. 187–188

Niepewność jako zbiór możliwych następstw zdarzenia (lub 
zmiany), których prawdopodobieństwo wystąpienia jest nie 
możliwe do oszacowania, bądź ilość informacji jest tak mała, 
że nie ma w ogóle możliwości przewidzenia wystąpienia 
następstw zdarzenia

W. Janasz Innowacyjne strategie rozwoju 
przemysłu, Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 1999, s. 181

Niepewność rozumiana jest dwojako. Może być częścią 
ryzyka – jako warunek konieczny zaistnienia ryzyka. 
W drugim aspekcie niepewność może wystąpić beż ryzyka – 
czyli jako zdarzenie pewne ale nie dające możliwości oceny 
wolumenu zdarzenia

S. Sudoł Przedsiębiorstwo. Podstawy 
nauki o przedsiębiorstwie. 
Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
wyd. III, PWE, Warszawa 2006, 
s. 87

Niepewność to brak możliwości przewidzenia skutków 
działań w dłuższym czasie, zwłaszcza w zakresie koniunktury, 
postępu technologicznego, rozwoju konkurencji itp.

Źródło: Na podstawie (Williams Jr, Heines, 1989; van der Heijden, 2000; Willett, 1951; Knight, 1993; Janasz, 2005; Janasz, 
1999; Sudoł, 2006).

Podstawową cechą charakteryzującą niepewność (jak wynika z tab. 1) jest brak możliwo-
ści przewidywania skutków i następstw zdarzeń. Zatem występuje pewność, co do wystąpie-
nia samego zdarzenia, ale zbiór skutków nacechowany jest ograniczoną możliwością progno-
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zowania i szacowania ewentualnych następstw. A to oznacza, że z punktu widzenia wydajności 
procesów logistycznych, nie da się określić stopnia ich efektywności. Rozpatrując tę kategorię 
z punktu widzenia głównego nurtu ekonomii (i zarządzania) za niepewność (co przedstawiono 
w tab. 1), należy uznać sytuację obarczoną w swojej istocie nierozwiązywalnym problemem de-
cyzyjnym – to znaczy takim, w którym różne decyzje będą powodowały różne możliwe skutki. 
Oznacza to, że nawet jeśli zaistniało określone zdarzenie i rozkład prawdopodobieństwa wystą-
pienia stanu rzeczy jest znany, to jego wynikiem jest wiele różnych wartości. Powstaje w związ-
ku z tym zasadne pytanie związane z samym zaistnieniem przyszłego zdarzenia w warunkach 
niepewności – czy brak niepewności oznacza pewność i czy w związku z tym menedżerowie 
mają możliwość modelowania (predykcji możliwych scenariuszy)? Jeśli dodatkowo przyjąć, że 
w warunkach niepewności, gdy powstaje wiele wartości wynikowych, należy wybrać wartość 
najwyższą, jako najbardziej prawdopodobną, to i tak nie ma tu jeszcze możliwości określenia 
stopnia pewności. Probabilizm (prawdopodobieństwo matematyczne) dotyczy zdarzeń powta-
rzalnych (np. rzutu kostką do gry, przy którym wiemy, że zawsze wypadnie jedna, chociaż z sze-
ściu możliwych opcji). Zatem źródłem niepewności (ale też i pewności) nie może być wyłącznie 
losowość zdarzeń – bo tu występuje prawdopodobieństwo zdarzenia (a ocena wiadomych skut-
ków to już ryzyko, ewentualnie ryzyko w warunkach niepewności), czyli wartości, które mogą 
być wykorzystane np. do modelowania procesów logistycznych. Musi przy tym wystąpić wie-
le zdarzeń jednostkowych, w których tylko część czynników kształtujących dane zdarzenie jest 
znana. Pozostała natomiast część czynników to grupa niepowtarzalna.

Sytuacje, zdarzenia, a w szczególności zmiany (incydentalność, zmienność, przygodność) 
w kontekście procesów należałoby zatem określać w zasadzie z punktu widzenia ich wystąpie-
nia bądź braku wystąpienia. Dlatego uznając powyższą zmienność, można mówić o tym, że sy-
tuacja (zdarzenie) jest przewidywalna lub nieprzewidywalna. W tym więc znaczeniu przewidy-
walność nie budzi zastrzeżeń w zakresie rozumienia tego pojęcia. Zakłada się bowiem pewnego 
rodzaju algorytm zdarzenia bądź zmiany, więc przewidziane zdarzenie jest mierzalne za pomo-
cą dostępnych narzędzi i metod. Co więcej, jak już wspomniano, możliwa jest metoda scenariu-
szowej antycypacji przyszłości (deterministyczna lub probabilistyczna). 

Wydaje się, że zdecydowanie ważniejsza, a przez to wymagająca wnikliwego podejścia, 
zwłaszcza z punktu widzenia nieoczekiwanych skutków, jest nieprzewidywalność przyszłych 
sytuacji. I tutaj należy mieć na uwadze aspekt całkowitej niemierzalności – niepozwalającej za-
stosować żadnego narzędzia pomiarowego (Janikowski, 2014, s. 99–121). Warto jednak na po-
czątku, spojrzeć na przyczyny zjawiska nieprzewidywalności. Podstawowe przyczyny nieprze-
widywalności zdarzeń i zmian mogą być bowiem następujące (Kozielecki, 2002):
 – niewiedza (niewystarczająca ilość informacji i/lub danych),
 – rzadkość, incydentalność czy przypadkowość zjawisk,
 – niewykonalność techniczna,
 – zjawiska naturalne mające wpływ na nieprzewidywalność zmian,
 – nieracjonalność,
 – nieprzewidywalność deterministyczna stanu układu.

Przyczyny występowania nieprzewidzianych zdarzeń i zmian w zasadzie identyfikują i do-
brze definiują samo pojęcie nieprzewidywalności. Nieprzewidywalność powinna być więc ro-
zumiana jako: zdarzenie endo- lub egzogeniczne lub skutkująca nim zmiana w zaplanowanym 
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przebiegu procesu logistycznego, która nastąpiła wskutek powyższych przyczyn, dla której nie 
można przeprowadzić antycypacyjnej prognozy wystąpienia, ani wskazać na możliwość wy-
stąpienia określonego zespołu skutków i z reguły nie ma możliwości określenia kierunku i siły 
wpływu na zaplanowany do realizacji proces logistyczny. 

Jak zatem się okazuje, zakres znaczeniowy obu pojęć, czyli niepewności i nieprzewidywal-
ności, jest różny w poszczególnych aspektach rozpatrywania problemu. Należy więc wskazać 
dyferencjał semantyczny na podstawie poszczególnych aspektów postrzegania niepewności 
i nieprzewidywalności, co zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie znaczeń niepewności i nieprzewidywalności w różnych obszarach 

Obszar  
semantycznych różnic Niepewność Nieprzewidywalność

Aspekt zaistnienia 
zdarzenia lub zmiany

Zdarzenie lub zmiana występuje. Może 
zachodzić mierzalna pewność co do 
wystąpienia zdarzenia

Zdarzenie jest incydentalne, nie ma 
możliwości przewidzenia wystąpienia 
zjawiska

Aspekt skutków 
i następstw

Występuje zbiór skutków, częściowo mierzalny. 
Rozkład prognozy jest znany, jednak 
charakteryzuje się dużą ilością wynikowych 
wartości. Oszacowanie skutków (wg 
największej wartości) nie zawsze jest możliwe; 
niepewność jako niemożliwość przewidzenia 
istotnych następstw

Nieprzewidywalne zjawisko 
(sytuacja, zmiana, zdarzenie) 
generuje nieprzewidywalne skutki 
i w konsekwencji następstwa

Pomiar Możliwy przy wykorzystaniu metod 
statystycznych, jednak w większości 
zdarzeń ich skutki są niekwantyfikowalne. 
W większości koncepcje i metody 
umożliwiające jakkolwiek pomiar niepewności 
odnoszą się do określenia stopnia niepewności 
a nie jej wystąpienia bądź nie

W związku z niewiedzą 
o możliwości wystąpienia zjawiska 
nieprzewidywalność charakteryzuje 
się pełnym brakiem kwantyfikacji. 
Pomiar jest niemożliwy ze względu 
na brak możliwości prognozowania 
zdarzenia i skutków zdarzenia

Decyzyjność i strategia Strategiczne decyzje będą zależały od 
możliwości przewidzenia skutków zdarzenia 
oraz od stopnia wpływu na proces bądź 
zdarzenie 

Nie ma możliwości podejmowania 
decyzji strategicznych. Zdarzenie 
należy do grupy pozaplanowych 
aspektów strategicznego zarządzania 
(ewentualny kryzys)

Podatność na zmiany Można określić stopień wpływu niepewności 
na zmiany w procesie. Występuje możliwość 
zarządzania zmianą, skutkami i niwelacji 
skutków

Nie występuje. Na zdarzenie reaguje 
się w czasie rzeczywistym. Występuje 
tylko możliwość niwelacji skutków

Wydajność procesów Bezpośredni wpływ na efektywność procesu, 
jednak istnieje możliwość wariantowości 
zmiany procesu

Wpływa negatywnie na efektywność 
procesu, jest elementem hamującym

Poziom elastyczności Umożliwia elastyczność w podejściu do 
zarządzania zmianą i zaistniałym zdarzeniem. 
Daje możliwość ograniczania negatywnych 
skutków

Wpływa na obniżenie elastyczności 
w zarządzaniu zmianą i skutkami. 
Uniemożliwia planowanie niwelacji 
skutków i właściwą reakcję na zmiany. 
Jest czynnikiem destabilizującym 
proces

Ekonomika 
przedsiębiorstwa

Bezpośredni wpływ na poziom 
kosztochłonności procesu. Umożliwia jednak 
sterowanie kosztem i szacowanie wartości 
procesu 

Wpływa na wzrost kosztochłonności 
procesu i wydłużenie czasu jego 
trwania 

Źródło: opracowanie własne.
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Wspólnym elementem charakteryzującym różnice znaczeniowe dla obu pojęć, nieprzewidy-
walności i niepewności, jest również czynnik ludzki. Aspekt ten z natury rzeczy ma bezpośred-
ni wpływ na proces decyzyjny. W istocie podejmowanie decyzji to jeden z głównych czynników 
generujący występowanie nieprzewidywalnych zdarzeń i niepewnych sytuacji.

OBSZARY LOGISTYKI PODATNE NA NIEPEWNOŚĆ I NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ
Czas, jakość i koszty w generalnym ujęciu są wyznacznikami właściwej realizacji procesów lo-
gistycznych. Ujęcie procesowe podjętego w artykule problemu wyznacza kierunki rozważań 
w zakresie identyfikacji wpływu (i ewentualnych skutków) niepewności i nieprzewidywalno-
ści w logistyce. Zmienność stopnia niepewności zależna jest od tempa identyfikacji czynników, 
które należy w analizie antycypacyjnej uwzględnić (por. Bolesta-Kukułka, 2003, s. 191). Jeśli 
więc czas jest wyznacznikiem efektywności procesu logistycznego, to stopień niepewności i nie-
przewidywalność oddziałują na ten proces poprzez:
 – wydłużenie czasu przebiegu w harmonogramie procesu, 
 – wydłużenie procesu podejmowania decyzji,
 – zwiększenie horyzontu czasowego wykorzystania zasobów,
 – wydłużenie czasu operacji logistycznych,
 – wydłużenie czasu dostaw, zamawiania, produkcji, dystrybucji.

Z kolei w aspekcie jakości, jako czynnika wpływającego na stopień wydajności procesu logi-
stycznego, stopień niepewności i nieprzewidywalność są istotne ponieważ prowadzą do:
 – zwiększenia liczby następstw skutków niepewności i zdarzeń nieprzewidzianych przez nie-

możliwość właściwej reakcji,
 – zwiększenia stopnia złożoności procesu, a w związku z tym do zwiększenia stopnia jego 

skomplikowania,
 – otwarcia się nadmiernego i niekontrolowanego dostępu czynników zewnętrznych do proce-

su, co powoduje problemy z utrzymaniem procesowej dyscypliny,
 – zakłóceń przebiegu strumienia materiałowego i informacyjnego, co skutkuje np. ograniczo-

ną dostępnością.
W odniesieniu do kosztu zaś stopień niepewności i nieprzewidywalność oddziałuje na pro-

ces logistyczny w następujący sposób:
 – zmniejsza się poziom zysku (obniżona marża) i ogranicza tempo uzyskania zaplanowanego 

przychodu (wydłużenie cyklu „cash to cash”),
 – zwiększa się kosztochłonność procesów zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji, a także lo-

gistyki zwrotnej i odwrotnej, 
 – powoduje ponadnormatywne zwiększenie wykorzystania zasobów,
 – generuje dodatkowe nieprzewidywalne koszty niwelowania ich skutków,
 – wpływa na niepewność dostaw (podaży),
 – zwiększa się niepewność tempa konsumpcji (produkcji),
 – generowane są dodatkowe nieprzewidziane koszty operacji logistycznych (zwiększają się 

np.: koszty manipulacyjne, magazynowania, transportu i realizacji zwrotów).
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Przyjmując za wyjściowe do rozważań ujęcie systemowe logistyki, oparte na założeniach 
triady logistycznej (czas, jakość i koszty), w sposób szczególnie wyraźny zauważa się przyczy-
ny niepewności i nieprzewidywalności, które oddziałują na przebieg procesów logistycznych.

O ile bowiem, nieprzewidywalność należy rozpatrywać jako element zaistnienia – wystę-
puje lub nie występuje, to już niepewność, nacechowana jest pewną możliwością kwantyfikacji, 
stąd na proces logistyczny będzie mogła wpływać w różnym stopniu. Oznacza to, że ma różny 
stopień wpływu na przyszły proces i generuje różne efekty (skutki). Jeśli więc przyjąć powyż-
sze założenia za symptomatyczne, niezbędne jest zidentyfikowanie obszarów logistyki charak-
teryzujących się określoną podatnością (w różnym stopniu) na niepewność (uwarunkowania 
niepewności) i nieprzewidywalność (możliwość jej wystąpienia). Identyfikacja podatnych ob-
szarów logistyki na niepewność i nieprzewidywalność oraz źródła podatności przedstawiono 
w tabeli 3. 

Tabela 3. Obszary logistyki podatne na niepewność i nieprzewidywalność oraz źródła podatności

Przyczyny  
podatności

Obszar logistyki

Wewnętrzne Zewnętrzne

Zakupy i zaopatrzenie Zbyt długi czas potrzebny dla przygotowania 
zapotrzebowania. Skomplikowany sposób 
wyboru dostawy, lub brak usystematyzowanej 
procedury wyboru dostawcy. Brak planowania 
zakupów. Wysokie wyspecjalizowanie 
materiałowe 

Duża siła dostawców (monopol) – 
ograniczone możliwości zakupu. 
Nieelastyczne oferty 

Realizacja dostaw Brak transportu gospodarczego. Brak 
planowania i zarządzania dostawami 

Sezonowość. Błędy w zamówieniach. 
Problemy techniczne. Brak czasowej 
dyscypliny 

Magazynowanie Nieodpowiedni system składowania. Zapas 
nadmierny. Efekt góry lodowej. Brak 
magazynu (przestrzeni) specjalistycznego (np. 
dla materiałów niebezpiecznych)

Uzależnienie od zewnętrznego 
magazynu i jego obsługi. 
Nieregularność dostaw 

Logistyka produkcji Produkcja w systemie ssącym. Brak 
planowania i harmonogramowania. Wady 
techniczne i technologiczne. Przestarzały 
system produkcji. Niewystraczająca ilość 
pracowników. Zbyt niski poziom zapasu 
zabezpieczającego produkcję. Zbyt duża ilość 
przestojów i przezbrojeń. Niewystarczające 
moce produkcyjne

Nagły wzrost lub spadek popytu. 
Sezonowość i trendy. Zamówienia 
specjalne – produkcja na życzenie 

Logistyka dystrybucji Nieterminowość. Brak optymalnego 
planowania tras i dostaw. Brak procedur 
zwrotu i reklamacji

Duże rozproszenie alokacyjne 
punktów odbioru 

Transport i wsparcie 
technologiczne

Brak zarządzania bazą sprzętowo 
transportową. Starzejący się tabor 

Zdarzenia losowe (wypadki, awarie, 
pogoda). Koszty transportu. Polityka 
transportowa (w tym w zakresie płac) 
poszczególnych państw

Źródło: opracowanie własne.
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Należy oczywiście pamiętać, że na możliwość skutecznego planowania i prognozowania 
procesów logistycznych (stosownie do dokonanego podziału wg sfer działania) wpływa zaist-
niała przypadkowość (pochodząca z otoczenia, który to czynnik należy inkorporować lub es-
tymować) oraz chęć i zdolność do partycypacji organizacyjnej (w oparciu o posiadane zasoby 
i umiejętności) wobec zachodzących zmian. 

Niepewność, co do kreowania wartości przez poszczególne funkcjonalne obszary logistyki, 
jest w swojej istocie ryzykiem, zdeterminowanym stopniem podatności tych obszarów na nie-
pewność (w różnym stopniu) i nieprzewidywalność, jest uzależniona od optymalnego (zrów-
noważonego) sprzężenia w połączeniu czasu, jakości i kosztu w logistyce. Niestety, klasyczne 
myślenie o ekonomii i faworyzowanie modeli ekonomicznych nie uwzględnia ryzyka, ale też 
należy pamiętać, że pewność i niepewność mają silne podłoże subiektywnej wartości. To w isto-
cie konsument ocenia co dla niego jest ważne, a zatem nawet mierzalna niepewność, która nie 
skutkuje dolegliwościami, nie jest dla niego ryzykiem. Podatność wytypowanych obszarów lo-
gistyki na nieprzewidywalność zdarzeń będzie zmieniać się w zależności od poziomu zoptyma-
lizowania samego procesu (przy założeniu, że proces zawsze można ulepszyć – zawsze może być 
bardziej wydajny), czyli im więcej błędów możliwych jest do wyeliminowania w początkowym 
etapie procesu, tym mniej powinno być nieprzewidywalnych dolegliwych zdarzeń i sytuacji. 
W projektowaniu procesów logistycznych możliwy jest zatem wariant „do wewnątrz” (inside), 
polegający na zwiększeniu poziomu hermetyzacji, a przez to izolacji lub wariant „na zewnątrz” 
(outside), którego wyrazem jest tworzenie turbologistycznych systemów (TurboLogistics Sys-
tems) umożliwiających zarządzanie z przyspieszeniem. Stopnień niepewności powinien nato-
miast wykazywać rozbieżne z poziomem zoptymalizowania procesu wskaźniki. To oznacza, że 
wzrost kosztu procesu może zwiększyć stopień niepewności i odwrotnie – na poziom kosztu 
wpływał będzie stopień (wyższy bądź niższy) niepewności (analogicznie wydłużenie czasu pro-
cesu oraz poziom jakości).

RELACJA MIĘDZY NIEPEWNOŚCIĄ A NIEPRZEWIDYWALNOŚCIĄ W LOGISTYCE
Obecnie, w większości przedsiębiorstw planowanie procesu logistycznego i jego efektów opar-
te jest zazwyczaj na analizie zdarzeń (powtarzalnych) z przeszłości. To podejście (choć słuszne 
pod względem zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, ale oparte na klasycznym myśle-
niu ekonomicznym) ogranicza przewidywanie możliwości wystąpienia sytuacji (w postaci efek-
tów) innych niż dotychczas znane. Najczęściej w planowanie przebiegu procesu nie włącza się 
możliwości wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń, ponieważ w przeciwieństwie do ryzyka 
prawdopodobieństwa nie są możliwe do oszacowania. Biorąc jednak pod uwagę narastające zja-
wisko „niepewności egzystencjonalnej” i zasadność włączenia do rozważań ekonomicznych za-
gadnień niepewności i ryzyka, należy zauważyć że nauki ekonomiczne bardziej zbliżyły się do 
realnych zjawisk gospodarczych (Lange, 1967, s. 193). We współczesnym podejściu do logisty-
ki możliwość eliminacji niepożądanych efektów stanowi dlatego ważny, perspektywiczny ele-
ment zarządzania procesem logistycznym. To oznacza, że w planowanie procesu i w jego prze-
bieg należy wbudować scenariusz, który będzie uwzględniał możliwość wystąpienia skutecznej 
realizacji procesu, ale również i doznania porażki. Niepewność związana z sukcesem lub poraż-
ką w przeprowadzaniu procesów i w następstwie jego skutków powinna być włączona w stra-
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tegię zarządzania procesem logistycznym. Jak bowiem pisał na początku XX wieku A.W. Wil-
lett: „ryzyko jest zobiektywizowaną niepewnością co do wystąpienia niepożądanego zdarzenia. 
Zależy ono od niepewności, a nie od stopnia prawdopodobieństwa” (Willett, 1901, s. 27). Nale-
ży więc rozgraniczyć zarządzanie nieprzewidywalnymi elementami i powtarzalnością zdarzeń. 
Powstaje jednocześnie swoisty paradoks między zarządzaniem nieprzewidywalnością (jak za-
rządzać elementem, który zdarza się incydentalnie), a zarządzaniem niepewnością jako elemen-
tem, który z procesowego punktu widzenia może mieć instrumentarium pomiarowe. Wynika 
to z tego, że niepewność oznacza „wszelką niezgodność w obrębie struktur poznawczych oraz 
między strukturami poznawczymi i doświadczeniami, a także jako niemożność przewidywa-
nia przyszłych zdarzeń” (Kossowska, 2009, s. 2331). Powstaje jednak pytanie czy można mówić 
o relacjach pomiędzy niepewnością i nieprzewidywalnością, czy też z punktu widzenia same-
go procesu (a więc wychodząc od stanu faktycznego, tj. wystąpienia bądź nie zdarzeń i sytu-
acji oraz ich zmienności) należy uznać, że nieprzewidzenie możliwości wystąpienia zdarzenia 
w ciągu procesu, to w istocie zarządzanie niepewnością? 

Biorąc pod uwagę presję menedżerską jaką jest identyfikacja i ograniczanie tzw. wąskich 
gardeł w procesie logistycznym oraz zapobieganie na etapie planowania możliwości wystąpie-
nia nieakceptowalnych odchyleń od planu, należy w pierwszej kolejności spojrzeć na samo wy-
stąpienie zdarzeń niepożądanych. Tutaj ewidentną rolę odgrywa sama losowość i incydental-
ność, co oznacza, że nie wystarczy tylko uczynić proces logistyczny bardziej elastycznym. Skoro 
bowiem istnieje możliwość wystąpienia pewnego zdarzenia (nawet jeśli się tego nie przewiduje), 
to w rezultacie może powstać swoisty portfel opcji wynikowych. Występuje zatem uzasadnio-
na potrzeba uznania niepewności za element strategii działania logistycznego. Przy takim zało-
żeniu oznacza to gotowość do dokonywania zmian w obszarze powstałych ograniczeń (Raynor, 
2007, s. 219). Wpływ niepewności (i nieprzewidywalności) na proces logistyczny przedstawio-
no na rysunku 1. 

Rysunek 1. Wpływ niepewności na procesy logistyczne

Źródło: opracowanie własne. 
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Relacja między niepewnością a nieprzewidywalnością w procesie logistycznym jest linio-
wa. Można przyjąć założenie, że w zasadzie warunki niepewności powstają przez zaistnienie 
zdarzenia. Początkowo nie ma pewności co do wystąpienia pewnej sytuacji, ale jej pojawienie 
się buduje niepewność dotyczącą scenariusza możliwego przebiegu zdarzenia. We współcze-
snych koncepcjach zarządzania takie podejście nazywa się „wymaganą niepewnością”. Jest to 
sposób zarządzania portfelem scenariuszy zdarzeń i efektów wywołanych niepewnością sytu-
acji. A więc elastyczność przebiegu procesu staje się swoistą strategią opartą na przewidywaniu 
i opracowywaniu scenariuszy. Mówi się o niepewności co do wystąpienia scenariuszy zdarzeń 
i niepewności co do ich przebiegu, jednak ich przewidywanie (mimo że i tak generuje dodat-
kowe koszty) ogranicza ryzyko maksymalizacji strat. Scenariusze (strategiczne) bowiem mają 
za zadanie wspomóc postrzeganie niepewności jako strategicznego elementu przebiegu proce-
su i zarządzania procesem. Należy przyjąć, że częścią prowadzenia procesu jest nieprzewidy-
walność występująca w warunkach niepewności. Co oznacza, że zarządzanie incydentalnymi 
zdarzeniami, które bezpośrednio wpływają na efektywność (i wydajność rzeczywistą) procesu, 
ograniczając warunki elastycznych zmian, jest w istocie metodą zarządzania niepewnością. We 
współczesnej logistyce „wymagana niepewność” to element strategiczny.

KONCEPCJA POMIARU NIEPEWNOŚCI W LOGISTYCE
Istnieje kilka spojrzeń na możliwość pomiaru niepewności. Do najczęstszych zalicza się meto-
dy statystyczne i należy wymienić m.in. analizę serii powtarzalnych obserwacji i regresję linio-
wą. Najczęściej wykorzystuje się instrumentarium prognozowania – z zasady wykorzystuje się 
odniesienie do zdarzeń z przeszłości, więc zdarzenia, które nie wystąpiły nie mogą wejść z na-
tury w opracowywanie scenariusza przebiegu procesu. Poziom przypadkowości zdarzeń jest 
najważniejszym czynnikiem ograniczającym prognozowanie scenariusza i efektów przebiegu 
procesu. Trudno zatem określić punkty skrajne oddziaływania zdarzenia, a w konsekwencji nie 
ma możliwości określenia granic zbioru skutków zdarzenia. Zmniejsza się zatem rola rachun-
ku prawdopodobieństwa a wzrasta rola poznania racjonalno-analitycznego i intuicyjno-emo-
cjonalnego (Jędralska, Czech, 2011, s. 13). W zakresie rachunku kosztów pomiar niepewno-
ści charakteryzuje się mniejszą liczbą ograniczeń, a w oczywisty sposób niezakłócony przebieg 
procesu daje możliwość ustalenia kosztu i wykonania planowanego budżetu. W warunkach 
niepewności istnieje (zawsze) natomiast możliwość oszacowania kosztu zmian i kosztu wydłu-
żonego czasu przebiegu procesu. Zmiany kosztują, a konsekwencje wystąpienia zdarzeń w prze-
biegu procesu są pod względem kosztowym również mierzalne. Niepewna sytuacja w większo-
ści podnosi koszt procesu.

Można więc podjąć próbę zastanowienia się czy poza klasycznym podejściem do szacowania 
ograniczeń związanych z niepewnością, w procesie logistycznym istnieje również możliwość 
odniesienia się do najważniejszych czynników kreujących proces logistyczny – wspomnianej 
już triady logistycznej? Nakazywałoby to jednak spojrzenie na pomiar niepewności przez pry-
zmat wydajności procesu, dlatego proponowana koncepcja za podstawowy miernik wykorzy-
stuje czas, jako ten, który bezpośrednio wpływa na jakość i koszt procesu. Jest więc swoistym 
integratorem czynników kształtujących poziom wydajności procesu logistycznego. Należy za-
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łożyć wykorzystanie wskaźników wydajności, które będą mogły na podstawie czasu wskazać 
tempo przebiegu procesu logistycznego z uwzględnieniem sytuacji nieprzewidzianych i ich nie-
pewnych skutków. To z punktu widzenia logistyki powinno kształtować postrzeganie procesu 
jako wyznacznika sprawności logistycznej. 

Dlatego, można sformułować propozycję wskaźnika wolumenu nieprzewidzianych zdarzeń 
w stosunku do wszystkich zaplanowanych (wnoszących wartość) działań wyrażony wzorem (1):

   liczba zdarzeń incydentalnych
   liczba wszystkich zaplanowanych działań w procesie      (1)

Wobec wskazania udziału nieprzewidzianych zdarzeń w ciągłości zaplanowanego procesu, 
kolejny wskaźnik (2) określa stosunek czasu przeznaczonego na zarządzanie działaniami nie-
przewidzianymi w stosunku do planowego czasu realizacji procesu:

   czas związany z reagowaniem na zdarzenia nieprzewidziane
   zaplanowany czas realizacji procesu        (2)

Wydajność rzeczywistą procesu na podstawie stosunku dwóch wielkości czasu, tj. realnego 
i nominalnego wyraża wskaźnik (3):

   realny czas wykonania procesu
   nominalny planowy czas trwania procesu        (3)

Dla uwzględnienia czasu potrzebnego na zarządzanie nieprzewidzianymi zdarzeniami 
w kontekście wydajności procesu można zastosować wskaźnik (4):

   realny czas wykonania procesu + czas zdarzeń incydentalnych
   nominalny planowy czas trwania procesu        (4)

Wobec powyższych założeń dla określenia syntetycznego wskaźnika realnej wydajności 
procesu w warunkach niepewności można posłużyć się porównaniem wskaźnika wydajności 
rzeczywistej procesu i wskaźnika wydajności procesu w warunkach niepewności (5):

   wskaźnik wydajności procesu w warunkach niepewności
   wskaźnik wydajności rzeczywistej procesu        (5)

Prezentowane podejście wykorzystujące proponowane wskaźniki nie powinno być trakto-
wana jako jedyne w zakresie poznania wpływu niepewności na przebieg procesów logistycz-
nych, zwłaszcza z punktu widzenia czasu. Takie podejście pozwala jednak na spojrzenie na pro-
ces logistyczny nie tylko z punktu widzenia nieprzewidzianej sytuacji w świetle jednostkowej 
zmiany w procesie, ale umożliwia potraktowanie procesu jako spójnej całości działań (aspekt 
holistyczny). Zdarzenia losowe i incydentalne (niepowtarzalne) mogą zostać zatem wbudowa-

Wolumen    
  nieprzewidzianych  = 

zdarzeń

Udział  
  czasu incydentów  = 

w procesie 

Wydajność 
       rzeczywista   =

procesu

Wydajność  
  procesu w warunkach   =  

niepewności

Syntetyczny    
      wskaźnik   = 

wydajności  
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ne w skuteczną strategię zarządzania procesami logistycznymi w każdym przedsiębiorstwie, 
a tym samym powinny być traktowane jako inherentny element procesu, którym można efek-
tywnie sterować. Wykorzystanie czasu jako nośnika wydajności procesu wydaje się w pełni za-
sadne, zwłaszcza, że elastyczność w wykorzystaniu czasu ma bezpośredni wpływ na końcowy 
koszt procesu i na jakość jego przebiegu (a przez to poziom satysfakcji klienta), co w efekcie ge-
neruje zespół skutków dających się z powodzeniem włączyć w strategię elastyczności zarządza-
nia zmianą – w tym niepewnością. Zwłaszcza, że przykładowo, transport morski (ale także i lot-
niczy) jest silnie uzależniony od warunków atmosferycznych, dodatkowo dla transportu drogą 
wodną wymagany jest bardzo długi czas na dostarczenie towaru w wyznaczone miejsce i wy-
stępuje silne uzależnienie od wytyczonych szlaków morskich i dostępnych portów morskich. 
Oczywiście, tak jak i w innych gałęziach, obserwowane jest innowacyjne (a przy tym zwiększa-
jące np. bezpieczeństwo w przyjęciu odpowiedzialności za respektowanie czasu), podejście do 
skracania dróg, np. megaprojekt – Nowy Kanał Sueski umożliwia ruch statków w obu kierun-
kach jednocześnie, zwiększenie przepustowości przeprawy oraz skrócenie czasu pokonania ka-
nału z obecnych 22 godz. do spodziewanych 11 godz. Ale i wobec Kanału Sueskiego pojawia się 
niepewność natury efektywnościowej, co wynika z przyjęcia zbyt optymistycznego założenia 
o rocznym wzroście wolumenu handlu morskiego w tempie 9% rocznie, podczas gdy dane sta-
tystyczne mówią o zaledwie 3% wzroście (Unctad, 2014, s. 12). Dodatkowo, ten stan pogłębia 
dynamicznie rozwijający się tzw. Nowy Jedwabny Szlak, którym transport towarów chociaż jest 
droższy, to jest czterokrotnie szybszy (Zimmermann, 2015). 

PODSUMOWANIE
Zdolność do reagowania na zjawiska przypadkowe (incydentalne) we współczesnej logistyce 
jest traktowana jako wyznacznik bieżącej sprawności logistycznej. Staje się więc elementem na 
stałe wbudowywanym w proces zarządzania i zawsze wpływa na przebieg procesu logistyczne-
go. Wobec wyraźnej zmiany optyki, zagadnieniom niepewności i nieprzewidywalności nadaje 
się nowy wymiar, przez co dochodzi do stosunkowo nowego podejścia do zarządzania proce-
sem logistycznym. Do dobrze już poznanych zagadnień związanych z kategorią elementów ela-
styczności procesowej wpisuje się teraz strategicznie wymaganą niepewność, podyktowaną za-
istnieniem (bądź nie) zdarzenia, nowej sytuacji lub zmiany stanu rzeczy. Wobec tego można 
wskazać na następujące wnioski natury ogólnej:
 – zorganizowanie przestrzeni dla działań w procesie logistycznym wymaga rozszerzonego 

o warunki niepewności podejścia do zarządzania,
 – z punktu widzenia ekonomiki przedsiębiorstwa niepewność i zdarzenia nieprzewidywal-

ne należy ograniczać,
 – na podstawie podejścia procesowego warto uznać możliwość uczenia się przez wywoływa-

nie niepewności (czarne scenariusze), co może pozwolić na uodpornienie procesu na podob-
ne zdarzenia w przyszłości,

 – obszary logistyki szczególnie podatne na niepewność i nieprzewidywalność to te, które 
w dużej mierze podatne są również na czynniki zewnętrzne, od których zależy przebieg 
procesu,
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 – niemierzalna nieprzewidywalność kreuje wysoki poziom niepewności zdarzeń i skutków,
 – we współczesnej logistyce niepewność należy traktować jako strategiczny element elastycz-

ności procesów,
 – za uzasadnioną należy uznać propozycję pomiaru skutków niepewności w logistyce na 

podstawie czasu z wykorzystaniem dostępnych metod, w tym także metody wskaźnikowej 
(w tym wskaźników porównawczych),

 – fundamentem myślenia o zarządzaniu niepewnością w logistyce powinna być triada logi-
styczna, czyli zoptymalizowane zależności między czasem, jakością i kosztem.

 – nieprzewidywalność i niepewność wpływa na proces logistyczny z natury rzeczy negatyw-
nie, dlatego należy starać się antycypować te skutki. 
Chociaż więc występujące turbulencje w gospodarce są raczej nieuniknione, to nie wszystkie 

negatywne ich konsekwencje należy biernie przyjmować. Jak wielokrotnie podnoszono, chodzi 
o sytuację, w której narasta niepewność i coraz trudniej ten stan poddać ocenie probabilistycznej. 
Sformułowana próba zmniejszenia stanu nieprzewidywalności na podstawie sformułowanych 
wskaźników wpisuje się więc w budowanie „strategii jutra” w perspektywie długookresowej.
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Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne

THE INFLUENCE OF UNCERTAINTY AND UNPREDICTABILITY ON LOGISTICS PROCESSES

ABSTRACT The authors of the article on the basis of theoretical considerations on the phenomenon of 
uncertainty and unpredictability in logistics, based on a review of positions and research 
approaches, lead to attempts to systematize semantics in the taken problem and indicate the 
areas of logistics susceptible particularly to uncertainty and unpredictability. Theoretical 
considerations on the role of uncertainty in the logistics process and the relation between 
the concepts of uncertainty and unpredictability constitute the basis for a conceptual ap-
proach to the possibility of uncertainty’s measurement in the logistics process. The way of 
recognizing the problem realizes elementary aim of the article, which is to designate space 
for uncertainty in logistics at the area of efficiency of time and therefore productivity of 
logistics processes.

KEYWORDS uncertainty, unpredictability, uncertainty in logistics, parameterization of the effects of un-
certainty in logistics

Translated by Łukasz Marzantowicz
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest propozycja metody oszacowania mnożnika inwestycyjnego Key-
nesa i zastosowanie wyników estymacji do oceny wpływu inwestycji pogłębienia toru 
wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m na gospodarkę kraju. W artykule wykorzy-
stano metody statystyczne estymacji punktowej i przedziałowej Neymana dla para-
metrów krzywej regresji liniowej konsumpcji na tle produktu krajowego brutto. Na 
podstawie danych statystyki publicznej (Rachunki Narodowe) oszacowano krańcową 
skłonność do konsumpcji, a następnie mnożnik inwestycyjny Keynesa. Określono 
przedziały ufności dla krańcowej skłonności do oszczędzania (MPC) i mnożnika 
inwestycyjnego, a następnie wykorzystano aktualne szacunki nakładów inwestycyj-
nych na pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście zawarte w analizie korzyści-

-kosztów dla przedmiotowej inwestycji. Ostatecznie wykazano z określonym a priori 
prawdopodobieństwem przedziały wzrostu wartości dodanej brutto w skali całej go-
spodarki wywołane inwestycją w pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 
12,5 m.

SŁOWA KLUCZOWE krańcowa skłonność do konsumpcji, mnożnik inwestycyjny Keynesa, inwestycje 
transportowe, pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście.

WPROWADZENIE
O przyczynach zróżnicowania tempa wzrostu gospodarczego powstało wiele teorii. Do połowy 
osiemnastego wieku, kiedy na całym świecie metody i środki produkcji były zbliżone, zróżni-
cowanie dochodu w przeliczeniu na mieszkańca było niewielkie. W okresie Oświecenia i pierw-
szej rewolucji przemysłowej wynalazki zaczęły usprawniać procesy produkcji i przyczynia-
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ły się do wzrostu wydajności pracy. Gospodarki, w których był łatwy dostęp do ówczesnych 
osiągnięć nauki i techniki zaczęły rozwijać się dynamicznie, dystansując tym samym te kra-
je, które nie czerpały z dorobku epoki wynalazków. Od tego czasu rozpoczęła się na świecie era 
wzrostu zróżnicowania produktu per capita, nazywana wielką światową dywergencją. Zaczęły 
powstawać liczne eseje i traktaty z zakresu ekonomii politycznej, które próbowały to nowe zja-
wisko wytłumaczyć w możliwie najlepszy sposób. Pod koniec lat 30. i w latach 40. XX wieku 
z głównego nurtu ekonomii politycznej zaczęła wyłaniać się nowa teoria, zwana teorią wzro-
stu, w rozwoju której kamieniami milowymi stały się publikacje R.F. Harroda Esej z zakresu 
teorii dynamicznej (Harrod, 1939) i E.D. Domara Wzrost kapitału, stopa wzrostu i zatrudnienie 
(Domar, 1946). Złoty wiek teorii wzrostu, mierząc liczbą pojawiających się publikacji o tej te-
matyce w czasopismach ekonomicznych, przypada na połowę lat 50. i lata 60. XX wieku, a im-
pulsem do naukowej dyskusji nad problematyką wyjaśnienia przyczyn wzrostu gospodarcze-
go stał się słynny artykuł R.M. Solowa zatytułowany Wkład do teorii wzrostu gospodarczego 
(Solow, 1956). Nowy nurt myśli ekonomicznej zaczęto nazywać neoklasyczną teorią wzrostu, 
a jego główne założenia oparte były m.in. na tym, że gospodarki rozwijają się z optymalną sto-
pą wzrostu wówczas, kiedy osiągają poziom równowagi inwestycji i konsumpcji. W połowie lat 
60. poziom stopy wzrostu, którą zaczęto określać mianem społecznie optymalnej stopy wzro-
stu lub stopy wzrostu gospodarki w stanie stacjonarnym, próbowano wyznaczać wykorzystując 
w tym celu zasadę maksimum Pontriagina (Pontryagin, Boltyanskii, Gamkrelidze, Mishchen-
ko, 1962), za pomocą której maksymalizowano sumę zdyskontowanej użyteczności konsumpcji. 
Pionierskie poszukiwania tzw. optymalnej ścieżki rozwoju gospodarczego były badania mię-
dzy innymi H. Uzawy (1964) i T.C. Koopmansa (1965). Ponieważ neoklasyczne modele wzro-
stu, jak wynikało z licznych badań empirycznych, w niedostateczny sposób wyjaśniały zróżni-
cowanie tempa wzrostu gospodarek na świecie, podejmowano próby „endogenizacji” postępu 
technicznego, zmierzające do zwiększenia stopnia wyjaśniania procesu wzrostu. Na tym grun-
cie w połowie lat 60. XX wieku wyrosła nowa teoria, zwana teorią endogenicznego wzrostu go-
spodarczego. W miejsce dotychczas uwzględnianych w modelach neoklasycznych zasobów siły 
roboczej w gospodarce, zaczęto wprowadzać kapitał ludzki, którego wartość zależała między 
innymi od poziomu edukacji, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, działalności badawczo-

-rozwojowej, budownictwa i utrzymania infrastruktury publicznej. 
Pomimo zwiększenia się wiedzy dotyczącej przyczyn wzrostu gospodarek i akumulacji ka-

pitału, w wyniku rozwoju teorii wzrostu, w połowie lat 70. laureat Nagrody Nobla, Paul Sa-
muelson, w jednym z esejów napisał: „Nadal właściwie nie wiadomo, dlaczego ubogie kraje 
są biedne, a zamożne – bogate” (Samuelson, 1976). Ekonomiści zaczęli rozwijać nowe teorie 
i doktryny ekonomiczne, wyjaśniające źródła wzrostu gospodarczego. Do głosu zaczęły docho-
dzić koncepcje realnego cyklu koniunkturalnego, głoszone między innymi przez F.E. Kydlanda 
i E.C. Prescotta (1982), zerowego wzrostu D.H. Meadows i innych (Meadows, Meadows, Ran-
ders, Behrens, 1973), czy społecznych granic wzrostu F. Hirscha (1976). Dopiero na początku lat 
90. nastąpił renesans rozwoju teorii wzrostu, w szczególności teorii dotyczących modeli endo-
genicznego wzrostu. Ukuło się nawet pojęcie „nowej teorii wzrostu”, w odróżnieniu od neokla-
sycznej teorii wzrostu, którą określano mianem „starej teorii wzrostu” (Lis, 2013).

W rozważaniach na temat przyczyn wzrostu gospodarczego nie można pominąć kamienia 
milowego w rozwoju poglądów na temat tworzenia wartości, jakim jest dzieło Johna M. Key-
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nesa Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (Keynes, 1936). Keynes uważał, że kla-
syczna szkoła ekonomii reprezentowana głównie przez przytaczanych wcześniej Say’a, Ricar-
do, Smitha, Milla, ale również ich kontynuatorów, na przykład Marshalla, Egdewortha i Pigou 
zbyt często traktowała o problemie podziału bogactwa, zapominając często o istocie, źródłach 
i przyczynach jego powstawania. Z punktu widzenia rachunków narodowych istotne jest rów-
nież spostrzeżenie Keynesa, że inwestycje należy utożsamiać z oszczędnościami stanowiącymi 
nadwyżkę dochodu nad konsumpcją. Oznacza to, że łączny dochód równa się wartości produk-
cji wytworzonej w danym okresie, a ta stanowi sumę konsumpcji i inwestycji.

Zdolność gospodarek do wytwarzania dodatkowego dochodu będzie zależała od właściwej 
proporcji pomiędzy konsumpcją a oszczędnościami. Keynes zauważa, że proporcja ta jest funk-
cją dochodu. Wprowadza pojęcie skłonności do konsumpcji, którą definiuje jako funkcyjną za-
leżność między danym poziomem dochodu a wydatkami na konsumpcję (Keynes, 1936). Key-
nes zauważa, że wraz ze wzrostem dochodu udział konsumpcji w wydatkach ogółem maleje. 
Oznacza to, że krańcowa skłonność do konsumpcji, będąca częścią dodatkowego dochodu, któ-
rą konsument pragnie skonsumować, jest dodatnia, ale mniejsza od jedności. 

(1)

gdzie:
MPC – krańcowa skłonność do konsumpcji (marginal propensity to consume),
dC – przyrost konsumpcji w jednostce czasu (w skali roku),
dY – przyrost dochodu w jednostce czasu (w skali roku).
Jak zauważa Keynes, zaspokajanie zasadniczych potrzeb człowieka i jego rodziny stano-

wi bodziec silniejszy od chęci akumulacji, która występuje wyraźnie dopiero po osiągnięciu 
pewnego stopnia dobrobytu. To spostrzeżenie jest spójne z wynikami badań, które otrzymał 
R. Benini (1906) w zakresie analizy zmian w strukturze pochodzenia dochodu gospodarstw 
domowych w zależności od osiąganego poziomu dochodu. Wraz ze wzrostem dochodów coraz 
większy jest udział dochodu pochodzącego z kapitału, co wynika ze zwiększania się poziomu 
akumulacji czy wzrostu zdolności do konwersji dochodów na majątek. 

Problemem w procesie tworzenia wartości dodanej, której część w postaci inwestycji prze-
znaczana jest na powiększenie kapitału jest zapewnienie stałej nadwyżki nowych inwestycji ka-
pitałowych nad ubytkami kapitału. Dlatego współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę na 
efektywność inwestycji, tak by zapewnić wzrost produkcji przez stosowanie coraz mniej kapita-
łochłonnych metod. Możliwe jest to jedynie dzięki stosowaniu nowych osiągnięć technologicz-
nych i rozwiązań innowacyjnych.

Inwestowanie jest zasadne wówczas, gdy przedsiębiorcy oczekują, że popyt krajowy będzie 
rósł w przyszłości. Wzrost łącznego popytu na dobra i usługi jest równy iloczynowi przyrostu 
łącznych inwestycji i mnożnika wyznaczonego przez krańcową skłonność do konsumpcji. Wo-
bec tego przyrost całkowitego dochodu spowodowany przyrostem inwestycji można zapisać na-
stępująco:
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gdzie:
ΔYt – przyrost zagregowanego dochodu w czasie t,
ΔIt – przyrost zagregowanych inwestycji w czasie t,
k – mnożnik inwestycyjny.
Jeśli przyjmiemy, że k jest mnożnikiem inwestycyjnym, wówczas wyrażenie 1 – (1/k) rów-

na się krańcowej skłonności do konsumpcji. Jak widać, przyrost łącznego dochodu lub wartości 
dodanej brutto jest k razy większy od przyrostu inwestycji. Propozycję metody estymacji mnoż-
nika inwestycyjnego k wraz z jej empiryczną egzemplifikacją, autor przedstawił w 2010 roku 
w podrozdziale 3.4, punkcie 2 zatytułowanym Estymacja mnożnika inwestycyjnego Keynesa 
i krańcowej skłonności do konsumpcji, będącym częścią pracy zbiorowej Studium przyszłych 
społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m (Lis, 
2010, s. 135–138). 

Koncepcja Keynesa dotycząca mnożnika inwestycyjnego została zaczerpnięta z koncepcji 
mnożnika zatrudnienia Kahna. Mnożnik ten wyraża stosunek przyrostu całkowitego zatrud-
nienia i zatrudnienia pierwotnego, to znaczy zatrudnienia wywołanego bezpośrednio inwesty-
cją. Gdyby przyjąć założenie, że relacja dochodu i zatrudnienia w każdej gałęzi gospodarki jest 
stała, oznaczałoby to, że mnożnik inwestycyjny Keynesa jest równy mnożnikowi zatrudnienia 
Kahna. W rzeczywistości zespołowa wydajność pracy w poszczególnych gałęziach gospodarki 
jest różna, stąd nie należy sądzić, że oba mnożniki będą przyjmowały w gospodarkach jedna-
kowe wartości. W gałęziach o wyższej zespołowej wydajności pracy mnożnik Keynesa będzie 
przyjmował wartości wyższe niż w gałęziach o niższej wydajności. Oznacza to, że inwestycje 
powinny być kierowane w te obszary gospodarki, które będą w stanie wytworzyć wyższą war-
tość dodaną, dając tym samym więcej miejsc pracy w porównaniu z mniej wydajnymi gałęzia-
mi. W długim czasie może dojść do dysproporcji pomiędzy zgłaszanym popytem na dobra lub 
usługi a podażą tych dóbr lub usług oferowaną przez sektory gospodarki o niższym poziomie 
inwestycji. Wówczas mogą wzrosnąć ceny tych dóbr (usług), co zwiększy dochodowość sekto-
ra, a zatem zdolność do tworzenia wartości dodanej, co z kolei przyciągnie nowe inwestycje do 
tego obszaru gospodarki. 

Jak uzasadnia Keynes, gdy krańcowa skłonność do konsumpcji jest niewiele mniejsza od 
jedności, to małe wahania inwestycji są w stanie wywołać znaczne wahania zatrudnienia i na-
wet stosunkowo słaby wzrost inwestycji może doprowadzić do pełnego zatrudnienia w gospo-
darce. Odwrotnie będzie przy krańcowej skłonności do konsumpcji niewiele większej od zera – 
znaczne wahania inwestycji wywołają małe wahania zatrudnienia. Niezbędny będzie wówczas 
duży wzrost inwestycji, aby osiągnąć pełne zatrudnienie. Ta sytuacja występuje znacznie czę-
ściej w praktyce. Dodatkowo nieliniowość związku pomiędzy zatrudnieniem a nakładami in-
westycyjnymi oraz efekty niedopasowań na rynkach pracy, tak zwane frykcje poszukiwań (se-
arch frictions), powodują, że coraz trudniej osiągnąć stan pełnego zatrudnienia. 

CEL PRACY
Celem artykułu jest wyznaczenie mnożnika inwestycyjnego Keynesa dla polskiej gospodarki 
według metody zaproponowanej w opracowaniu Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych 
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efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m (Lis, 2010, s. 135–138), a na-
stępnie za jego pomocą określenie wpływu podjęcia inwestycji w infrastrukturę transportową, 
polegającą na pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m na wzrost produktu 
krajowego brutto. W artykule wykorzystano metody statystyczne estymacji punktowej i prze-
działowej Neymana dla parametrów krzywej regresji liniowej konsumpcji na tle produktu kra-
jowego brutto. 

Na podstawie danych statystyki publicznej (Rachunki Narodowe) oszacowano krańcową 
skłonność do konsumpcji i krańcową skłonność do oszczędzania, a następnie mnożnik inwe-
stycyjny Keynesa. Określone zostały przedziały ufności dla krańcowej skłonności do oszczę-
dzania (MPC) i mnożnika inwestycyjnego, a następnie wykorzystane zostały aktualne szacunki 
nakładów inwestycyjnych na pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście zawarte w anali-
zie korzyści-kosztów dla przedmiotowej inwestycji. 

Ostatecznie wykazano z określonym a priori prawdopodobieństwem przedziały wzrostu 
wartości dodanej brutto w skali całej gospodarki wywołane inwestycją w pogłębienie toru wod-
nego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m.

METODYKA
Mnożnik inwestycyjny Keynesa jest miarą wpływu zmian produkcji i dochodu w gospodarce 
na skutek zmian wydatków autonomicznych, tzn. takich, które nie wynikają ze zmian realnych 
dochodów czy produktu krajowego brutto. Do wydatków autonomicznych zalicza się m.in. in-
westycje, wydatki rządowe, spożycie gospodarstw domowych oraz dodatnie saldo w handlu za-
granicznym. Mnożnik ten jest relacją przyrostu nominalnej produkcji (dochodu) do przyrostu 
zmian wydatków autonomicznych (głównie inwestycji). W ujęciu nominalnym wyznacza się go 
następująco (Keynes, 1936):

(3)

gdzie:
Y – nominalna produkcja (dochód),
I – inwestycje, 
MPC – (marginal propensity to consume) krańcowa skłonność do konsumpcji.
Jak widać, mnożnik inwestycyjny Keynesa zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji. 

Ze względu na to, że wyrażenie występujące w mianowniku 1 – MPC oznacza krańcową skłon-
ność do oszczędzania (MPS – marginal propensity to save) mnożnik inwestycyjny można zde-
finiować również jako odwrotność krańcowej skłonności do oszczędzania. Jak łatwo zauważyć, 
im większa jest skłonność do konsumpcji, tym wyższa jest wartość mnożnika. I odwrotnie, im 
większa skłonność do oszczędzania, tym mniejsza jest wartość mnożnika. Jeśli akumulowana 
(oszczędzana) jest tylko dziesiąta część dodatkowego dochodu, to oznacza, że każda dodatko-
wa inwestycja przyniesie dziesięciokrotny w stosunku do jej wartości wzrost dochodu, zaś jeśli 
akumulowana jest połowa dodatkowych dochodów, to wówczas inwestycja przynosi tylko dwu-
krotny wzrost dochodu w stosunku do wartości inwestycji. 
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W celu wyznaczenia mnożnika dla inwestycji polegającej na pogłębieniu toru wodnego 
Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m należy oszacować krańcową skłonność do kon-
sumpcji (MPC). W klasycznej teorii ekonomii krańcową skłonność do konsumpcji definiuje 
się jako relację przyrostu konsumpcji (spożycia) do przyrostu produktu (dochodu). Oznacza to 
wzbudzoną konsumpcję (induced consumption) zmianą dochodu. Gdy zmiany dochodu są nie-
wielkie (dążą do zera), wówczas krańcowa skłonność do konsumpcji jest pochodną funkcji kon-
sumpcji na tle dochodu, co można zapisać następująco:

(4)

W interpretacji geometrycznej krańcowa skłonność do konsumpcji jest tangensem kąta na-
chylenia krzywej konsumpcji do osi dochodu. Jeżeli wyznaczymy funkcję konsumpcji na tle do-
chodu, przyjmując hipotezę o liniowości związku obu zmiennych, to ocena parametru kierun-
kowego α1 będzie szacunkiem krańcowej skłonności do konsumpcji. 

(5)

gdzie:
Ct – konsumpcja (spożycie),
GDPt – produkt krajowy brutto (Gross Domestic Product), 
α1, α0 – parametry liniowej funkcji konsumpcji na tle produktu krajowego brutto,
Ut – składnik losowy.
W praktyce efekt oddziaływania inwestycji na wzrost PKB w skali całej gospodarki może 

być niższy ze względu na to, że wzrost dochodu jest impulsem inflacyjnym i wpływa na wzrost 
cen. Efekt ten można oszacować przez zastosowanie elastyczności dochodowej cen w kalkula-
cji mnożnika:

(6)

Elastyczność dochodową cen można oszacować na podstawie funkcji postaci:

(7)

po uprzednim obustronnym zlogarytmowaniu:

(8)

gdzie:
Pt – poziom cen w gospodarce (dla potrzeb niniejszego opracowania posłużono się indeksem 

jednopodstawowym cen przyjmując 2000 rok za podstawę).
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Wykładnik potęgi β1 = ep(Y) informuje, o ile procent wzrośnie poziom cen na skutek wzro-
stu PKB o 1% (elastyczność „dochodowa” cen). 

WYNIKI BADAŃ
W celu oszacowania funkcji konsumpcji przyjęto dane statystyczne dotyczące konsumpcji 
i produktu krajowego brutto w Polsce z lat 2000–2014 opublikowane przez Główny Urząd Sta-
tystyczny w Warszawie. Dane zaprezentowano w tabeli 1. 

Do wyznaczenia mnożnika inwestycyjnego Keynesa dla celów określenia wpływu inwesty-
cji na gospodarkę kraju posłużono się wielkościami zagregowanymi dla całego kraju, z tego 
powodu, że inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa, funduszy Unii Europejskiej 
oraz środków Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Ponadto jej oddziaływa-
nie w przyszłości będzie na całą gospodarkę. Pominięto zróżnicowanie mnożnika w regionach1. 

Tabela 1. Produkt krajowy brutto (GDPt) i spożycie (Ct) w Polsce w latach 2000–2014 (ceny bieżące)

Lata GDPt (mln zł) Ct (mln zł)
2000 744 378,0 607 196,1
2001 779 563,8 646 208,4
2002 808 578,4 685 682,4
2003 843 156,2 706 709,9
2004 924 537,6 760 730,4
2005 983 302,3 801 145,8
2006 1 060 031,4 856 020,3
2007 1 176 736,7 922 899,3
2008 1 275 508,3 1 010 001,1
2009 1 361 849,9 1 096 893,9
2010 1 437 356,5 1 161 634,1
2011 1 553 582,3 1 235 582,2
2012 1 615 894,3 1 286 035,3
2013 1 662 052,3 1 313 576,1
2014 1 724 723,0 1 348 857,6

Źródło: Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2000–2006, Informacje i opracowania statystyczne GUS, 
Warszawa, październik 2007; Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2004–2008, Informacje i opracowania 
statystyczne GUS, Warszawa, grudzień 2009; Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009–2014, Informa-
cje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa, marzec 2015; 

W celu oszacowania parametrów modelu (5) wykorzystano estymator metody najmniej-
szych kwadratów, będący estymatorem zgodnym, nieobciążonym i najefektywniejszym w kla-
sie estymatorów liniowych. Zależność pomiędzy konsumpcją a produktem krajowym brutto 
w Polsce w latach 2000–2014 przedstawiono poniżej.

1 W systemie statystyki publicznej nie są prezentowane dane w ujęciu regionalnym w zakresie szacunków re-
gionalnych produktu krajowego brutto od strony rozdysponowania. Nieznane są więc wielkości spożycia 
i akumulacji w regionach. 
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Rysunek 1. Zależność pomiędzy konsumpcją a produktem krajowym brutto w Polsce w latach 2000–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.

Wyniki estymacji parametrów liniowego modelu konsumpcji na tle produktu krajowego 
brutto zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Zestawienie wyników estymacji parametrów liniowego modelu spożycia (Ct) na tle produktu krajowe-
go brutto (GDPt) w Polsce w latach 2000–2014

Wyszczególnienie Wartości statystyk

R2 0,998

Skorygowany R2 0,998

Se 12283,134

1,3%

F 6348,1

Istotność F 7,16*10-19

Wyraz wolny MPC

 α̂i 59 745,173 0,754

D (̂αi) 11 767,286 0,009

t α̂i 5,077 79,675

Wartość-p 2,121*10-4 7,156*10-19

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 1. 
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Ostatecznie model konsumpcji (spożycia) na tle wytworzonego produktu (GDP) można za-
pisać następująco:

(9)

W wyniku estymacji parametrów funkcji konsumpcji w latach 2000–2014 otrzymano funk-
cję o bardzo wysokim stopniu wyjaśniania zmienności konsumpcji 99,8%, niskim poziomie 
zmienności losowej (1,3%) oraz istotnych statystycznie parametrach, tzn. parametrach nieobar-
czonych zbyt wysokimi błędami szacunku. Standardowe błędy szacunku przyjmowały warto-
ści akceptowalne, tzn. znacznie niższe niż wartość krytyczna testu istotności, stanowiąca oko-
ło połowy wartości oceny parametru. Z kolei statystyka F potwierdza, że związek pomiędzy 
produktem krajowym brutto a spożyciem w Polsce w latach 2000–2014 był istotny statystycz-
nie. W związku z powyższym uzyskane wyniki mogą być przedmiotem uogólnień i wyciąga-
nia wniosków. Można je zatem stosować w praktyce i przyjąć, że krańcowa skłonność do kon-
sumpcji w latach 2000–2014 w Polsce wyniosła MPC = 0,754. Otrzymany wynik oznacza, że 
jeżeli produkt krajowy brutto wzrośnie o jednostkę (np. o 1 mln zł), to należy oczekiwać, że 
konsumpcja wzrośnie o 0,754 jednostek, czyli o 754 tys. zł. Innymi słowy, z każdego dodatko-
wego 1 mln zł PKB, skonsumowanych zostanie 754 tys. zł, a na kolejne inwestycje przeznaczo-
nych zostanie 246 tys. zł. Podstawiając uzyskany wynik do formuły mnożnika inwestycyjnego 
Keynesa (3), otrzymujemy:

 1M = 1 – 0,754  =  4,072                                          (10)

Wartość mnożnika 4,072 oznacza, że wzrost inwestycji o jednostkę spowoduje wzrost PKB 
w skali kraju o 4,072 jednostek. 

W celu oceny wpływu przedsięwzięcia inwestycyjnego w pogłębienie toru wodnego Szcze-
cin-Świnoujście do głębokości 12,5 m na gospodarkę kraju, należy oszacować nakłady inwe-
stycyjne pogłębienia toru wodnego, konieczne jest również skalkulowanie nakładów inwe-
stycyjnych dla projektów komplementarnych, tzn. dostosowaniu odpowiednich nabrzeży do 
głębokości 12,5 m. Kalkulacje takie przeprowadzono i przedstawiono w dokumencie Pogłębie-
nie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m z uwzględnieniem planowanych wybranych 
projektów inwestycyjnych w porcie Szczecin (Bernacki, Lis, 2015). Zakresem badań w cytowa-
nym opracowaniu objęto następujące projekty inwestycyjne:
1. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m (tor wodny).
2. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (Basen Kaszubski).
3. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie wraz z rozbudową infrastruktury portowej w rejo-

nie Kanału Dębickiego (Kanał Dębicki).
4. Budowa nabrzeża do przeładunku ładunków masowych (nab. Skandynawskie) na Ostrowie 

Grabowskim przy Przekopie Mieleńskim.
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Tabela 3. Zestawienie nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego „Pogłębienie toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin do 12,5 m z uwzględnieniem planowanych wybranych projektów inwestycyjnych w por-
cie Szczecin”

Lp Projekty Nakłady inwestycyjne 
netto (w zł)

Nakłady inwestycyjne 
brutto (w zł)

1. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 
głębokości 12,5 m (tor wodny)

1 107 029 422 1 497 803 308

2. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu 
Kaszubskiego

197 844 400 243 348 612

3a. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału 
Dębickiego

202 703 000 249 324 690

3b. Rozbudowa infrastruktury portowej w Kanale Dębickim 
w porcie w Szczecinie

157 240 000 193 405 200

4. Budowa nabrzeża do przeładunku ładunków masowych 
na Ostrowie Grabowskim przy Przekopie Mieleńskim

150 000 000 184 500 000

RAZEM 1 814 816 822 2 368 381 810

Źródło:Bernacki, Lis, 2015. 

Uwzględniając przedstawione kalkulacje nakładów inwestycyjnych netto, oszacowany 
mnożnik inwestycyjny Keynesa oraz korzystając z równania (2), otrzymujemy następujący 
przyrost produktu wytworzonego w wyniku podjęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego:

ΔY = ΔPKB = 4,072 x 1 814 816 822 zł x 7 389 934 099 zł             (11)

Jak widać, podjęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego w pogłębienie toru wodnego Szczecin-
-Świnoujście do 12,5 m i dostosowanie do tej głębokości wybranych nabrzeży w porcie w Szcze-
cinie spowoduje wytworzenie dodatkowej wartości dodanej brutto w skali całej gospodarki 
w wysokości ok. 7,390 mld zł. Oznacza to, że o tyle wzrośnie rocznie wolumen wytworzonego 
produktu (GDP) w okresie eksploatacji inwestycji. Nie należy jednak mylić tej wartości z bezpo-
średnim wpływem inwestycji na sektor portowy w Szczecinie. D. Bernacki i C. Lis oszacowali 
w „Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m z uwzględnieniem planowanych wy-
branych projektów inwestycyjnych w porcie Szczecin” (Bernacki, Lis, 2015), stosując podejście od 
strony tworzenia produktu krajowego brutto, że wartość dodana brutto w 2013 roku w przeli-
czeniu na 1 tonę przeładunków wyniosła 31,59 zł, a to oznacza, że w latach 2022–20412 inwesty-
cja będzie indukować dodatkowo ok. 2,007 mld zł wartości dodanej brutto bezpośrednio w sek-
torze portowym w Szczecinie (Bernacki, Lis, 2015).

Ze względu na to, że relacja pomiędzy produktem krajowym brutto a poziomem konsump-
cji nie jest stała w czasie oraz zależy również od poziomu wytworzonego produktu per capi-
ta i wielu innych, mniej istotnych czynników3, które jednak mogą powodować, że w przyszło-

2 Jest to planowany okres eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego przyjęty dla potrzeb analizy kosztów-
-korzyści (AKK), w tym analizy społeczno-ekonomicznej.

3 J.M. Keynes o czynnikach wpływających na krańcową skłonność do konsumpcji pisał następująco: „Suma, 
jaką społeczeństwo wydaje na konsumpcję zależy: a) częściowo od wielkości dochodu, b) częściowo od in-
nych okoliczności natury obiektywnej, c) częściowo wreszcie od subiektywnych potrzeb, skłonności psy-
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ści krańcowa skłonność do konsumpcji będzie różnić się od tej, którą otrzymano z modelu (5), 
oszacowano dodatkowo krańcową skłonność do konsumpcji (MPC), a następnie mnożnik in-
westycyjny, w sposób przedziałowy. Przyjęto koncepcję estymacji przedziałowej, zapropono-
waną po raz pierwszy na świecie przez polskiego statystyka Jerzego Spławę-Neymana. Istota 
estymacji przez przedziały (estimation by intervals), jak ją nazywał sam J. Spława-Neyman, po-
lega na wyznaczaniu tzw. przedziałów ufności, które z odpowiednio wysokim prawdopodo-
bieństwem (współczynnikiem ufności) pokrywają nieznany, badany parametr populacji. Dol-
ną i górną granicę przedziału ufności dla współczynnika kierunkowego (MPC) krzywej regresji, 
przy założeniu małej próby4, wyznacza się następująco:

(12)

gdzie:
α1 – szacowany parametr – krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC),
α̂i – ocena punktowa szacowanego parametru na podstawie próby,
tα – wartość statystyki o rozkładzie t-Studenta wyznaczona dla współczynnika ufności 1 – α,
D (̂αi) – standardowy błąd szacunku parametru α1. 
Dla przyjętego współczynnika ufności na poziomie 0,95 z tablic kwantyli rozkładu t-Stu-

denta lub funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel – ROZKŁ.T.ODWR.DS (0,05;13), otrzymano 
wartość statystyki tα = 2,16. Następnie po podstawieniu do formuły (12) właściwych statystyk, 
wyznaczono dolną i górną granicę przedziału ufności dla krańcowej skłonności do konsumpcji:

0,754 – 2,16 • 0,009 < MPC < 0,754 + 2,16 • 0,009                 (13)

Ostatecznie otrzymano następujący przedział ufności dla krańcowej skłonności do kon-
sumpcji:

0,734 < MPC < 0,775                                              (14)

Przedział liczbowy o końcach 0,734 i 0,775 pokrywa z ufnością 95% nieznaną, szukaną war-
tość krańcowej skłonności do konsumpcji w Polsce. Jak widać, długość otrzymanego przedzia-
łu nie jest zbyt duża i świadczy o niskim maksymalnym błędzie szacunku. Względna precyzja 
oszacowania wyniosła 2,7%, zatem nie przekroczyła akceptowalnego 5% poziomu błędu. Ozna-
cza to, że uzyskane wyniki można uogólnić na całą populację, czyli można założyć, że w Pol-
sce krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,754. Ostatecznie wykorzystując zależność (3) 
zbudowano 95% przedział ufności dla mnożnika inwestycyjnego Keynesa:

chicznych i zwyczajów jednostek wchodzących w skład społeczeństwa oraz zasad, według których dochód 
jest między nie podzielony (a które ze wzrostem produkcji mogą ulegać modyfikacji)”, por. Keynes 1936, s. 82. 

4 W analizie regresji dla danych statystycznych przedstawionych za pomocą szeregów czasowych przyjmuje 
się założenie o małej próbie, ze względu na krótkie szeregi czasowe. Dla danych rocznych w polskich warun-
kach długości szeregów czasowych zwykle nie przekraczają 20–25 obserwacji. O dużej próbie w analizie re-
gresji liniowej z jedną zmienną egzogeniczną można byłoby mówić, gdyby długość szeregu czasowego była 
większa niż 122 obserwacje (n–2 > 120).
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3,759 < M < 4,442                                             (14)

Z dość dużą, bo 95% pewnością, przedział o końcach 3,759 i 4,442 pokrywa nieznany mnoż-
nik inwestycyjny Keynesa dla polskiej gospodarki. Znając przedział ufności dla mnożnika in-
westycyjnego i wysokość zakładanych nakładów inwestycyjnych dla pogłębienia toru wodne-
go Szczecin-Świnoujście oraz inwestycji towarzyszących w porcie Szczecin dowiadujemy się, że 
wpływ inwestycji na PKB z 95% pewnością wyniesie od 6,822 mld zł do 8,062 mld zł. 

 W praktyce, tak znaczące inwestycje infrastrukturalne nie pozostają bez wpływu na po-
ziom cen. Efekt dochodowy inwestycji infrastrukturalnych, w tym transportowych, wpływa na 
wzrost cen w gospodarce. A to oznacza, że realny wpływ inwestycji na dochód, będzie niższy 
niż wynikałoby to z mnożnika inwestycyjnego Keynesa. Uchylając zatem założenie o stałości 
cen, można wyznaczyć mnożnik inwestycyjny Keynesa, uwzględniający efekt inflacyjny inwe-
stycji, tak jak to zapisano w równaniu (3). W tym celu należy oszacować elastyczność dochodo-
wą cen stosując model (4). Dane o cenach przedstawiono w postaci indeksów jednopodstawo-
wych, przyjmując za podstawę 2000 rok (tab. 4). 

Tabela 4. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych i indeksy statystyczne cen w latach 2000–2014

Lata
Wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych
(rok poprzedni = 100)

Indeks łańcuchowy cen towarów 
i usług konsumpcyjnych

it/t-1

Indeks jednopodstawowy 
cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (Pt) it/0

2000 110,1 1,101 1

2001 105,5 1,055 1,055

2002 101,9 1,019 1,075

2003 100,8 1,008 1,084

2004 103,5 1,035 1,122

2005 102,1 1,021 1,145

2006 101 1,01 1,157

2007 102,5 1,025 1,185

2008 104,2 1,042 1,235

2009 103,5 1,035 1,279

2010 102,6 1,026 1,312

2011 104,3 1,043 1,368

2012 103,7 1,037 1,419

2013 100,9 1,009 1,432

2014 100,0 1 1,432

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Wykorzystując dane statystyczne z tabeli 1 i 4 o indeksach cen i produkcie krajowym brut-
to (GDP) oszacowano za pomocą metody najmniejszych kwadratów parametry zlinearyzowa-
nej postaci modelu (7). Ostatecznie otrzymano następujący model:
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(16)

Elastyczność dochodowa cen ep(GDP) = 0,398, a to oznacza, że wzrost PKB o 1% wywołuje 
wzrost cen w gospodarce (inflacja) średnio o 0,398%. 

Zatem realny mnożnik inwestycyjny z uwzględnieniem efektu inflacyjnego wynosi:

 1 – 0,398    Mr = 1 – 0,754  =  2,453                                      (17)

Efekt wpływu przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na pogłębieniu toru wodne-
go Szczecin-Świnoujście do 12,5 m na wzrost PKB w Polsce ze względu na impuls inflacyjny 
będzie niższy od szacowanego wcześniej, bowiem realnie wyniesie:

 ΔYr = ΔPKBr = 2,453 • 1 814 816 822 zł = 4 451 752 743 zł (18)

Ze względu na efekt dochodowy, będącym impulsem inflacyjnym, szacuje się, że realny 
wpływ inwestycji na przyrost PKB wyniesie 4,452 mld zł. Ponownie wykorzystując zależność 
(3) zbudowano 95% przedział ufności dla mnożnika inwestycyjnego Keynesa w ujęciu realnym:

2,395 < Mr < 2,521                                              (19)

Następnie na podstawie powyższych wartości i zakładanych nakładów inwestycyjnych wy-
znaczono 95% przedział ufności dla realnego przyrostu PKB. Ostatecznie należy przyjąć, że 
z 95% pewnością realny przyrost PKB na skutek podjęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego w po-
głębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m wraz z dostosowaniem do tej głęboko-
ści wybranych nabrzeży wyniesie od 4,347 mld zł do 4,576 mld zł. 

PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań można wyprowadzić następujące wnioski:
1. Wzrost łącznego popytu na dobra i usługi jest równy iloczynowi przyrostu łącznych inwe-

stycji i mnożnika wyznaczonego przez krańcową skłonność do konsumpcji.
2. Krańcowa skłonność do konsumpcji, którą definiuje się jako relację przyrostu konsumpcji 

(spożycia) do przyrostu produktu (dochodu), może być oszacowana na podstawie danych 
statystycznych jako parametr kierunkowy modelu konsumpcji na tle produktu krajowego 
brutto (lub wartości dodanej brutto). W interpretacji geometrycznej krańcowa skłonność 
do konsumpcji jest tangensem kąta nachylenia krzywej konsumpcji do osi dochodu.

3. Na podstawie statystycznej metody regresji liniowej oszacowano krańcową skłonność 
do konsumpcji w Polsce (MPC) oraz mnożnik inwestycyjny Keynesa dla polskiej gospo-
darki (M). Krańcowa skłonność do konsumpcji w latach 2000–2014 w Polsce wyniosła 
MPC = 0,754, zaś mnożnik inwestycyjny Keynesa M = 4,072. 
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4. Szacowany przyrost produktu wytworzonego w wyniku podjęcia przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego w pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m i dostosowanie do tej 
głębokości wybranych nabrzeży w porcie w Szczecinie spowoduje wytworzenie dodatkowej 
wartości dodanej brutto w skali całej gospodarki w wysokości ok. 7,390 mld zł.

5. Stosując koncepcję estymacji przedziałowej Neymana, wyznaczono z 95% pewnością prze-
dział przyrostu PKB w wyniku podjęcia inwestycji. Przedział ten wynosi (6,822 mld zł, 
8,062 mld zł).

6. W badaniach uwzględniono również efekt dochodowy wzrostu cen na skutek podjęcia in-
westycji i oszacowano elastyczność dochodową cen dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Elastyczność dochodowa cen wyniosła ep(GDP) = 0,398, czyli wzrost PKB o 1% wywołuje 
wzrost cen w gospodarce (inflacja) średnio o 0,398%. 

7. Oszacowano realny efekt wpływu przedsięwzięcia inwestycyjnego na wzrost PKB w Pol-
sce z uwzględnieniem impulsu inflacyjnego. Przyrost PKB ze względu na inwestycję real-
nie wyniesie 4,452 mld zł.

8. Wykorzystując estymację przedziałową Neymana, otrzymano z 95% pewnością przedział re-
alnego wzrostu PKB spowodowanego podjęciem przedsięwzięcia inwestycyjnego w pogłę-
bienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m wraz z dostosowaniem do tej głęboko-
ści wybranych nabrzeży. Przedział realnego wzrostu PKB wynosi (4,347 mld zł, 4,576 mld zł).
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THE KEYNESIAN INVESTMENT MULTIPLIER IN ASSESSING THE IMPACT OF TRANSPORT 
INVESTMENTS ON THE POLISH ECONOMY

ABSTRACT The aim of the paper is the proposal of the method of Keynesian investment multiplier es-
timation and the usage of estimation results to assessment how great an impact of deepe-
ning of the Szczecin-Swinoujscie fairway on Polish economy can be. Statistical point estima-
tion and Neyman’s estimation by intervals have been used for the slope coefficient of linear 
regression between consumption and gross domestic product.
IN the paper marginal propensity to consume and Keynesian investment multiplier have 
been estimated. Confidence intervals for marginal propensity to consume and Keynesian 
investment multiplier were determined as well. In order to assess an impact of deepening of 
the Szczecin-Swinoujscie fairway on GDP in Poland investment expenditure predicted were 
taken into consideration in the paper. Author took into account investment expenditure 
calculated in the cost-benefit analysis for the investment in question. 
FINALLY, confidence intervals for the increase of GDP in Poland induced by deepening  of 
the Szczecin-Swinoujscie fairway to the technical depth of 12,5 m with given a priori pro-
bability were stated. 

KEYWORDS marginal propensity to consume, Keynesian investment multiplier, transport investments, 
deepening of the Swinoujscie-Szczecin fairway to the technical depth of 12,5 m.

Translated by Christian Lis
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STRESZCZENIE Porty lokalne w Polsce mają geograficznie raczej niekorzystne warunki rozwoju. Nie-
mniej stanowią istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów nadmor-
skich. Port Elbląg jest na ich tle zjawiskiem specyficznym jako port 120-tysięcznego 
uprzemysłowionego miasta. Jego możliwości mogą być jednak w pełni wykorzystane 
tylko w przypadku zapewnienia niezależnego połączenia z Bałtykiem.

SŁOWA KLUCZOWE porty lokalne, port Elbląg

WPROWADZENIE
Obiektywne warunki funkcjonowania i rozwoju portów lokalnych polskiego wybrzeża są bodaj 
najmniej korzystne wobec portów położonych w innych krajach nad Bałtykiem. Wynika to za-
równo z powodów geograficznych, jak i historycznych. Wśród badanych portów, port w Elblą-
gu wykazuje się znaczną odmiennością uwarunkowań wpływających na rozwój. 

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PORTÓW LOKALNYCH W POLSCE
W dokumencie Strategia rozwoju portów morskich do roku 2015 (2007) zestawiono mocne i sła-
be strony oraz szanse i zagrożenia portów lokalnych (por. tab. 1). Z perspektywy ostatniego 
roku objętego wyżej wspomnianym dokumentem należy stwierdzić, że nastąpiło wiele zmian 
na lepsze i sporo słabych stron zostało usuniętych lub i ich oddziaływanie zmniejszyło się. Po-
prawa nastąpiła w takich kwestiach jak:
1. Dekapitalizacja majątku portowego.
2. Słabo rozwinięta infrastruktura transportowa w granicach portów. W tym przypadku 

większość działań inwestycyjnych jest w toku lub w zamierzeniach.
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3. Ograniczona dostępność od strony lądu i morza. W wielu portach przebudowano wejścia 
od strony morza.

4. Nieczytelny podział obowiązków pomiędzy urzędami morskimi a podmiotami zarządzają-
cymi dotyczący utrzymania akwatorium portowego. Większość portów została skomuna-
lizowana – z wyjątkiem to Łeby, Jastarni i portów Zalewu Wiślanego. Tym samym powsta-
ły komunalne podmioty zarządzające, a ich zakres zadań podobnie jak urzędów morskich 
określa ustawa.

5. Niewystarczająca liczba baz żeglarskich oraz niedostateczny stan zaplecza sanitarno-nocle-
gowego w portach dla potrzeb żeglarstwa. W tym zakresie w większości portów nastąpiła 
znaczna poprawa, bądź też stosowne inwestycje są w toku.

6. Mała efektywność obecnie stosowanego modelu zarządzania (w większości funkcje zarzą-
dów portów pełnią urzędy morskie). Patrz pkt. 4. 
Nadal jednak słabymi stronami polskich portów lokalnych spośród wymienionych w stra-

tegii są:
 – niewielka liczba stałych połączeń o charakterze sezonowym w żegludze pasażerskiej,
 – złożona sytuacja własnościowa gruntów portowych,
 – niewystarczająca promocja portów,
 – sezonowość turystyki morskiej.

W strategii nie ujęto jednak innych słabych stron polskich portów lokalnych, a mianowicie:
Porty te obsługują regiony o bardzo słabym zaludnieniu. Jedynie ludność Kołobrzegu wy-

nosi około 50 tys. osób. Cztery miasta portowe (Darłowo, Puck, Ustka i Władysławowo) prze-
kraczają 10 tys., pozostałe liczą poniżej 10 tys. mieszkańców.

O ile połączenia drogowe z wnętrzem kraju są stopniowo modernizowane, to niska jakość 
linii kolejowych nie ulega zmianie, co wynika w dużej mierze z małej liczby ludności i związa-
nym z tym sezonowym nasileniem ruchu.

Część wymienionych słabych stron ma charakter obiektywny, zwłaszcza zaludnienie i kli-
mat powodujący sezonowość. Ich przezwyciężenie może być tylko częściowe. Można np. w nie-
których przypadkach wydłużyć sezon, zwłaszcza tam, gdzie miasto ma status uzdrowiska. 
Można też poprawić promocję miasta i portu. W dalszej przyszłości nie jest też niemożliwa ak-
tywizacja pasażerskiej żeglugi kabotażowej i o zasięgu bałtyckim. Wymaga to jednak wymiany 
tonażu, co przy słabości kapitałowej armatorów raczej nie będzie możliwe bez pomocy publicz-
nej, a przede wszystkim bez istotnego wzrostu zamożności Polaków, co jest warunkiem wyge-
nerowania popytu na usługi żeglugowe.
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Tabela. 1. Analiza SWOT portów lokalnych

Mocne strony Słabe strony

1.  Realizowanie różnorodnych funkcji gospodarczych 
np.: turystycznej, rybackiej, przemysłowej 
(stoczniowej), transportowej, handlowej.

2.  Korzystne położenie geograficzne dla rozwoju 
turystyki morskiej.

3.  Usytuowanie morskich przejść granicznych na 
terenie portów.

4. Turystyczny charakter miast i regionów portowych.
5.  Rezerwy terenowe pozwalające na rozwój 

różnorodnych funkcji gospodarczych portów.
6. Sukcesywna modernizacja infrastruktury portowej.
7. Przedsiębiorczość użytkowników portu.
8. Ścisłe powiązania portów z gminami portowymi.
9. Wykwalifikowane kadry portowe.

1. Wysoka dekapitalizacja majątku portowego.
2.  Słabo rozwinięta infrastruktura transportowa 

w granicach portów.
3.  Ograniczona dostępność transportowa od strony 

lądu i morza.
4.  Nieczytelny podział obowiązków pomiędzy 

Urzędami Morskimi a podmiotami zarządzającymi 
portami dotyczący utrzymania akwatorium 
portowego.

5.  Niewielka liczba stałych połączeń o charakterze 
sezonowym w żegludze pasażerskiej.

6. Złożona sytuacja własnościowa gruntów portowych.
7.  Niewystarczająca liczba baz żeglarskich oraz 

niedostateczny stan zaplecza sanitarno-noclegowego 
w portach dla potrzeb żeglarstwa.

8.  Mała efektywność obecnie stosowanego modelu 
zarządzania (w większości portów funkcję zarządów 
portów pełnią urzędy morskie)*.

9. Niewystarczająca promocja portów.
10. Sezonowość turystyki morskiej. 

Szanse Zagrożenia

1.  Rozwój ruchu turystycznego oraz żeglugi bliskiego 
zasięgu, żeglugi pasażerskiej morskiej, śródlądowej 
oraz zalewowej.

2.  Możliwość korzystania ze środków finansowych UE 
oraz międzynarodowych organizacji finansowych.

3.  Rozwój turystyki morskiej i turystyki w miastach 
portowych. 

4.  Rozbudowa bazy technicznej dla żeglarstwa, 
sportów wodnych i rekreacji, a także prowadzenia 
działalności szkoleniowej.

5.  Poprawa dostępności transportowej od strony 
przedpola i zaplecza.

6. Zaangażowanie gmin w rozwój portów.

1. Słabość kapitałowa gmin.
2.  Niska aktywność gmin portowych 

w wykorzystywaniu portów jako lokalnych 
biegunów wzrostu.

3.  Opóźnienia w rozwoju infrastruktury portowej 
i zapewniającej dostępu do portów.

4.  Niedostateczne zabezpieczenie prawne przed utratą 
funkcji portowej przez tereny portowe.

5.  Spadek konkurencyjności oferty turystycznej miast 
nadmorskich.

6.  Uzależnienie rozwoju portów od stosunków Polski 
z krajami sąsiednimi.

7.  Możliwości wystąpienia ograniczeń inwestycyjnych 
związanych z ochroną środowiska naturalnego.

8.  Wzrost konkurencji w rybołówstwie na Morzu 
Bałtyckim.

* To zagrożenie traci na znaczeniu w związku z postępem komunalizacji portów.

Źródło: Strategia rozwoju portów morskich do roku 2015, Warszawa, 2007.

PORT ELBLĄG NA TLE POLSKICH PORTÓW LOKALNYCH
Port w Elblągu, zlokalizowany jest na 6 km od ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Jest naj-
większym i najbardziej złożonym pod względem realizowanych funkcji gospodarczych portem 
Zalewu Wiślanego. W porcie odbywa się obsługa ładunków, pasażerów oraz środków transpor-
tu morskiego i lądowego. Nabrzeża portu Elbląg zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Port Elbląg

Źródło: Polish Ports Handbook 2009, http://www.maritime.com.pl/port/indexp-en.php?p=ELBLAG (15.05.2016).

 1 

 
 

Rysunek 1. Port Elbląg 
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Tabela 2. Analiza SWOT portu Elbląg

Mocne strony Słabe strony

1.  120 tysięczne, uprzemysłowione miasto jest w stanie 
wygenerować duży popyt na import i eksport drogą 
morską. 

2.  Atrakcyjność turystyczna zapewnia stale ok. 30 tys. 
pasażerów rocznie tylko w przewozach Kanałem 
Elbląskim.

3.  Dobrze utrzymana i częściowo nowoczesna 
infrastruktura portowa. 

4.  Dogodnie położone tereny rezerwowe dla rozwoju 
portu.

5.  Zmodernizowane częściowo połączenia z siecią 
dróg krajowych.

6.  Wypróbowany model zarządzania z prawie 
20-letnią już tradycją.

7. Stopniowo kształtujący się ośrodek armatorski.
8. Brak poważniejszych konfliktów przestrzennych.
9.  Możliwość rozwoju różnych funkcji (transport, 

rekreacja, żeglarstwo)*.
10.  Dogodne położenie i połączenia drogowe z portami 

Zalewu Wiślanego co pozwala myśleć o elbląskim 
obszarze funkcjonalnym.

1.  Przeszkody w dostępie do portu od strony 
przedpola (most w Nowakowie).

2.  Zależność parametrów torów wodnych od budżetu 
państwa.

3.  Niska jakość nadzalewowej linii kolejowej, która 
praktycznie została wyłączona z ruchu.

4.  Niski poziom zamożności mieszkańców, co 
ogranicza popyt na przewozy pasażerskie 
w relacjach zalewowych.

5.  Słabość kapitałowa armatorów, co skutkuje brakiem 
nowoczesnego tonażu pasażerskiego i tworzenia 
połączeń bez wsparcia publicznego.

6.  Trudny dojazd do autostrady A1 ze względu na stan 
odcinka drogi 22 Elbląg–Swarożyn.

7.  Niedostateczna jakość linii kolejowej Malbork–
Elbląg–Olsztyn–Białystok.

8.  Fatalny stan dróg wodnych. Praktycznie żegluga 
jest możliwa tylko w relacji Zalew–Szkarpawa–
Martwa Wisła. 

9.  Sezonowy charakter portu ze względu na okresowe 
zalodzenie.

Szanse Zagrożenia

1.  Zapewnienie dostępności portu przez budowę 
kanału Zalew–Zatoka Gdańska w połączeniu 
z modernizacją toru wodnego.

2.  Stopniowy wzrost PKB pozwalający na 
wzmocnienie kapitałowe przedsiębiorstw regionu 
nadzalewowego.

3.  Dalsza modernizacja dróg wokół zalewu oraz drogi 
S7.

4.  Modernizacja drogi nr 22 z nowym mostem 
przez Nogat w Malborku ułatwiająca dojazd do 
autostrady A1.

5.  Utrzymanie i modernizacja nadzalewowej linii 
kolejowej. 

6.  Likwidacja mostu w Nowakowie co umożliwi 
żeglugę całodobową na torze wodnym.

7.  Wzrost zamożności ludności regionu 
nadzalewowego i związany z tym popyt na rekreację 
wodną i rozwój żeglarstwa.

8.  Wyjście z recesji gospodarki obwodu 
kaliningradzkiego. 

1.  Całkowita zależność dostępu do morza od czynnika 
politycznego.

2.  Zaniechanie budowy kanału przez Mierzeję 
Wiślaną**.

3.  Zaniechanie lub ograniczenie zakresu inwestycji 
przedstawionych jako szanse.

4.  Zła perspektywa gospodarki obwodu 
kaliningradzkiego, głównego (z konieczności) 
partnera portu.

5.  Wydarzenia w sferze polityk obecnie trudne do 
przewidzenia, a rzutujące na stosunki polsko-
rosyjskie, w tym ponowna blokada żeglugi na 
rosyjskiej części Zalewu Wiślanego.

6.  Dalsza likwidacja dróg wodnych Polski przez 
zaniechanie niezbędnych inwestycji oraz realizację 
takich, które eliminują szlaki jeszcze dostępne. 
Patrz most w Kempkach na Nogacie o prześwicie 
rzędu 3 m.

* Patrz plan portu.
** Taka decyzja uniemożliwi osiągnięcie optymalnego wariantu rozwoju portu.
Źródło: opracowanie na podstawie Katalog infrastruktury… 2014, s. 39.

Na tle wcześniej opisanych warunków funkcjonowania i rozwoju polskich portów lokal-
nych port Elbląg wykazuje znaczną odmienność tak na plus, jak i na minus. Podstawowe różni-
ce między portem Elbląg, a pozostałymi polskimi portami lokalnymi to (Luks, 2016):
a) port należy do 120-tysięcznego miasta o najwyższym na wybrzeżu (poza oczywiście Gdań-

skiem, Gdynią i Szczecinem) stopniu uprzemysłowienia;
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b) od 1945 roku w porcie nie występuje funkcja obsługi rybołówstwa, dlatego nie było potrze-
by transformacji infrastruktury służącej tej funkcji celem dostosowania do innych funkcji;

c) w obecnych warunkach port jest oddalony od morza w stopniu porównywalnym z portem 
w Szczecinie;

d) dostęp ten całkowicie zależy od polityki, a ściślej od stosunków Polski z Federacją Rosyjską; 
w konsekwencji port elbląski jest jedynym nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, 
do którego statki i jachty z krajów Unii, a także wszystkich innych, z wyjątkiem rosyjskich, 
praktycznie nie mają dostępu;

e) port stanowi niejako punkt centralny dla pozostałych portów Zalewu Wiślanego, od któ-
rych dzielą je odległości, które, w większości przypadków, obecny tonaż pasażerski może 
pokonać w ciągu dwóch godzin;

f) podczas większości zim Zalew Wiślany zamarza, co czyni porty nad nim położone porta-
mi sezonowymi.
Powyższe cechy wyróżniają port elbląski spośród polskich portów lokalnych i w znacznym 

stopniu kształtują jego słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla jego rozwoju. Żaden 
z polskich portów nie jest tak bardzo uzależniony od dobrej czy złej woli rządu. Na ironię za-
krawa fakt, że właśnie Elbląg, jako duże, uprzemysłowione miasto dysponuje środkami, które 
w warunkach Ustki, Darłowa czy Kołobrzegu i Władysławowa, żeby wymienić największe z po-
zostałych portów lokalnych, mogłyby pozwolić na harmonijny rozwój portu. Niestety położe-
nie geograficzne (odległość od morza) oraz polityczne (zależność od Rosji) na to nie pozwalają. 
Konieczne jest zatem w mocnych i słabych stronach oraz przy ocenie szans i zagrożeń uwzględ-
nienie tego stanu rzeczy.

Rysunek 2. Kanał Zatoka Gdańska–Zalew Wiślany

Źródło: Materiały Urzędu Morskiego w Gdyni. http://dziennikelblaski.pl/349563,Tak-bedzie-funkcjonowal-kanal-zeglu-
gowy -przez-Mierzeje-Wislana-FILM.html#axzz4D5BB8tL4 (15.06.16).

 2 

 
 
 
Rysunek 2. Kanał Zatoka Gdańska–Zalew Wiślany 
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Powyższe zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju portu El-
bląg wskazują na jego specyficzny charakter. Potencjalnie port może mieć spore znaczenie dla 
aktywizacji jednego z najsłabiej rozwiniętych regionów kraju, jest jednak paraliżowany przez 
brak decyzji rządowych. W ostatnim czasie pożądana decyzja zapadła. Rząd podjął uchwałę 
o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną (rys. 2). Ma on zostać zbudowany do roku 2021–2022. 
Jeżeli uchwała zostanie wykonana położenie przestrzenne portu ulegnie radykalnej zmianie. 

Budowa kanału umożliwi wchodzenie do Elbląga statków towarowych o nośności 3,5–4 tys. 
DWT oraz pasażerskich o długości do 120 m i szerokości do 22 m (Materiały Zarządu…, 2016). 
Kanał nie tylko skróci drogę do portów Trójmiasta, do zachodniej części Bałtyku oraz na Mo-
rze Północne, lecz także umożliwi żeglugę całoroczną (Luks, 2009). 

PODSUMOWANIE
Polski system portów morskich tworzy, obok czterech dużych portów handlowych w Gdańsku, 
Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, również około 30 portów o charakterze lokalnym. 

W ostatnim okresie nastąpiło wiele korzystnych zmian w stosunku do sytuacji zidentyfiko-
wanej w dokumencie „Strategia rozwoju polskich portów morskich do 2015 r.” Część słabych 
stron portów lokalnych została usunięta lub ich oddziaływanie zmniejszyło się. Nadal jednak 
na rozwój tych portów rzutuje część słabych stron wyróżnionych w 2007 roku, jak i tych ziden-
tyfikowanych przez autora w niniejszym artykule. 

Poprawie uległa przede wszystkim infrastruktura portowa (w tym przeznaczona dla obsłu-
gi żeglarstwa) i dostępu do portów od strony morza i lądu. Odnotować należy postępy w zakre-
sie komunalizacji terenów portowych i zaangażowania się gmin portowych w ich zarządzanie. 

Do atutów portu Elbląg należy zaliczyć najbliższe zaplecze 120 tys. miasta, korzystnie poło-
żone rezerwy terenów portowych, dobrą kondycję infrastruktury portowej czy też warunki do 
rozwoju różnych portowych funkcji gospodarczych. Rozwojowi tego portu nie sprzyja m.in. ni-
ska zamożność mieszkańców jego najbliższego otoczenia, dostęp od strony morza zależny od 
stosunków z Federacją Rosyjską, niedostateczny rozwój infrastruktury dostępu od strony lądu 
czy też sezonowy charakter portu (wpływ zalodzenia). 

Najważniejszą szansę dalszego rozwoju portu Elbląg stanowi zapewnienie jego dostępności 
od strony morza przez budowę kanału Zalew Wiślany–Zatoka Gdańska. Brak realizacji tej inwe-
stycji ze środków publicznych stanowi największe zagrożenie dla dalszego rozwoju portu Elbląg. 
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PORT OF ELBLAG CONTRA POLISH LOCAL SEAPORTS

ABSTRACT The local seaports in Poland have geographically rather unfavorable conditions for develop-
ment. However, they are an important factor for the socio-economic development of coastal 
regions. Port of Elblag, on this background, as the sea port of 120 thousandth industrialized 
city, is a specific phenomenon. Its capabilities can be fully utilized only in situations where 
the independent connection to the Baltic Sea will be created.

KEYWORDS Polish local seaports, port of Elbląg

Translated by MartaMańkowska
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STRESZCZENIE Wykreowanie rozpoznawalnego produktu turystycznego miasta wymaga wykorzy-
stania zasobów, które są wyjątkowe, ale również trudne do skopiowania czy naśla-
dowania. Taką funkcję może pełnić środowisko wodne, ze względu na swoje zróż-
nicowanie i wielość możliwości wykorzystania turystycznego. Celem artykułu jest 
identyfikacja możliwych kierunków wykorzystania przestrzeni wodnych w Szczeci-
nie dla kreowania produktu turystyki wodnej miasta. Rozważania są oparte na pre-
zentacji Programu turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. 
Zróżnicowanie obszarów wodnych w Szczecinie (zajmujących około 1/4 powierzchni 
miasta) może stanowić podstawę kompleksowego produktu turystycznego o wyróż-
nikowym charakterze, służącego zarówno rekreacji mieszkańców i turystów (orga-
nizacja imprez masowych), jak i turystyce aktywnej (żeglarskiej, kajakowej) czy kra-
joznawczej (w tym przyrodniczej). Wykreowanie tego typu unikatowego produktu, 
wpisującego się w markę miasta, tworzy podstawę do skutecznego konkurowania na 
rynku turystycznym z innymi miastami.

SŁOWA KLUCZOWE turystyka, turystyka wodna, produkt turystyki wodnej, konkurencyjność

WPROWADZENIE 
Miejskie obszary turystyczne, mają zazwyczaj charakter wielofunkcyjny. Turystyka jest tylko 
jedną z wielu funkcji (rzadko najistotniejszą) i konkuruje o przestrzeń oraz sposób jej zagospo-
darowania z pozostałymi funkcjami miejskimi. Jednocześnie dość podobny charakter miej-
skich obszarów turystycznych wymaga podjęcia działań ukierunkowanych przede wszystkim 
na wyraźne wyróżnienie spośród innych miast, co może być podstawą dla skutecznego konku-
rowania. Szczecin jest miastem, którego wyróżnikiem są obszary wodne i zielone w powierzch-
ni miejskiej (odpowiednio 25% i 20%), mogące stanowić podstawę tworzenia niestandardo-
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wych dla miast cząstkowych produktów turystycznych, dając szansę na podniesienie pozycji 
konkurencyjnej. Celem opracowania jest identyfikacja możliwych kierunków wykorzystania 
przestrzeni wodnych (i nadwodnych) w Szczecinie dla kreowania produktu turystyki wodnej. 
Podstawą podjętych badań jest Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych 
Szczecina. Produkt turystyki wodnej dzięki opracowanemu programowi może stać się istotnym 
elementem budowania konkurencyjności turystycznej miasta Szczecin.

FUNKCJA TURYSTYCZNA JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI OBSZARÓW MIEJSKICH
Zmieniające się trendy we współczesnej turystyce są przyczyną coraz częstszego wybierania ob-
szarów miejskich, jako docelowych miejsc wyjazdów turystycznych (Żabińska, 2013). Wcze-
śniej miasta postrzegane były głównie przez pryzmat turystyki krajoznawczej (zabytki) oraz 
kulturowej (wystawy, imprezy). Standardowe warunki życia w obszarach zurbanizowanych po-
wodowały, że celami wyjazdów wypoczynkowych były obszary o niskim poziomie urbanizacji. 
Współcześnie możliwe sposoby spędzania czasu wolnego w miastach obejmują coraz większą 
liczbę aktywności, które są postrzegane jako atrakcyjne przez turystów. 

Miasta od początków swojego istnienia pełniły wiele zróżnicowanych funkcji (Nowak, Sko-
tarczak, 2012). Uznając, że funkcja to „każda działalność społeczno-ekonomiczna wykonywa-
na w mieście, niezależnie od jej rangi ekonomicznej i przestrzennej, rozpatrywana zarówno 
od strony miasta, jak i sieci (systemu) osadniczego, w skład którego ono wchodzi” (Liszewski, 
2008) można przyjąć, że miasta mają charakter multifunkcyjny, a im większe miasto, tym więk-
sze zróżnicowanie pełnionych funkcji (Gorynia,  Łaźniewska, 2012). Stanowią one swoisty sys-
tem obejmujący elementy pozostające we wzajemnych relacjach (Gorzelak, 2008), a wyrazem 
pełnionych funkcji jest forma użytkowania ziemi, wypełniająca określony fragment przestrze-
ni miejskiej (Liszewski, 2008). Wielość, zróżnicowanie i lokalizacja funkcji w miastach ulega-
ją zmianom w czasie. 

Przemiany te są konsekwencją coraz silniejszej konkurencji pomiędzy miastami, wymaga-
jącej jak najbardziej efektywnego wykorzystania ich potencjału oraz kształtowania poziomu 
konkurencyjności miast. Konkurencyjność to zdolność do sprawnego realizowania celów na 
rynkowej arenie konkurencji (Stankiewicz, 2005), którą można wiązać ze zdeterminowaniem 
przestrzennym (Adamkiewicz-Drwiłło, 2002), odnosząc także do obszaru lokalnego. Tym sa-
mym coraz częściej w badaniach konkurencyjności podnoszony jest aspekt terytorialny (Pana-
siuk, 2010). Analizowana jest także konkurencyjność miast, w tym konkurencyjność turystycz-
na (Panasiuk, 2014).

Kształtowanie konkurencyjności, w myśl koncepcji marketingu terytorialnego, staje się jed-
nym z podstawowych zadań jednostek. Konkurencyjność miasta postrzega się zatem jako trwa-
łą przewagę (lub dystans) nad innymi miastami, tworzącymi grupę pod względem określonych 
kryteriów, a także jako trwałą zdolność, umożliwiającą sprostanie w różnych układach konku-
rencyjnych innym miastom (Tatuśko, 2002; Grabowski 2008; Gorynia, Łaźniewska, 2010). Kon-
kurujące podmioty często wykorzystują bardzo podobne narzędzia, czego konsekwencją jest 
powielanie rozwiązań i pomysłów, skutkujące unifikacją funkcjonalną, przestrzenną i kom-
pozycyjną miast (Wójtowicz-Wróbel, 2008). Konieczne staje się więc znalezienie (lub utworze-
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nie) nowych płaszczyzn konkurencji, które pozwolą na zachowanie indywidualnego charakteru 
miasta, co pozwoli na jego łatwą identyfikację. Coraz częściej uznając, że tradycyjne rozwojowe 
funkcje miast przestają spełniać swoją rolę, podejmowane są próby znalezienia nowych, które 
mogłyby przejąć ich rolę (Czornik, 2004). Współcześnie zauważalne jest wyraźne odchodzenie 
od tradycyjnych „twardych” czynników rozwoju, w kierunku czynników „miękkich”, takich 
jak warunki życia czy atrakcyjność dla turystów (Bontje, Musterd, 2009). Turystyka wraz z ja-
kością otoczenia jest identyfikowana jako jeden z zasadniczych czynników konkurencyjności 
terytorialnej (Raczyk, Dołzbasz, Leśniak-Johann, 2012). Także w tym przypadku jednak, trud-
ny do zatrzymania proces unifikacji krajobrazów miejskich może spowodować brak zaintere-
sowania turystów konkretnym miastem (Skalski, 2008). 

Dążenie do osiągnięcia wysokiej pozycji konkurencyjnej przy wykorzystaniu funkcji tury-
stycznej wymaga oparcia oferty miasta na zasobach, nie tylko cennych, ale przede wszystkim 
trudnych do skopiowania czy naśladowania, co może zapewnić unikatowość produktu i zainte-
resowanie turystów. Dla rozwoju turystyki w mieście kluczowe znaczenie mogą mieć te elemen-
ty środowiska, które w sposób wyraźny wyróżniają się w przestrzeni miasta, często odróżniając 
je także od innych miast. Można do nich zaliczyć środowisko wodne, gdyż mimo że większość 
miast dysponuje w swojej przestrzeni zasobami wodnymi, to ich charakter i jakość mogą stano-
wić podstawę kreowania wyróżnikowych produktów turystycznych.

PRZESTRZEŃ WODNA I NADWODNA SZCZECINA JAKO ELEMENT PRODUKTU 
TURYSTYCZNEGO MIASTA
Szczecin dysponuje zróżnicowanym spektrum walorów turystycznych, które mogą stanowić 
podstawę kreowania cząstkowych produktów turystycznych, jak i całościowego produktu tu-
rystycznego (Panasiuk, 2001) miasta. Za najistotniejsze uznaje się zazwyczaj walory antropoge-
niczne (kulturowe) (Meyer, Panasiuk, 2002). Za atrakcje turystyczne uznaje się również organi-
zowane imprezy, z których w Szczecinie odbywają się cyklicznie np. Dni Morza. Duże znaczenie 
dla struktury produktu turystycznego miasta ma finał regat The Tall Ship Races, który odbył się 
w Szczecinie już dwukrotnie (2007, 2013), a w 2017 roku planowany jest po raz kolejny (w 2013 r. 
uczestniczyło w nim ponad 2 mln osób). W 2015 roku zaś po raz pierwszy zorganizowano Finał 
Regat Bałtyckich. Należy ponadto wymienić cyklicznie organizowane Dni Odry, podczas któ-
rych co roku, oficjalnie kończy się Flis Odrzański. 

Szczecin jest miastem rozległym przestrzennie (ponad 300 km2), o zróżnicowanym środo-
wisku przyrodniczym, w którym duży udział mają obszary wodne i zielone (odpowiednio 25% 
i 20%). Dzięki walorom środowiska przyrodniczego w Szczecinie powstało wiele parków (w tym 
Ogród Różany i Park Dendrologiczny) oraz obszarów chronionych z unikatowymi gatunkami 
fauny i flory. Niepowtarzalny charakter, łączący elementy antropogeniczne z przyrodniczymi 
oraz wyjątkową funkcją miejsca, ma Cmentarz Centralny, będący największą nekropolią w Pol-
sce (ponad 169 ha), a trzecią w Europie, o charakterze parku krajobrazowego z wyjątkowo bo-
gatą fauną i florą (360 gatunków drzew i krzewów).

Obszary wodne stanowiące ok. 1/4 powierzchni miasta obejmują: jezioro Dąbie, Odrę wraz 
z Międzyodrzem, liczne cieki wodne i jeziora położone na terenie miasta. Oś systemu wodnego 
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stanowi rzeka Odra płynąca przez miasto dwoma nurtami. Odgałęzienie wschodnie (Regalica) 
uchodzi do jeziora Dąbie, a zachodnia część Odry jest główną drogą wodną łączącą port szcze-
ciński z Bałtykiem. Obszar zawarty między Odrą a Regalicą charakteryzuje się bogatym ukła-
dem hydrograficznym, wynikającym z działalności gospodarczej prowadzonej w XIX wieku 
(Białecki, 1977). Ważnym elementem hydrografii Szczecina są liczne jeziora: Dąbie (55,6 km2), 
Głębokie, Szmaragdowe, Rusałka. Wśród obszarów wodnych wiele ma charakter unikatowy, 
co potwierdzają utworzone tam formy ochronne w postaci m.in.: Obszarów Natura 2000 (3 z 4 
tego typu obszarów są ulokowane w dolinie Odry, częścią czwartego jest Jezioro Szmaragdowe), 
parków krajobrazowych (jednym z dwóch jest PK Dolina Dolnej Odry), korytarzy ekologicz-
nych o znaczeniu ponadlokalnym (4 z 6 obejmują obszary wodne) (Diagnoza, 2010).

Wyjątkowe położenie miasta u ujścia Odry do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego wraz 
z wyjątkowo zróżnicowaną siecią hydrograficzną stwarza duże możliwości wykorzystania uni-
katowych przestrzeni wodnych i nadwodnych dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej mia-
sta. Przestrzenie te jednak (stanowiące naturalny potencjał turystyczny Szczecina) najczęściej 
są wykorzystywane w celach rekreacyjnych mieszkańców – turystyki żeglarskiej oraz jako 
atrakcyjne tło innych aktywności:
 – bulwary nadodrzańskie, jako atrakcyjną widokowo część spacerową,
 – rejsy białą flotą, katamaranem, wypożyczoną łodzią motorową (jedynie w sezonie letnim), 

wodolotem do Świnoujścia,
 – spływy kajakowe i możliwość wędkowania w obszarze Międzyodrza,
 – możliwość cumowania cruiserów morskich i rzecznych.

Ponadto w Szczecinie funkcjonują:
 – mariny i przystanie żeglarskie (12 łącznie z marinami klubowymi, większość ulokowana 

jest nad jeziorem Dąbie),
 – wypożyczalnie sprzętu wodnego: jachtów (7, wszystkie nad jeziorem Dąbie), kajaków, łodzi 

i innego sprzętu wodnego (9), niektóre z wypożyczalni organizują również wycieczki i spły-
wy kajakowe w granicach Szczecina,

 – kąpieliska: nad jeziorem Głębokim, nad jeziorem Dąbie, Dziewoklicz, Arkonka. 
Wymienione sposoby wykorzystania przestrzeni wodnych i nadwodnych w Szczecinie mają 

dość zróżnicowany charakter, nie tworzą jednak spójnej całości, nie wykorzystują potencjału 
jaki stwarza przestrzeń wodna i nie wyróżniają Szczecina spośród innych miast, które również 
(w większości) dysponują przestrzeniami wodnymi. 

SPOSOBY WYKORZYSTANIA OBSZARÓW WODNYCH I NADWODNYCH DLA WYKREOWANIA 
KONKURENCYJNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Przez wiele lat turystyka, w tym szeroko rozumiana turystyka wodna, nie były postrzegane jako 
istotny czynnik rozwoju Szczecina. Jednak w ostatnich latach większość powstających doku-
mentów strategicznych dotyczących miasta i województwa zachodniopomorskiego uznaje tu-
rystykę za jeden z głównych czynników budowania przewagi konkurencyjnej miasta i regionu. 
We wszystkich dokumentach wskazuje się na konieczność wykorzystania potencjału turystycz-
nego dla rozwoju obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej, w tym wodnej. 
W dokumentach strategicznych wskazanych jest wiele różnych aktywności, które można roz-
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wijać wykorzystując środowisko wodne oraz produktów turystycznych skierowanych do grup 
docelowych. Każdy z tych dokumentów, przy zachowaniu wspólnych założeń ogólnych, iden-
tyfikuje i rekomenduje jednak odmienne produkty związane z przestrzenią wodną i nadwod-
ną. Rozpatrując tylko najistotniejszy dla Szczecina dokument Strategia Rozwoju Szczecina do 
2025 – Szczecin dla Ciebie, można odnieść wrażenie, że turystyka stała się istotnym elementem 
podnoszenia konkurencyjności miasta (Strategia, 2011). Polityka społeczno-gospodarcza mia-
sta jest silnie skorelowana ze strategią marki miasta (Floating Garden 2050), gdzie jako podsta-
wowy potencjał Szczecina zdefiniowano takie elementy jak woda, zieleń i przestrzeń. Realizacja 
misji miasta – „Szczecin miastem otwartym i tolerancyjnym, atrakcyjnym miejscem do życia 
i pracy – wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do trwałego rozwoju dziedzictwo kulturowe, 
walory środowiska przyrodniczego oraz nadbałtyckie i nadodrzańskie położenie” jest związana 
z realizacją celów strategicznych i operacyjnych, wśród których umieszczono „zdynamizowa-
nie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-

-kulturowego”. Za kluczowe uznaje się zwiększenie liczby turystów, wydłużenie czasu ich poby-
tu oraz rozwój nowych form turystyki, w tym w szczególności związanych z wodą i jachtingiem. 
W 2014 roku powstał Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina 
(a w 2012 r. Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz Jeziora Dą-
bie i Jeziora Miedwie), gdzie wskazano na główne szanse i bariery wykorzystania obszarów nad-
wodnych w Szczecinie. Jako główne działania zaproponowano w tym zakresie (Program, 2014):
 – rozwój atrakcji i infrastruktury (np. powstanie muzeum morskiego, rozbudowę sieci ma-

rin i portów),
 – organizację i zarządzanie (m.in. tworzenie platformy interesariuszy działających na rzecz 

turystyki wodnej jako marki obszaru, wdrożenie jednolitego systemu kategoryzacji i ozna-
kowania obiektów turystyki wodnej),

 – rozwój produktów turystycznych, w tym: oferty dla pasażerów turystyki cruisingowej, wy-
korzystanie historii Stoczni Szczecińskiej, opracowanie nowych szlaków kajakowych i że-
glarskich (i ich oznakowanie), organizacja rekonstrukcji bitew morskich,

 – aktywizację mieszkańców poprzez edukację (wzrost liczby mieszkańców świadomych, że 
akweny wodne miasta są jego atutem), 

 – promocję i wspieranie jednostek pływających o napędzie ekologicznym.

PRODUKT TURYSTYKI WODNEJ SZCZECINA 
Zgodnie z Programem turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina (Pro-
gram, 2014) rozwój turystyki wodnej powinien prowadzić, z jednej strony do utworzenia wy-
specjalizowanego markowego produktu turystycznego, z drugiej strony stanowić istotny ele-
ment całościowego kompleksowego produktu turystycznego miasta Szczecin. 

Traktując produkt turystyki wodnej w aspekcie wyspecjalizowanym, należy zwrócić uwa-
gę na następujące aspekty:
 – klasyczny produkt turystyczny, nawiązujący do koncepcji 3 S to „wczasy nad wodą”,
 – rekreację wodną, która generuje produkty turystyki kwalifikowanej; produktem będzie 

m.in. rejs żeglarski, spływ kajakowy, obóz nurkowy,
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 – rejsy białą flotą mogą stanowić atrakcyjny produkt turystyki miejskiej; wykorzystać tu moż-
na koncepcję tramwaju wodnego,

 – produkty turystyczne takie jak imprezy i wydarzenia związane z wodą (m.in. zloty żaglow-
ców, regaty na morzu, festiwale muzyki szantowej, festyny marynistyczne),

 – produkt turystyczny – szlak, tj. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski.
W ujęciu kompleksowym za produkt turystyczny należy uznać miasto Szczecin, jako mor-

ską destynację turystyczną zachodniego wybrzeża Polski. Kluczową kwestią w tworzeniu kom-
pleksowego (zintegrowanego) produktu turystycznego jest uwzględnienie aspektów rzeczowych 
produktu (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, usługi turystyczne) z aspektami 
instytucjonalnymi (Panasiuk, 2004; 2006). Najistotniejszym podmiotem jest samorząd miejski 
(Urząd Miasta Szczecin), który w celu tworzenia i rozwoju produktu turystyki wodnej Szcze-
cina powinien budować współpracę z innymi podmiotami, a przede wszystkimi: przedsiębior-
stwami turystycznymi, organizacjami turystycznymi oraz wyspecjalizowanymi organizacjami 
zajmującymi się turystyką wodną, w tym morską.  Ideowy układ produktu turystyki wodnej 
Szczecina przedstawiono na rysunku 1.

Aby mógł zaistnieć w praktyce zintegrowany produkt turystyki wodnej, konieczne są dzia-
łania instytucjonalne, oparte na współpracy miedzy podmiotami. Jeden z podmiotów powi-
nien mieć za zadanie pełnienie funkcji lidera. W tym przypadku zadania te należy powierzyć 
wyspecjalizowanej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. Działania podmiotów po-
winny być koordynowane, a konkretnym efektem powinno być wdrożenie i monitorowanie 
programowanych rozwiązań. Działania nie powinny się ograniczać wyłącznie do obszaru mia-
sta Szczecina, ale wychodzić także na zewnątrz w układzie metropolitalnym i transgranicznym, 
euroregionalnym. 

PODSUMOWANIE
Kompleksowe wykorzystanie przestrzeni wodnych i nadwodnych Szczecina dla stworzenia 
kompleksowego produktu turystycznego, który byłby odmienny od produktów proponowa-
nych przez inne miasta, powinno obejmować:
a) aktywność rekreacyjno-rozrywkową bazującą na:

 – terenach spacerowo-rozrywkowych, np. bulwary nad Odrą w Szczecinie, inne tereny 
nad Odrą (np. zespół zabudowy pofabrycznej nad Odrą, nazywany „Szczecińską Wene-
cją”, który po renowacji mógłby pełnić funkcje turystyczne),

 – imprezach masowych, zarówno związanych bezpośrednio z przestrzenią wodną (Dni 
Morza, TTSR, Dni Odry, Flis Odrzański), jak i jedynie wykorzystujących bonus atrak-
cyjności tych obszarów (np. Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic),

 – kąpieliskach;
b) turystykę aktywną (kajakową, żeglarską nurkowanie itd.);
c) turystykę krajoznawczą:

 – rejsy białą flotą,
 – turystykę przyrodniczą, w tym np. fotografowanie rzadkich gatunków ptactwa.

Skupienie wysiłków na tworzeniu zintegrowanego produktu turystycznego, którego podsta-
wą jest przestrzeń wodna (uzupełnianego przez pozostałe elementy stanowiące o strukturze pro-
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duktu turystycznego miasta), wykorzystywana w innowacyjny i niespotykany w innych mia-
stach sposób, może przyczynić się do wykreowania indywidualnego, łatwo rozpoznawalnego 
wizerunku miasta. Specyfika wykorzystania przestrzeni wodnych (i nadwodnych) może pod-
nieść atrakcyjność turystyczną miasta, a tym samym zwiększyć jego poziom konkurencyjno-
ści oraz przede wszystkim wpłynąć na wielkość i strukturę przyjazdowego ruchu turystycznego. 

1 
 

 

 

 

 

  Rysunek 1. Struktura zintegrowanego produktu turystyki wodnej Szczecina 

Źródło: opracowanie własne. 
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TOURISM WATER PRODUCT OF SZCZECIN

ABSTRACT Creating a recognizable tourist product of a city requires basing it on resources that are 
unique but also difficult to copy or imitate. The aquatic environment, considering its di-
versity and the plurality of opportunities for touristic use, could fulfill that role. The goal 
of the paper is to identify possible ways of harnessing water spaces in Szczecin for tourism 
water product creation, along with the presentation of the tourism development program 
of territories waterfronts and waters of Szczecin. The diversity of water spaces in Szczecin 
(they take up 1/4 of the city’s overall area) could become a base for a complex, characteristic 
tourist product, which would serve both the recreation of the city’s residents and tourists 
(mass event organization) and active (sailing, kayaking) or sightseeing tourism (including 
nature tourism). The creation of a unique product of this type, one that would go well with 
the city’s brand, could be the base for effective competition with other cities.

KEYWORDS tourism, water tourism, water tourist product, competitiveness

Translated by Aleksander Panasiuk 
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STRESZCZENIE W artykule scharakteryzowano wielkość obrotów portów (ruch statków), rozwój 
tonażu, przedsiębiorstwa armatorskie w głównych portach (Szczecin, Królewiec), 
a także kierunki żeglugi, na podstawie ówczesnej literatury, materiałów źródłowych 
i statystyk. W całym analizowanym okresie państwo wspierało inwestycje portowe 
i żeglugę. Mała flota handlowa Królewca przewyższyła w 1933 roku (21 tys. BRT) kil-
ka razy tonaż z 1913 roku. Flota szczecińska osiągnęła najwyższy stan w 1929 roku 
(165 tys. BRT). Konkurencja portów północnoniemieckich spowodowała, że armato-
rzy obu prowincji ograniczyli zasięg żeglugi głównie do Bałtyku i Morza Północnego. 
Ważną rolę odgrywały przewozy pasażerów i towarów promami kolejowymi na linii 
Sassnitz–Trelleborg i Świnoujście–Piława, które to linie miały być alternatywą dla 
niemieckiego tranzytu przez polskie terytorium. 

SŁOWA KLUCZOWE żegluga morska, historia, Niemcy

WPROWADZENIE
W latach 1919–1939 nastąpił kolejny etap rozwoju portów i żeglugi morskiej prowincji pomor-
skiej i Prus Wschodnich. W ciągu tego dwudziestolecia likwidowano skutki wojny, odbudowy-
wano flotę i żeglugę, aby znów w latach 1929–1933 ponosić skutki głębokiego kryzysu, aż do po-
nownego ożywienia gospodarczego w czasach hitlerowskich. 

Największe znaczenie na rozpatrywanym obszarze miały porty w Szczecinie i Królewcu. 
Poza nimi było wiele portów niższej rangi, takich jak Stralsund, Świnoujście, Kołobrzeg i Ust-
ka. Szczególną pozycję zajmował Sassnitz jako port promowy. W 1939 roku Niemcy zagarnęły 
litewską Kłajpedę, Wolne Miasto Gdańsk i polską Gdynię. 
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Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju żeglugi przez pryzmat wielkości ruchu statków 
w większych portach, charakterystykę przedsiębiorstw armatorskich i tonażu ich statków, spo-
sobów eksploatacji, ekonomicznych warunków i politykę państwa wobec żeglugi.

PORTY 
Pod koniec wojny zaczęto rozbudowywać port w Szczecinie. W latach 1917–1927 powstały ba-
seny przeznaczone dla przeładunków masowych. W latach 1927–1929 przekopano kanał łączą-
cy Odrę z portem przeładunków masowych, a także Kanał Parnicki. W 1936 roku zbudowano 
Port Zbożowy z elewatorem (Bartoszyński, 1948, s. 577–578). Port był wyposażony w dźwigi 
elektryczne i urządzenia dla przeładunków masowych (Seraphim, 1937, s. 190.). 

Port w Szczecinie do 1923 roku był własnością i w zarządzie miasta, które nie było w stanie 
utrzymać portu z własnych środków, utworzyło więc wspólnie z państwem pruskim „wspólnotę 
portową” (Hafengemeinschaft). Miasto wniosło tereny portowe a państwo miało dać środki na 
koszty budowy. „Wspólnota eksploatacyjna” zarządzała portem. W 1929 roku połączono obie 
wspólnoty w „Stettiner Hafengesellschft m.b.H.”, w której udziałowcami były miasto, państwo 
i korporacja kupiecka (Seraphim, 1937, s. 194). Poza tym większe zakłady przemysłowe dyspo-
nowały własnymi nabrzeżami (Bartoszyński, 1948, s. 580–581).

W 1919 roku utrzymywały się skutki wojny dla obrotów portu szczecińskiego. Od 1920 roku 
zaczął się wzrost przeładunków, pewien spadek nastąpił w latach 1930–1931. W drugiej połowie 
lat 30. XX wieku postępował wzrost obrotów portowych, choć z pewnymi wahaniami. 

W 1914 roku zaczęto budować nowy port w Królewcu. Wojna opóźniła prace i oddano go 
do użytku w 1924 roku, znajdował się w pobliżu ujścia Pregoły do Zalewu Wiślanego, miał 
trzy duże baseny na lewym brzegu rzeki. Port wyposażono w dźwigi elektryczne. Znajdowały 
się tam też trzy silosy zbożowe (Warchałowski, 2004, s. 253–254). Rozbudowę prowadzono też 
w następnych latach. Port stanowił własność miasta, a zarządzany był przez Königsberger Ha-
fenbetriebs G.m.b.H, od 1931 roku Königsberger Hafen G.m.b.H. Połowę udziałów miało mia-
sto i państwo pruskie (Koziełło-Poklewski, 1993, s. 149). Port przynosił deficyt w wielkości mi-
liona marek pokrywany przez państwo i miasto (Warchałowski, 2004, s. 244).

Obrót towarowy portu królewieckiego obejmował w przywozie drewno, węgiel, śledzie, ma-
kuchy i nawozy sztuczne, a w wywozie – celulozę i zboże. Struktura obrotów była podobna do 
przedwojennej (Warchałowski, 2004, s. 245). 

Największe obroty miał port szczeciński. W ciągu 20 lat wzrosły one z kilkuset tysięcy NRT 
do 2,5 mln NRT statków przypływających z ładunkiem (por. tab. 1.) Podobne wielkości, od mi-
liona do 2,5 mln NRT miał Sassnitz ze względu na ruch promów kolejowych. Obroty w Królew-
cu wahały się od około pół miliona NRT do ponad miliona od 1935 roku i 1,5 mln NRT (por. 
tab. 2). Obroty w Ustce i Kołobrzegu zbliżały się pod koniec lat 30. XX wieku do 100 tys. NRT, 
Stralsund osiągał pojemność około 50 tys. NRT (Statistisches Jahrbuch…).

Na obroty portów w Szczecinie i Królewcu istotny wpływ miały perturbacje związane z za-
płatą za tranzyt kolejowy do Prus Wschodnich. Wobec braku dewiz w między 7 lutym a 6 mar-
ca 1936 roku zmniejszyły się przewozy kolejowe z Niemiec do Prus Wschodnich o 87 tys. t.
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Tabela 1. Ruch statków w Szczecinie – obszar gospodarczy w latach 1919–1939

Lata
Przypłynęły Wypłynęły

z ładunkiem Z balastem lub puste z ładunkiem Z balastem lub puste
liczba . tys. NRT liczba tys. NRT liczba tys. NRT liczba tys. NRT

1919 1041 505 310 143 987 288 548 411
1924 2082 1082 272 100 2035 740 484 495
1929 4029 2134 677 225 3750 1274 897 1079
1934 4533 2415 691 300 4007 1397 1062 1311
1939 4375 2420 1702 859 5251 2008 800 1200

Źródło: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1922, 1927, 1931, 1937, 1939/40. Berlin.

Tabela 2. Ruch statków w Królewcu 1919–1939

Lata
Przypłynęły Wypłynęły

z ładunkiem Z balastem lub puste z ładunkiem Z balastem lub puste
liczba tys. NRT liczba tys. NRT liczba tys. NRT liczba tys. NRT

1919 388 135 54 20 244 74 207 91
1924 1117 564 196 89 870 324 458 312
1929 1262 598 219 95 1093 404 393 290
1934 2303 947 183 97 1533 537 901 502
1939 3394 1439 173 110 1779 604 1810 954

Źródło: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1922, 1927, 1931, 1937, 1939/40. Berlin. 

Obniżenie poziomu przewozów wynikało ze skierowania transportów węgla ze Śląska na 
drogę morską ze Szczecina do Królewca (Mroczko, 1979, s. 147). Groźba skierowania tranzytu 
na drogę morską stanowiła silną kartę przetargową w rokowaniach z Polską o uregulowanie zo-
bowiązań niemieckich z racji tranzytu kolejowego. W 1934 roku kolejowy tranzyt wschodnio-
pruski wyniósł 3,3 mln t, w 1935 roku – 3,9 mln t, a w pierwszym półroczu 1936 roku – 1 mln 
t. Przewóz żeglugą morską w tejże relacji wyniósł odpowiednio 1,3 mln t, 1,7, mln t i 1,6 mln t. 
Wskazywało to na możliwość powiększenia przewozów morskich. Pojawił się nawet projekt bu-
dowy portu w okolicach Łeby, w odległości 30 km od granicy polskiej, jako portu przeładun-
kowego dla towarów do Prus Wschodnich. Do przebycia pozostawała droga morska o długości 
100 mil morskich do Elbląga i Piławy (Mroczko, 1979, s. 152–153).

ROZWÓJ FLOTY
Niemiecka flota bałtycka zmniejszyła się do 1931 roku do 240 tys. NRT. Tonaż floty trzech por-
tów bałtyckich Szczecina, Flensburga i Rostocku wynosił w 1913 roku 310 tys. NRT, a w 1931 
roku już tylko 184 tys. NRT. W przypadku floty bałtyckiej nie nastąpiło jej odmłodzenie, po-
nieważ flota ta, składająca się z niewielkich statków, w mniejszym stopniu podlegała rekwizycji 
ze strony Entanty (Seraphim, 1937, s. 238).
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Kryzys, który wybuchł w 1929 roku zmniejszył znacznie zapotrzebowanie na tonaż. Wiele 
statków zostało zezłomowanych. Działanie to wspierał rząd, płacąc 30 RM za złomowaną tonę 
brutto. W sumie wypłacono 12 mln RM. 

Wobec spadku popytu statki wycofywano z eksploatacji. W Niemczech w 1930 roku udział 
wycofanego tonażu wynosił 5,1%, w 1932 roku – 30,5%. Porozumienia armatorów tzw. konfe-
rencje często wypłacały swoim członkom premie za odstawienie tonażu. Nastąpił też spadek 
budownictwa okrętowego (Geschichte des Verkehrswesen, 1961, s. 409–410).

Od 1935 roku naziści położyli silniejszy nacisk na wzmocnienie żeglugi niemieckiej, skut-
kiem czego był wzrost tonażu od połowy 1935 roku do połowy 1939 roku o 789 tys. BRT 
(o 21,8%). W 1938 roku wielkość tonażu przekroczyła stan z 1930 roku. Nastąpiła też moderni-
zacja floty polegająca na motoryzacji. Udział motorowców wzrósł z 17,2% w 1933 roku do 26,2% 
w 1939 roku. 

Budowa nowych statków była jednocześnie związana z realizacją planów militarnych. Statki 
były tak wyposażone, aby mogły być wykorzystane w czasie wojny jako transportowce wojsko-
we, statki szpitalne lub krążowniki pomocnicze. Takie też przeznaczenie mogły mieć statki pa-
sażerskie budowane dla Kraft durch Freude, jako statki wycieczkowe (Geschichte des Verkehr-
swesen, 1961, s. 463).

Armatorzy niemieccy ponosili też straty wynikające z dewaluacji funta i dolara – walut słu-
żących do płatności na rynku frachtowym. Naprawy, płace i inne koszty eksploatacji opłacano 
w markach (Securius, Bönning, 1943, s. 51; Geschichte des Verkehrswesens, 1961, s. 459).

Spadek dochodów armatorów niemieckich z powodu dewaluacji wynosił 40–50 %. Od 1933 
roku Rzesza pomagała armatorom pokrywając część strat, wynikających z dewaluacji. Na sy-
tuacji armatorów ciążyło stale zadłużenie wynikające z odbudowy floty w dużej części finanso-
wane kredytami (Geschichte des Verkehrswesens, 1961, s. 460).

Podobnie jak inne dziedziny gospodarki, także żeglugę morską poddano kontroli państwa. 
Rozporządzeniem o „organicznej przebudowie gospodarki” z września 1935 roku utworzo-
no „Reichsverkehrsgruppe Seeschiffahrt”, do którego należeli przymusowo wszyscy armatorzy 
i inni obsługujący żeglugę. Grupa została podzielona na grupy zawodowe – armatorzy, przed-
siębiorstwa w portach obsługujące żeglugę morską, maklerzy okrętowi, szyprowie żeglugi przy-
brzeżnej, piloci niebędący zatrudnieni przez państwo, samodzielni rzeczoznawcy w sprawach 
żeglugowych, a także nadzór techniczny i nawigacyjny (Securius, Bönning, 1943, s. 53). Polity-
ka autarkii gospodarczej miała ograniczyć rozwój handlu zagranicznego, zatem i żeglugi mor-
skiej. Plany ekspansji militarnej, która miała dokonywać się głównie na lądzie, nie przewidywa-
ły znaczniejszego rozwoju floty handlowej (Der Wettbewerb, 1940, s. 186).

Władze dążyły do ograniczenia „niezdrowej” konkurencji. Od załadowców i niemieckich 
portów wymagano, aby dawali pierwszeństwo niemieckim statkom (Securius, Bönning, 1943, 
s. 51–52; Geschichte des Verkehrswesens, 1961, s. 464).

Flota szczecińska już w 1923 roku osiągnęła pojemność 136 tys. t, a w 1925 roku został prze-
kroczony poziom przedwojenny i liczba jednostek wynosiła 179 o pojemności 181 tys. BRT. Do-
chody przedsiębiorstw żeglugowych były wysokie, a poza tym państwo subwencjonowało od-
budowę floty udzielając częściowych odszkodowań za statki oddane aliantom i udzielając ulg 
podatkowych i pomocy kredytowej (Dopierała, 1960, s. 68–69).
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Tej bardzo szybkiej odbudowie sprzyjał wielki popyt na tonaż, wysokie stawki frachtowe 
i subwencje państwowe. W czasie wielkiego kryzysu nastąpił upadek wielu przedsiębiorstw ar-
matorskich. Od roku 1931 flota zaczęła się zmniejszać – 91 tys. BRT w 1934 roku, aby znów 
wzrosnąć do 95 tys. w 1936 roku. 94% stanowił wówczas tonaż parowy. Statki z silnikami spa-
linowymi, w części żaglowce z silnikami pomocniczymi, zaczęły pojawiać się liczniej w dru-
giej połowie lat 20. XX wieku, a w drugiej połowie lat 30. ich pojemność wzrosła do 5 tys. BRT. 

Tonaż floty szczecińskiej, podobnie jak przed pierwszą wojną, był największy wśród rozpa-
trywanych portów. Druga pod względem wielkości flota Królewca miała najwyżej kilkanaście 
procent pojemności floty szczecińskiej. Udział tonażu BRT floty szczecińskiej w tonażu stat-
ków obu prowincji, w 1928 roku wynosił 82%. Udział floty szczecińskiej w tonażu niemieckiej 
floty bałtyckiej wynosił w 1925 roku 42%, w 1939 roku – 39%. 

W latach 1925–1939 postępował spadek tonażu i ze stukilkudziesięciu BRT zmniejszył się 
do 90 tys. BRT. W drugiej połowie lat 30. nastąpił pewien wzrost i w 1939 roku znów przekro-
czył 100 tys. BRT (por. tab. 3).

Przed pierwszą wojną największym armatorem liniowym była, powstała w 1856 r., Neue 
Dampfer Compagnie. W 1923 r. zmieniła nazwę na Stettiner Dampfer – Compagnie (SDC). 
W tymże roku linia tego armatora wspólnie z Deutsche Levante – Linie Hapag-u utworzyły 
Deutschen Levante – Dienst. W 1924 roku SDC przejęła statki armatorów, z którymi wspólnie 
utrzymywała linie do krajów Lewantu i utrzymywała ją samodzielnie dalej pod nazwą Deut-
sche Levant Linie (DLL). Ze względu jednak na trudności finansowe DLL musiał zawrzeć układ 
z Roland Linie, w którym udziały miał Norddeutsche Lloyd z Bremy. W 1930 roku Norddeut-
sche Lloyd doprowadził do likwidacji SDC i przejął jego statki z linii lewantyńskiej. 

Tabela 3. Flota Szczecina w latach 1925–1939 (tys. BRT/NRT)

Lata Ogółem Żaglowce Parowce Motorowce

liczba BRT NRT liczba BRT NRT liczba BRT NRT liczba BRT NRT
1925 179 181 108 20 3 3 154 177 104 1 0 0
1929 172 165 97* 17 1 1 140 159 93 6 3 1
1933 134 116 67* 15 1 1 105 110 64 4 3 1
1937 117 97 54 9 1 0** 90 89 49 6 5 3
1939 126 120 69 10 1 1b 94 111 64 10 6 3

*w tym lichtungi,
**żagłowce i lichtungi.

Źródło: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1928, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1939/40, Berlin. 

Lloyd przejął w 1930 roku akcje SDC i statki z linii lewantyńskiej, a SDC zlikwidowano. Po-
zostałe 13 statków przejął szczeciński armator „Renata” D.G. Th. Gribel. 

Wyrazem dominacji Hamburga było przejmowanie przez ich armatorów firm szczecińskich, 
na przykłąd firmy Robert Köppen w 1933 roku. Armatorzy także przenosili się do Hamburga 
(np. firma Hedwigshütte w 1929 r.) lub rejestrowali tam swoje statki, jak na przykład Ippen Li-
nie AG, której część tonażu w 1929 roku przeszła wraz z większościowym udziałem w kapitale 
akcyjnym do Hamburga i Lubeki, choć siedzibą armatora pozostał Szczecin.
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Do największych armatorów szczecińskich należał Emil R. Retzlaff – firma armatorska za-
łożona w 1898 roku w Szczecinie, która prowadziła także, założoną w 1911 roku, Dampschiffs – 
Reederei „Merkur”. Eksploatowała przede wszystkim masowce, a także holowniki i małe statki 
pasażerskie. W wyniku strat wojennych i reparacji E.R. Retzlaff utracił wszystkie swoje stat-
ki. Część z nich odkupił w 1921 roku. W 1929 roku jego flota liczyła 32 jednostki o łącznej po-
jemności 50,2 tys. BRT. Było to jedno z największych przedsiębiorstw żeglugowych w Prusach. 
W 1931 roku nastąpił upadek firmy. Armatorzy, którzy przejęli jej statki, także upadli. 

W 1932 roku kryzys osiągnął swój punkt szczytowy. Prawie wszystkie statki, z wyjątkiem 
eksploatowanych w żegludze liniowej i statków pasażerskich, zostały wycofane z eksploatacji. 

Ważnym obszarem szczecińskiej żeglugi była obsługa kąpielisk nadmorskich. Wśród znacz-
niejszych była Swinemünder Dampfschiffahrts AG. W 1928 roku armator ten został przejęty 
przez szczecińskiego Stettiner Dampfschiffs AG J.F. Braeunlich. 

Największym armatorem w Prusach przed pierwszą wojną i jednym z największych po woj-
nie była, wspomniana już firma W. Kunstmann, która esploatowała duże statki do przewozu 
ładunków masowych. Ponieważ właścicielami byli Żydzi, władze hitlerowskie prowadząc tak 
zwaną aryzację gospodarki, spowodowały likwidację tej firmy. Najpierw w 1937 roku musia-
ła ona wejść w ścisłą kooperację z firmą z Emden, której właściciel założył w Szczecinie firmę 
Johs. Fritzen & Sohn, a w 1938 roku ostatecznie ją zlikwidowano. Podział stref wpływów mię-
dzy Niemcy a ZSRR spowodował w 1939 roku przesiedlenie się z Łotwy do Szczecina firmy Max 
Faulbaum i Brali Seebergi Kugn. A/S, która w Szczecinie występowała pod nazwą Artur Seeberg 
(Pittelkow, Schmelzkopf, 1987, s. 53–68).

W 1933 roku flota Królewca miała pojemność 21 tys. BRT i ustępowała znacznie innym 
większym portom bałtyckim (Dopierała, 1960, s. 68). Wzrost floty Królewca był związany 
z koncernem Stinnesa. Towarzystwo Kohlen – Import AG należące do tego koncernu przejęło 
zaopatrzenie fabryk celulozy w węgiel. Dlatego też w 1922 roku Stinnes utworzył dwa towarzy-
stwa żeglugowe „Poseidon” i „Artus”, których zadaniem było zaopatrywanie Prus Wschodnich 
w węgiel, transport drewna oraz innych towarów.

Flota towarzystwa „Poseidon” składała się z pięciu statków o łącznej pojemności 9,3 tys. BRT. 
Statki te przewoziły głównie drewno z Finlandii, wapno z Gotlandii, węgiel z Rotterdamu dla 
fabryk celulozy, i piryt z południowej Hiszpanii. Wywoziły zboże do Rotterdamu i portów an-
gielskich. Towarzystwo „Poseidon” stało się największym niemieckim towarzystwem na Bał-
tyku, gdy w 1939 roku doprowadziło do bankructwa i przejęło królewiecka firmę żeglugową 

„Kleyenstüber”. W towarzystwie żeglugowym „Artus” udziałowcami byli Kohlen – Import AG 
(55%) i fabryka celulozy Waldhof – Tilsit (30%). Główny udziałowiec tego towarzystwa Koh-
len-Import AG przejął w roku 1924 bankrutujące towarzystwo „Hansa Transport Gesellschaft” 
i utworzył towarzystwo „Artus – Hansa”. Po śmierci Stinnesa towarzystwa funkcjonowały na-
dal (Koziełło-Poklewski, 1993, s. 149–150). 

Z portów Pomorza Środkowego największa flota była zrejestrowana w Ustce i liczyła sześć 
parowców o pojemności kilku tysięcy ton (Szopowski, 1962, s. 150).
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CHARAKTER I KIERUNKI ŻEGLUGI
Żegluga statków niemieckich po Bałtyku po zakończeniu wojny była utrudniona przez angiel-
ską blokadę Rosji. Statki były kontrolowane, żegluga czasowo zakazywana, wywóz towarów 
nadzorowany przez komisję Entanty. W styczniu 1919 roku żegluga w porcie szczecińskim z po-
wodu angielskiej blokady została prawie przerwana. Dotknęło to przywóz rudy żelaza ze Szwe-
cji i wywóz węgla do Skandynawii. Przywóz rudy stanowił 1/10 przywozu z 1918 roku. Wywóz 
węgla wyniósł 12 tys. t w porównaniu z 71 tys. t w 1918 roku. Złagodzenie blokady przez wpro-
wadzenie zezwoleń nastąpiło latem 1919 roku. Spowodowało to rozwój handlu Szczecina. Ogra-
niczał się głównie do przywozu szwedzkimi parowcami rudy i drewna, a także ryb z Norwegii 
(Firle, 1922, s. 89).

Odbudowę dawnych połączeń liniowych Szczecina rozpoczęto w 1920 roku i NDC zaczęła 
znów obsługiwać linię do Londynu. W 1921 roku założono w Szczecinie Deutsche Orient Linie, 
która wspólnie z armatorem gdańskim obsługiwała linię lewantyńską, do portów Morza Śród-
ziemnego i Morza Czarnego. Linia ta została zamknięta w 1930 roku (Dopierała, 1960, s. 69, 
91). Połączenia żeglugowe Szczecina w połowie lat 20. XX wieku zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Połączenia żeglugowe Szczecina w połowie lat dwudziestych XX wieku

Źródło: See-Verkehrs-Karte von Pommern. Pommern Jahrbuch 1925–1926. Hrsg. E.F. Werner. Stettin, s. 48. 

Żegluga bałtycka miała w dużej mierze charakter trampingu. Warunki naturalne powo-
dowały dłuższe przerwy w żegludze. Dostęp do wielu portów, ze względu na małe głębokości, 
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miały małe statki. W handlu bałtyckim przeważały mało wartościowe ładunki masowe. Żeglu-
dze liniowej nie sprzyjała nierównowaga masy ładunkowej, ponieważ zmuszała do żeglugi z ba-
lastem w jedną stronę (Seraphim, s. 251).

Armatorzy niemieccy czerpali korzyści z inflacji. Byli bardziej konkurencyjni dzięki niż-
szym kosztom. Odbudowę żeglugi umożliwiło też ich uczestnictwo w międzynarodowych po-
rozumieniach armatorów tzw. konferencjach. W warunkach inflacji płace załóg statków nie-
mieckich były znacznie niższe (Geschichte des Verkehrwesens, 1961, s. 366).

W 1922 roku na Morzu Bałtyckim kursowały statki należące do 104 armatorów, w tym 78 
armatorów niemieckich. Wśród tych ostatnich najpoważniejszą grupę stanowili szczecińscy, 
utrzymujący na Bałtyku 26 linii żeglugowych. Pojawiła się jednak nowa konkurencja w postaci 
wspieranych przez państwo flot Łotwy, Estonii i Polski (Mielcarek, 2011, s. 172–173). 

Kryzys spowodował zmniejszenie się tonażu, a jesienią 1932 roku unieruchomione było 2/3 
tonażu szczecińskiej floty handlowej. Wszystkie przedsiębiorstwa armatorskie poniosły duże 
straty a przestały istnieć Stettiner Dampfer Compagnie i przedsiębiorstwo armatorskie Retzlaf-
fa (Dopierała, 1960, s. 89).

Po likwidacji SDC część floty przejął Gribel i w 1931 roku utrzymywał łącznie 25 linii, 
w większości bałtyckich, a poza tym do Hamburga, Bremy, Antwerpii, Rotterdamu, Londynu, 
Norwegii (Dzieje Szczecina, 1994, s. 605).

Ograniczenie eksportu mąki i paszy, importu masła, sera i jaj, produkcji hodowlanej spo-
wodowało w 1933 roku znaczne trudności armatorów szczecińskich, w tym i Gribla. Ostatecz-
nie otrzymał on pomoc państwa jako najbardziej poszkodowana firma. Nie wykraczało to jed-
nak poza ramy ogólnej polityki subwencjonowania floty. Z drugiej strony wzrastał import rudy 
ze Szwecji i drewna z Finlandii. 

W zakresie żeglugi liniowej Szczecin przegrywał walkę konkurencyjną z Gdynią i Hambur-
giem. Regularną linię Szczecin–Nowy Jork uruchomiono w kwietniu 1933 roku, działała tylko 
trzy kwartały, po czym została zamknięta (Dopierała, 1960, s. 96–97). 

Od początku 1937 roku nastąpiła poprawa sytuacji szczecińskich armatorów, co wynikało 
ze znacznych zamówień na transport węgla do Włoch i zwiększenie przewozów drewna. Mogli 
więc zmodernizować i powiększyć swój tonaż (Dzieje Szczecina, 1994, s. 655).

Po pierwszej wojnie wzrost ruchu statków z lub do Królewca postępował stosunkowo wolno. 
W 1921 roku przybyło tam 938 statków o pojemności 918 tys. NRT, podczas gdy w 1913 roku – 
1803 statki o pojemności 1609 tys. NRT. Na początku lat 20. XX wieku Królewiec utrzymywał 
regularną żeglugę z niemieckimi portami bałtyckimi i Morza Północnego, Rotterdamem i Am-
sterdamem, a także z krajami skandynawskimi – Danią i Anglią (Firle, 1922, s. 87–88). W la-
tach 30. królewiecki armator Kleyenstueber obsługiwał samodzielnie linię do Flensburga, a do 
Szczecina wspólnie ze szczecińskim armatorem Griblem. Linię do Kopenhagi obsługiwał duń-
ski Det Forenede Dampskib Selskab. Linie do portów nadreńskich, Antwerpii, Emden, Londy-
nu , Leith, Calais obsługiwał armator królewiecki Poseidon. Linie do Hamburga obsługiwali 
armatorzy Ick (Hamburg), Sartori u. Berger (Kilonia), Mathies (Hamburg). Na linii do Bremy 
pływał bremeński Neptun, a do Lubeki – armator Sartori i Ick. Najczęściej obsługiwane były 
porty w Szczecinie (2–3 razy w tygodniu), Hamburgu (2 razy w tygodniu), Bremie (1–2 razy 
w tygodniu), Lubece, Calais i Londynie (raz w tygodniu). Co 10 dni pływały statki do Flensbur-
ga, do Leith, co 14 dni – do Kopenhagi, Antwerpii, Emden (Warchałowski, 2004, s. 255–256).
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Porty bałtyckie były, w omawianym okresie i ówczesnych stosunkach gospodarczych, porta-
mi niższej rangi niż porty Morza Północnego. Nie opłacało się kierować statków oceanicznych 
na Bałtyk, ponieważ musiałyby rozładowywać się w wielu portach, a wejścia do wielu z nich 
były trudne i wymagały obsługi pilotów. Poza tym towarzystwa ubezpieczeniowe nakładały na 
statki pływające po Bałtyku dodatek ubezpieczeniowy wynoszący wówczas 0,5% od wartości 
statku i ładunku. Przewyższało to koszty przeładunku ze statku oceanicznego na bałtycki (Se-
raphim, 1937, s. 260).

Największe znaczenie jako portu rozdzielczego dla żeglugi bałtyckiej miał Hamburg. Z po-
wodów naturalnych, technicznych i ekonomicznych żegluga bałtycka, pomimo starań o usa-
modzielnienie, potrzebowała portów niemieckich Morza Północnego jako połączenia pośred-
niego. Nazywano je nawet najbardziej na zachód położonymi portami bałtyckimi (Seraphim, 
1937, s. 264).

Wokół kąpielisk nadmorskich rozwinęła się żegluga pasażerska. Na przykład między Szcze-
cinem a Rugią (Rothe, 1989, s. 16).

SEEDIENST OSTPREUSSEN
Względy polityczne zadecydowały o utworzeniu w styczniu 1920 roku linii dla regularnych 
przewozów, przede wszystkim osób, do i z Prus Wschodnich. Na tej linii, między Świnoujściem, 
Sopotem, Piławą i Kłajpedą, pływały początkowo statki Stettiner Dampfschiffs-Gesellschaft 
J.F. Braeunlich, Hapag-u i NDL. Armatorzy zobowiązali się do regularnych rejsów w zamian 
za co państwo płaciło im za minimalną liczbę pasażerów. Ponieważ brakowało miejsc sypial-
nych na statkach, rejsy odbywały się w dzień. Pierwszy rozkład jazdy, skomunikowany z kole-
jowym przewidywał wyjście ze Świnoujścia o godzinie 4 rano i przybycie o godzinie 19 do Pi-
ławy. Frekwencję na tej linii zapewniali początkowo Niemcy urodzeni w Prusach Wschodnich 
jadący na plebiscyt w lipcu 1920 roku, mający zadecydować o przynależności Warmii i Mazur. 
Wobec zmniejszenia się liczby pasażerów w1922 roku NDL i Hapag wycofały się z obsługi tej 
linii. Do 1925 roku pozostały na niej dwa statki Brauenlicha. O utrzymaniu linii zadecydowa-
ły jednak względy polityczne. „Seedienst Ostpreussen” została przejęta przez Ministerstwo Ko-
munikacji Rzeszy. Od 1926 roku zaczęły pływać dwa statki motorowe będące własnością pań-
stwa. Eksploatowały je NDL i Braeunlich. Mogły zabierać dużą liczbę pasażerów także do kabin 
III klasy i były przystosowane do zabierania dużych grup wycieczkowych. Służyły także prze-
wozowi niemieckich osadników do Prus Wschodnich i pracowników do pomocy w żniwach. 
Po 1933 roku znaczenie tej linii wzrosło. Statki przewoziły także żołnierzy, młodzież ze Służ-
by Pracy i turystów. 

W 1935 roku wszedł do służby, eksploatowany przez Hapag, trzeci nowy statek „Tannen-
berg”. Zawijał do Travemünde, Warnemünde, Binz, Świnoujścia, Sopotu, Piławy, Kłajpedy i Li-
bawy (Rothe, 1989, s. 20–22). Przewozy na tej linii były silnie uwarunkowane politycznie i spo-
rami wokół niemieckiego tranzytu kolejowego do Prus Wsch. W 1920 roku wyniosły one 183 
tys. osób. W latach 20. XX wieku występowały znaczne wahania i w latach 1921–1929 (bez war-
tości skrajnych) wyniosły średnio 41,5 tys. osób, w latach 1930–1933 – 64 tys. osób. Od 1934 
roku przekraczały znacznie 100 tys., a w 1936 roku osiągnęły nawet 315 tys. osób i wynikało 
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to z częściowego zamknięcia polskiej granicy dla niemieckiego tranzytu kolejowego do Prus 
Wschodnich (Scharf, 1981, s. 55).

LINIA PROMOWA SASSNITZ–TRELLEBORG 
W 1919 roku przewieziono 47 tys. pasażerów. Po wzroście przewiezionych pasażerów do 170 tys. 
osób, w kolejnych latach następował spadek przewozów. Dopiero w 1930 roku przewozy osią-
gnęły 184 tys. i znów zaczęły się zmniejszać do 108 tys. osób w 1933 roku. Przewozy ładunków 
wynosiły w sumie w 1919 roku 69 tys. t, w 1920 roku już 209 tys. i następnie zmniejszały się. 
W 1926 roku nastąpił wzrost do 247 tys. t. Większe przewozy były w 1929 roku – 251 tys. t, a do 
1933 roku obniżyły się do 156 tys. t. Przez cały okres występowała niewielka przewaga przywo-
zu z północy (Scharf, 1981, s. 60). 

PODSUMOWANIE
W portach bałtyckich wzrost ruchu statków postępował szczególnie od połowy lat 30. XX wie-
ku. Szczecin był pod tym względem jednym z największych, podobnie jak Sassnitz, ze względu 
na przewozy promowe. Następny w kolejności był Królewiec. W innych portach ruch był o rząd 
wielkości mniejszy. 

Odbudowa floty niemieckiej po pierwszej wojnie postępowała szybko z pomocą państwa. 
Od połowy lat 30. naziści dążyli do wzmocnienia żeglugi niemieckiej. Żegluga morska znala-
zła się także w strukturach gospodarki utworzonych przez nazistów. Nastąpił wzrost tonażu 
floty niemieckiej, jednak zmniejszał się tonaż niemieckiej f loty bałtyckiej. Floty tej nie moder-
nizowano. 

Flota szczecińska w 1925 roku osiągnęła wielkość przedwojenną. Było to możliwe dzięki po-
prawie sytuacji w żegludze i pomocy państwa. Jej tonaż zmniejszył się w czasie wielkiego kry-
zysu a niewielki wzrost nastąpił w drugiej połowie lat 30. Flota szczecińska była też największa 
z omawianych w artykule. 

Armatorzy szczecińscy i innych portów pruskich, wobec rosnącej dominacji armatorów pół-
nocnoniemieckich, musieli ograniczać się do żeglugi trampowej i liniowej o zasięgu bałtyckim 
i do portów Morza Północnego. Armator szczeciński zdołał utrzymać linie lewantyńską jedy-
nie do początku lat 30 XX wieku. Przez cały omawiany okres działała linia promów kolejowych 
Sassnitz–Trelleborg, obsługiwana wspólnie ze Szwecją. Ze względów politycznych utrzymywa-
na była przez państwo linia ze Świnoujścia do Piławy w Prusach Wschodnich, co było alterna-
tywną drogą wobec tranzytu kolejowego do Prus. Wschodnich. 
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THE MERCHANT FLEET OF POMERANIA AND EAST PRUSSIA PROVINCES IN 1919-1939

ABSTRACT The article describes turnover of ports through ship traffic, tonnage development, ship 
owning companies in main ports (Szczecin, Królewiec), as well as shipping directions and 
destinations. The description is based on source materials and statistics. In the whole period 
the state supported port investments and shipping. The tonnage of small Królewiec fleet 
was several times higher in 1933 (21 thousand GRT) than in 1913. The Stettin Fleet reached 
its peak in 1929 (165 thousand GRT). Competition from ports of northern Germany caused 
shipping companies of the aforementioned provinces to limit their navigation mainly to the 
Baltic and North Sea. A significant role was played by passenger and freight services by rail-
way ferries on the Sassnitz – Trelleborg and Świnoujście – Piława lines which was supposed 
to be an alternative route of German transit through Polish territory. 
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STRESZCZENIE Zgodnie z rosyjską strategią morską, Morze Bałtyckie jest najważniejszym 
szlakiem wymiany handlowej Rosji z państwami europejskimi. Modernizacja, 
rozbudowa i budowa nowych portów Rosji dotyczy głównie Sankt Petersbur-
ga i Zatoki Fińskiej. Wzrost możliwości przeładunkowych portów pozwoli na 
maksymalne zmniejszenie uzależnienia Federacji Rosyjskiej od przewozów 
tranzytowych. Przeładunki głównych portów rosyjskich w Zatoce Fińskiej 
stanowią ponad 85% całkowitych obrotów rosyjskich portów bałtyckich. Por-
ty w Ust-Łudze i Primorsku w 2015 roku odnotowały największe obroty. W la-
tach 2008–2015 przeładunki w Ust-Łudze wzrosły ponad 11-krotnie. Sankt 
Petersburg jest największym portem kontenerowym w regionie Morza Bał-
tyckiego. Port nie może się dalej rozwijać z uwagi na brak wolnych terenów. 
Jest to spowodowane bezpośrednim sąsiedztwem miasta Sankt-Petersburg. 
W końcu 2015 roku do grupy najnowszych portów kontenerowych i ro-ro do-
łączył port Bronka. Docelowo port ten ma stać się „główną bramą dla konte-
nerów płynących do Rosji”.

SŁOWA KLUCZOWE Zatoka Fińska, port Bronka, Ust-Ługa, Primorsk

WPROWADZENIE 
Europa Bałtycka należy do jednego z lepiej rozwijających się regionów naszego kontynentu. Od-
zwierciedleniem tego są przewozy morskie, w tym szczególny wzrost przeładunku kontenerów. 
Jednym z pięciu najważniejszych akwenów morskich Rosji o podstawowym znaczeniu dla tego 
kraju jest Morze Bałtyckie. Przemiany geopolityczne w latach 90. XX wieku spowodowały, że 
Rosja ze swoim ogromnym zapleczem stała się nagle uzależniona od usług portów państw są-
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siednich, a możliwości jej morskich portów handlowych na Bałtyku, stały się niewystarczające. 
Podjęte w ostatnich latach działania inwestycyjne zmierzają do zwiększenia potencjału przeła-
dunkowego zlokalizowanych tu portów. 

Zgodnie z rosyjską strategią morską, Morze Bałtyckie jest najważniejszym szlakiem wymia-
ny handlowej tego kraju z państwami europejskimi. Plany modernizacji i rozbudowy portów 
rosyjskich, przede wszystkim położonych w Zatoce Fińskiej, oraz wzrost możliwości przeła-
dunkowych portów mają na celu zmniejszenie uzależnienia Federacji Rosyjskiej od przewozów 
tranzytowych. Już w latach 90. XX wieku Rosja przekierowała większość swoich ładunków ko-
lejowych na Zachód, głównie do Niemiec na autostradę morską, z pominięciem m.in. krajów 
bałtyckich i Polski. Sytuacja ta spowodowała wzrost znaczenia Sankt Petersburga – największe-
go portu rosyjskiego nad Bałtykiem. Podjęto także decyzje o rozbudowie tego portu i budowie 
nowych w Primorsku i Ust-Łudze.

Rosję w porównaniu z innymi krajami cechuje niski stopień ładunków skonteneryzowa-
nych. Wyraźne symptomy wskazują jednak, że nastąpi rozwój przewozów ładunków skonte-
neryzowanych. Konteneryzacja uzależniona jest m.in. od wielkości rynku, a import ładunków 
skonteneryzowanych wykazuje tendencje rosnące, co dla rynku rosyjskiego w perspektywie 
długoterminowej jest bardzo pozytywne. Programy inwestycyjne zwiększające konkurencyj-
ność portów zakładają budowę nowych terminali kontenerowych i specjalistycznych komplek-
sów przeładunkowych. 

PORT SANKT PETERSBURG JAKO „EUROPEJSKIE WROTA ROSJI”
Port w Sankt Petersburgu uznawany za „europejskie wrota Rosji” jest najważniejszym portem 
bałtyckim tego kraju i największym portem kontenerowym w regionie Morza Bałtyckiego. Poło-
żony w delcie Newy, na zachodnim krańcu Zatoki Fińskiej, należy do najstarszych portów Rosji. 
Regularną działalności rozpoczęto tu w 1713 roku. W latach 1874–1885 wykonano kanał długo-
ści 32 km od centrum miasta do zewnętrznej redy Kronsztadu, a w latach 1884–1914 zbudowano 
tamy północną i południową oraz wszystkie główne obiekty portowe (Palmowski, 1999).

Łączna długość nabrzeży sięga w Sankt Petersburgu 7,7 km, przy których zlokalizowano 52 
stanowiska cumownicze dla statków. Maksymalna głębokość przy nabrzeżach to 11,5 m. Port 
składa się z ponad 50 basenów. Rocznie obsługuje około 2,5 tys. statków, z czego 80% to statki ar-
matorów rosyjskich. Eksploatacja portu prowadzona jest przez cały rok, lecz w okresie od końca 
listopada do połowy kwietnia, ze względu na zamarzanie, odbywa się przy udziale lodołamaczy. 

Już w latach 90. XX wieku władze Sankt Petersburga rozpoczęły modernizację portu mor-
skiego. Powstały nowe terminale kontenerowe, uniwersalne i wyspecjalizowane m.in. do prze-
ładunku paliw płynnych, cukru, ładunków ciężkich i wielkogabarytowych. Terminal konte-
nerowy zbudowany w latach 1990–1995 należy do lepiej wyposażonych we wschodniej części 
Bałtyku. W ostatnich latach podejmowano tu kolejne inwestycje, chociaż warunki batyme-
tryczne i położenie w granicach miasta poważnie ograniczyły jego dalsze możliwości rozwojo-
we. Utworzony w 1998 roku First Container Terminal (FCT) został największym portem kon-
tenerowym na Bałtyku. Stąd prowadzą połączenia do terminali w Rotterdamie, Hamburgu, 
Bremerhaven i Antwerpii. Obsługują je tacy operatorzy jak: Maersk Line, MSC, CMA CGM, 
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OOCL, Unifeeder, Hapag Lloyd, Team Lines, FESCO ESF, Evergreen, COSCO, HMM, Hanjin 
i Yang Ming. 

W 2014 roku na Sankt Petersburg, z obrotem prawie 2,4 mln TEU, przypadało 30% bał-
tyckiego ruchu kontenerowego. Towary przeładowywane w Sankt Petersburgu kierowane są 
w większości na rynek rosyjski i do byłych republik radzieckich, tranzyt do Azji jest mniej zna-
czący. W kontenerach, przez Sankt Petersburg płyną na rynek rosyjski różnego rodzaju towary, 
w tym odzież, sprzęt AGD, części i komponenty samochodowe. 

Tabela 1. Przeładunki kontenerów w Sankt Petersburgu w latach 2004–2015 (w tys. TEU)

Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przeładunki 777 1117 1450 1698 1987 1342

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Przeładunki 1930 2366 2525 2515 2382 2249

Źródło: opracowanie własne na podst. Gopkalo, Goloviznin 2014, uzupełnione.

Do momentu wprowadzenia przez Rosję embarga na produkty spożywcze, do kraju tego do-
starczano drogą morską duże ilości mięsa, warzyw i owoców. Zmniejszenie obrotów jest także 
następstwem spadku konsumpcji, dochodów społeczeństwa i wartości rosyjskiej waluty. Spa-
dek wartości rubla wpłynął natomiast na wzrost popytu na rosyjskie towary, które potaniały, 
co ożywiło eksport. Jego przedmiotem są głównie produkty mineralne, żelazo i metale koloro-
we oraz drewno i węgiel.

W rejonie Sankt Petersburga zlokalizowano liczne centra logistyczne, oferujące takie usługi, 
jak kompletowanie ładunków, magazynowanie, usługi transportowe. Jednym z nich jest Ahlers 
Logistic Center powstałe w celu obsługi francuskiej Groupe SEB, importującej wyroby z Chin 
na rynek rosyjski i europejski (Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu, 2015, s. 9–10). 

Brak terenów rozwojowych związanych z zabudową miejską Sankt-Petersburga oraz wzrost 
wielkości i zanurzenia współczesnych statków spowodowały, że możliwości rozwoju portu 
Sankt-Petersburg zostały praktycznie wyczerpane. 

PORTY SATELITARNE SANKT PETERSBURGA
W ramach rozbudowy zespołu portowego wokół Sankt Petersburga powstało kilka nowych por-
tów przeładunkowych. Najważniejsze z nich to Ust-Ługa, Primorsk i Wysock (Klimek, 2005). 
Portem powiązanym z Sankt Petersburgiem jest także Wyborg. Porty o mniejszym znaczeniu 
to Batarejnaja, Łomonosow, Kronsztadt, Gorskaya i Otradnoe. Dwa nowe porty morskie – Ust-

-Ługa i Primorsk rozwijały się znacznie szybciej niż pozostałe porty regionu. W końcu 2015 
roku do grupy najnowszych portów kontenerowych i ro-ro dołączył port Bronka.

Port Ust-Ługa położony jest w odległości 147 km od Sankt Petersburga i 36 km od grani-
cy z UE, u ujścia rzeki Ługa do Zatoki Fińskiej (rys. 1). Ze względu na krótki okres zlodzenia 
trwający około 40 dni, eksploatacja portu prowadzona jest bez większych przeszkód przez pra-
wie cały rok. Budowę portu rozpoczęto w 1996 roku, pierwszy terminal do przeładunku węgla 
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uruchomiono w 2001 roku. Przeprawa promowa samochodowo-kolejowa została oddana do 
użytku w 2006 roku. W następnym roku zainaugurowano działalność uniwersalnego termina-
la przeładunkowego dla załadunku węgla, koksu i rud. Terminal kontenerowy, a także specjali-
styczny kompleks przeładunkowy „Jug-2” i terminal przeładunku siarki rozpoczęły funkcjono-
wanie w 2008 roku. Do wszystkich terminali wykonano odpowiednie tory podejściowe. 

W latach 2008–2015 przeładunki w Ust-Łudze wzrosły ponad 11-krotnie. W porcie znajdu-
je się 11 specjalistycznych terminali. Pogłębienie kanału wejściowego do prawie 15 m pozwala 
na przyjmowanie przy 38 nabrzeżach przeładunkowych, o łącznej długości 7 km masowców do 
75 tys. t i zbiornikowców do 120 tys. t nośności (Pacuk, 2015). 

Większość morskiego eksportu węgla rosyjskiego odbywa się przez porty bałtyckie. Zapo-
czątkowane w 2010 roku prace modernizacyjne w Ust-Łudze pozwoliły na zwiększenie zdolno-
ści przeładunkowych nowoczesnego terminala węglowego do 12 mln t rocznie (Stala-Szlugaj, 
2011), a w 2014 roku do 22 mln t. Tym samym port w Ust-Łudze osiągnął drugą pozycję (po Ry-
dze) portu o największych obrotach ładunków masowych suchych w regionie bałtyckim. 

Uruchomienie terminala naftowego w Ust-Łudze w 2012 roku i połączenie z Bałtyckim Sys-
temem Rurociągowym (BTS2), omijającym Białoruś, zmieniło drogi eksportu tego surowca. 
Wyposażenie portu w dodatkowe zbiorniki umożliwia magazynowanie zapasów ropy w przy-
padku przerwania dostaw. W 2015 roku przez port Ust-Łudze wywieziono na Zachód ponad 
50 mln t ropy naftowej.

Rysunek. 1. Sankt Petersburg i jego porty satelitarne

Źródło: opracowanie własne na podst. Port Bronka, Saint-Petersburg new deep water port, www.gospodarkamorska.pl 
(06.2016). 
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Rysunek 2. Lokalizacja portu Bronka w pobliżu Sankt Petersburga 
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Tabela 2. Przeładunki w rosyjskich portach Zatoki Fińskiej w latach 2012–2014 (w mln t)

Nazwa portu 2012 2013 2014 2015

Ust-Ługa 46,8 62,6 75,7 87,9

Primorsk 74,8 63,8 53,7 59,6

St. Petersburg 57,8 58,0 61,2 51,1

Wysock 13,6 16,2 17,4 17,5

Wyborg 1,6 1,5 1,7 1,2

Ogółem 194,4 202,1 209,7 217,3

Źródło: opracowanie własne na podst. www.morport.com. 

Port jest nadal rozbudowywany, jednocześnie na jego zapleczu trwa rozbudowa infrastruk-
tury drogowej, kolejowej i rurociągowej. Do 2025 roku w celu zwiększenia potencjału portu za-
planowano budowę kompleksu paliw płynnych do 76 mln t, rozwój terminala kontenerowego 
do 35 mln t, modernizację terminala węglowego, co wiąże wzrostem przeładunku towarów ma-
sowych do 28 mln t (Sokołowski, 2015).

Port Primorsk usytuowany w Cieśninie Bierkesund o głębokości do 20 m położony jest 
w odległości 130 km od Sankt Petersburga. W 2001 roku otwarto tu pierwszy terminal paliwo-
wy. Port specjalizuje się w przeładunkach ropy naftowej (Palmowski,1999). Terminal paliwowy 
Primorska z czterema stanowiskami przeładunkowymi o głębokościach ponad 17 m umożli-
wia obsługę największych zbiornikowców wpływających na Bałtyk – o nośności 150 tys. t. Po-
łączony w 2006 roku z systemem rurociągów bałtyckich (BTS) może od roku 2007 eksporto-
wać 65 mln t ropy naftowej. Roczne obroty w 2015 roku przekraczały 47 mln t, a w rekordowym 
2012 roku nawet ponad 74 mln t. Znaczna część eksportu rosyjskiej ropy naftowej do krajów 
UE przechodzi przez port w Primorsku, skąd transportowana jest drogą morską do Rotterda-
mu, głównego centrum handlu i przetwórstwa ropy naftowej w Europie. Plany rozwoju portu 
w Primorsku przewidują jego ekspansję i dywersyfikację przeładunków – nowe terminale mają 
być przystosowane do obsługi kontenerów, ładunków masowych suchych oraz gazu płynnego.

Port Wysock usytuowany nad Zatoką Fińską w odległości 30 km od Wyborga i 150 km na 
północny zachód od Sankt Petersburga był portem uniwersalnym, który przyjmował statki do 
10 tys. t. W strukturze obrotów dominowało drewno i ładunki masowe. W roku 1991 udział ła-
dunków przewożonych przy pomocy żeglugi kabotażowej sięgał 40%. 

W roku 2004 w Wysocku ukończono pierwszy, a w 2006 roku drugi etap budowy termina-
lu do przeładunku ropy naftowej należącego do koncernu Łukoil. Służy on do obsługi zbiorni-
kowców eksportujących rosyjską ropę. Wraz z oddaniem do użytku pierwszych obiektów in-
frastruktury portowej, rozpoczęto dalszą jego rozbudowę. Uruchomiono także trzecią linię 
kolejową i osiem zbiorników (o łącznej pojemności 460 tys. m3) do przechowywania ropy naf-
towej i jej produktów. Surowiec dowożony jest do portu cysternami kolejowymi i zbiornikowca-
mi rzeczno-morskimi. Dzięki nowym liniom kolejowym, transport omija miasto Wyborg. Do-
prowadzenie bezpośrednio do terminala rurociągu naftowego miało nastąpić w 2008 roku. Port 
zbudowano zgodnie ze światowymi standardami w zakresie bezpieczeństwa transportu ropy 
naftowej. Dzięki temu Wysock uważany jest za jeden z bezpieczniejszych portów na Bałtyku. 
W latach 2013–2015 jego przeładunki oscylowały na poziomie 16–17 mln t (tab. 2).
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Port Wyborg znajduje się w granicach miasta. Część lądowa portu zajmuje powierzchnię 
16 ha. Przy nabrzeżach o długości 1588 m i głębokości od 4,6 do 8,8 m przygotowano 16 stano-
wisk do cumowania statków. Port pracuje przez cały rok, z tym, że w okresie zimowym zabez-
pieczają go lodołamacze. W 2015 roku przeładowano tu 1,2 mln t ładunków. 

Modernizacja i rozbudowa portów i infrastruktury transportowej na zapleczu zdecydowa-
nie wpłynęła na wzrost ich obrotów. Szczególnie jest to widoczne na przykładzie Ust-Ługi i Pri-
morska (tab. 2), które osiągnęły dominujący udział w obsłudze ladunków płynnych masowych. 
Gwałtowny wzrost przeładunków węgla w latach 2013–2014 w Ust-Łudze, wiązał się z przenie-
sieniem do tego portu ładunków tranzytowych rosyjskiego węgla, wcześniej eksportowanego 
przez porty krajów bałtyckich. Kosztowne inwestycje związane z eksportem surowców energe-
tycznych w portach rosyjskich na Bałtyku są zgodne ze strategią o uniezależnieniu tego kraju 
od tranzytu przez obce porty i zwiększeniu udziału własnych portów w transporcie aż do 95%.

Tendencje spadkowe, szczególnie w przeładunkach kontenerów (tab. 1), a także innych ła-
dunków (tab. 2) widoczne w ostatnich latach w Sankt Petersburgu związane są z rosyjskim kry-
zysem gospodarczym, którego skutkiem jest znaczące zmniejszenie siły nabywczej rubla, a co 
za tym idzie, importu, a także restrykcje nałożone przez UE (w następstwie kryzysu ukraiń-
skiego) na handel z Rosją.

BRONKA – NOWY PORT KONTENEROWY I RO-RO
Rozwój portu Bronki zainicjowany został przez Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej 
i władze Sankt Petersburga, z powodu braku wolnej przestrzeni w porcie Sankt Petersburg, co 
doprowadziło do wyczerpania się jego możliwości rozwojowych. W przeciwieństwie do ter-
minali kontenerowych w historycznym porcie Sankt Petersburg i ich centralnym położeniu 
względem miasta, port Bronka nie jest ograniczony przestrzennie, zlokalizowany został w po-
bliżu tamy południowej, rozdzielającej Zatokę Fińską od jej strony wewnętrznej, z dala od mia-
sta, tuż przy obwodnicy drogowej i w pobliżu sieci kolejowej. Dzięki temu przez system auto-
strad i za pomocą kolei można wysyłać kontenery bezpośrednio do Moskwy. Skróci się też czas 
ich przewozu do stolicy.

Na razie głębokości przy nabrzeżach osiągnęły 11,2 m, a docelowo 14,4 m. Zaczęły do nich 
zawijać statki o pojemności 1,8 tys. TEU, a w przyszłości kontenerowce typu post-Panamax do 
5 tys. TEU. 

Od przejścia przy tamie i głównego toru wodnego niezbędne były kosztowne prace pogłę-
biarskie i wykonanie kanału o długości 6 km i głębokości 14,4 m, zakończonego obrotnicą i po-
dejściem do nowego obiektu portowego1.

1 Z 2 mln m3 refulatów uzyskano 96,3 ha terenu pod budowę MSCC Bronka. 
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Rysunek 2. Lokalizacja portu Bronka w pobliżu Sankt Petersburga

Źródło: opracowanie własne na podst. http://mozg4d.com/bronka.pdf (06.2016).

Krótszy niż do Sankt Petersburga tor wodny, skraca czas dotarcia statku o trzy godziny, 
zmniejsza także czas pobytu pilota na pokładzie zawijających do Bronki statków. Odcinek toru 
wodnego od boi, gdzie podejmuje się na pokład pilota do portu to 14 mil morskich.

INFRASTRUKTURA I SUPRASTRUKTURA PORTU BRONKA
Inwestycję rozpoczęto w 2014 roku. Ukończenie pierwszego etapu i otwarcie portu odbyło się 
w październiku 2015 roku. Port obsługuje zarówno kontenery, jak i naczepy – ro-ro. Termi-
nal kontenerowy Bronki obejmuje 107 ha i oferuje pięć miejsc postojowych wzdłuż nabrze-
ża o długości 1200 m (rys. 4). Terminal ro-ro zajmuje 57 ha i 210 m nabrzeża (710 m w 2017 r.). 
Po uruchomieniu, port wyposażono tylko w jedną rampę, docelowo będą trzy. Roczne możli-
wości przeładunkowe terminala ro-ro to 130 tys. jednostek (w 2017 r. ma być to 260 tys. jedno-
stek). Zakłada się, że przy pomocy spedytorów morskich Finnlines i Transfenica możliwości 
terminalu ro-ro wzrosną do 500 tys. jednostek. Możliwości terminala kontenerowego określo-
ne 500 tys. TEU mają docelowo zwiększyć się do 1,9 mln TEU. 
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Rysunek. 1. Sankt Petersburg i jego porty satelitarne. 

 

 
 
 
Rysunek 2. Lokalizacja portu Bronka w pobliżu Sankt Petersburga 
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Rysunek. 3. Podejście i tor wodny do portu Bronka

Źródło: opracowanie własne na podst. http://mozg4d.com/bronka.pdf (06.2016).

Część lądowa portu Bronka razem z terminalami, centrum logistycznym do obsługi, pako-
wania i magazynowania zajmuje łącznie 132 ha. Jest to największa powierzchnia lądowa por-
tu nad Bałtykiem. Do portu doprowadzono bocznicę kolejową o długości 1070 m. Powierzch-
nia składowa kontenerów zajmuje 8600 m2 (docelowo 28 600 m2). Dla kontenerów chłodzonych 
przygotowano 777 przyłączy (docelowo 4 tys. przyłączy).

Suprastruktura obsługująca port Bronka przystosowana została do obsługi statków typu 
post-Panamax. W jej skład wchodzi potężny żuraw portowy LHM-800 o udźwigu ponad 300 t, 
niezbędny do przeładunku ciężkich wyrobów przemysłowych. Może także obsługiwać konte-
nerowce o szerokości do 22 kontenerów w rzędzie. Jest to obecnie jedyny tego typu dźwig w Fe-
deracji Rosyjskiej. 

Cztery suwnice bramowe STS o udźwigu 65 t i wysięgniku 51 m pozwalających na układa-
nie kontenerów w pięciu warstwach i 18 rzędach na pokładzie statków. Kolejne elementy wypo-
sażenia to 10 suwnic bramowych RTG, ciągnik RT 403 mogący przewozić ładunek o masie 400 t, 
pięć ciągników YT 223 (do 50 t), dwie układarki z ramieniem o udźwigu 45 t, dwie układarki 
o udźwigu 9 t, dwa spalinowo-elektryczne przewoźniki wahadłowe o udźwigu 50 t, 25 ciągni-
ków terminalowych z przyczepami do przewozu ładunków do 90 t oraz 17 ładowarek widło-
wych o udźwigu od 1,5 t do 33 t.
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POWIĄZANIA BRONKI Z PRZEDPOLEM I ZAPLECZEM
Port Bronka – „główna brama dla kontenerów do Rosji” obsługiwany jest przez CMA CGM, 
trzeciego na świecie armatora specjalizującego się w przewozach kontenerowych. Ten francuski 
armator przesunął dwie z czterech swoich regularnych linii dotychczas prowadzących do ter-
minala kontenerowego w centrum Sankt Petersburga do Bronki. Dzięki temu port ten dzięki 
statkom o pojemności 1.8 tys. TEU uzyskał bezpośrednie połączenie z Rotterdamem, Hambur-
giem i Antwerpią2. Pierwszy statek kontenerowy CMA CGM zacumował tu 31 stycznia, dru-
gi na początku lutego 2016 roku, a 27 marca 2016 roku, pierwszy pociąg przywiózł do Bronki 
61 kontenerów z nawozami mineralnymi. Zostały one przeładowane na kontenerowiec Violet-
ta i popłynęły do Antwerpii. 

Przez połączenia z siecią dróg federalnych i siecią kolei rosyjskich port Bronka może obsłu-
żyć 180 ciężarówek na godzinę i cztery pociągi dziennie. Plany zakładają zwiększenie liczby for-
mowanych pociągów do 8–10 dziennie i uruchomienie szybkiego pociągu kontenerowego do 
Moskwy. W 2017 roku Bronka będzie zdolna obsługiwać do 21,6 mln t ładunków rocznie. Spo-
woduje to wyraźne zmniejszenie obciążenia transportowego w centralnych dzielnicach Sankt 
Petersburga.

W styczniu 2016 roku port Bronka został włączony w granice „Wielkiego Portu Sankt Pe-
tersburg”, przez co wszystkie przepisy i procedury dotyczące statków i ładunków obowiązują-
ce w Sankt Petersburgu objęły także Bronkę. Port Bronka jest projektem wykonanym w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, zarządzanym przez firmę Fenix LLC, która także jest jego 
właścicielem. Fenix LLC utworzona została w 2007 roku, jest spółką zależną Forum Holding 
Company, firmy powstałej w 2001 roku, która skupiła w swoich rękach kilkadziesiąt przedsię-
biorstw i organizacji z różnych obszarów biznesowych z terenu Sankt Petersburga.

Port Bronka nawiązał współpracę z portem Hamburg. Wiąże się to rozwojem powiązań 
transportowych i logistycznych oraz prowadzeniem wspólnych działań marketingowych obu 
portów.

PODSUMOWANIE
Zgodnie z rosyjską strategią morską, Morze Bałtyckie jest najważniejszym szlakiem wymiany 
handlowej Rosji z państwami europejskimi. Modernizacja, rozbudowa i budowa nowych por-
tów Rosji dotyczy głównie Sankt Petersburga i Zatoki Fińskiej. Wzrost przeładunków w tych 
portach pozwala na maksymalne zmniejszenie uzależnienia Federacji Rosyjskiej od przewo-
zów tranzytowych. Największe obroty w 2015 roku odnotowały porty w Ust-Łudze i Primorsku 
i dotyczy to eksportu rosyjskiej ropy naftowej oraz węgla, wcześniej eksportowanego przez por-
ty krajów bałtyckich. W latach 2008–2015 przeładunki w Ust-Łudze wzrosły ponad 11-krotnie. 

2 Utworzony 9.05.2016 r. przez CMA CGM Baltic Levant Express obsługuje sześć kontenerowców o pojemno-
ści 1750–1850 TEU (Aristote, Herodote, Homere Platon Violetta i Viona). Łączą one port Bronka i Sankt Pe-
tersburg z Hamburgiem, Rotterdamem, Antwerpią, Havrem, Maltą Freeport , Aleksandrią, Beirutem, Mer-
sinem, Aliagą, Valencią, Kartaginą, Tangerem i Tilbury.
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Sankt Petersburg jest największym portem kontenerowym w regionie Morza Bałtyckiego. 
Brak terenów rozwojowych związanych z zabudową miejską Sankt Petersburga spowodował, że 
możliwości rozwoju tego portu zostały wyczerpane. 

W końcu 2015 roku do grupy najnowszych portów kontenerowych i ro-ro dołączył port 
Bronka. Położony z dala od miasta Sankt Petersburg ma duże tereny rozwojowe, a od strony Za-
toki Fińskiej stosunkowo krótki kanał podejściowy. Ma także bezpośrednie połączenie z siecią 
autostrad i dróg federalnych, w tym dwukierunkowe połączenie z obwodnicą Sankt Petersbur-
ga, połączenie z rosyjską siecią kolejową. Port został dobrze wyposażony w urządzenia przeła-
dunkowe, posiada dwa terminale: kontenerowy i ro ro. Znajduje się relatywnie blisko istnieją-
cych i potencjalnych obszarów przemysłowych.

Embargo wprowadzone przez Rosję na produkty spożywcze, a także restrykcje nałożo-
ne przez UE (w następstwie kryzysu ukraińskiego) na handel z Rosją, wyraźnie wpłynęły na 
zmniejszenie obrotów. Tendencje spadkowe, szczególnie w przeładunkach kontenerów, a także 
innych ładunków mający miejsce w ciągu ostatnich kilku lat związane są także z rosyjskim kry-
zysem gospodarczym, którego skutkiem jest znaczące zmniejszenie siły nabywczej rubla, a co 
za tym idzie, importu. Spadek wartości rubla wpłynął natomiast na wzrost popytu na rosyj-
skie towary, głównie surowce mineralne, które potaniały, co spowodowało ożywienie eksportu. 
Jednak niskie ceny ropy naftowej na rynku globalnym częściowo przyhamowały te tendencje.

Wyraźne symptomy wskazują, że pomimo różnorodnych problemów, przewozy kontenero-
we będą się w Rosji rozwijały. W dłuższej perspektywie import ładunków skonteneryzowanych 
wykazuje tendencje rosnące, co jest korzystne dla rozwoju Bronki. Docelowo port ten ma stać 
się „główną bramą dla kontenerów płynących do Rosji”.

Z polskiego punktu widzenia nie jest to rozwiązanie korzystne, gdyż może zmniejszyć tran-
zyt płynący przez polskie porty w kierunku północno-wschodnim. 
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BRONKA PORT AND OTHER RUSSIAN PORTS IN THE GULF OF FINLAND 

ABSTRACT According to the Russian maritime strategy, the Baltic Sea is for Russia the most important 
trading route to European countries. Modernisation, development and the construction of 
new ports in Russia concentrate in Sankt Petersburg and the Gulf of Finland. The growing 
cargo handling capacity of ports will lead to reducing the dependence of the Russian Fede-
ration on transit transport. Cargo volumes handled by main Russian ports in the Gulf of 
Finland constitute over 85% of the total turnover of Russian ports on the Baltic Sea. The 
ports in Ust-Luga and Primorsk noted their biggest turnover in 2015. In the years 2008-2015, 
cargo volumes in Ust-Luga rose eleven fold. Sankt Petersburg is the biggest container port 
in the Baltic Sea Region. The shortage of development areas, caused by the urban built-up of 
Sankt-Petersburg, has exhausted further port development. At the end of 2015, Bronka Port 
joined the group of the newest container and ro-ro ports. The port is to become the key gate 
for containers sailing to Russia.

KEYWORDS Gulf of Finland, Bronka Port, Ust-Luga, Primorsk
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STRESZCZENIE Królestwo Polskie powstałe w 1295 roku, w wieku XIV było rządzone kolejno przez 
dynastie grupy wyszehradzkiej – Przemyślidów, Piastów i Andegawenów z państw 
środkowoeuropejskich pozbawionych dostępu do morza. W 1385 roku Królestwo 
Polskie wystąpiło z grupy wyszehradzkiej, wchodząc w unię polsko-litewską pod rzą-
dami Jagiellonów. Był to punkt zwrotny w dziejach Polski, otwierający dla cywilizacji 
europejskiej rozległe międzymorze bałtycko-czarnomorskie, a dla Polski akwen bał-
tycki dla handlu morskiego kierowanego Wisłą do portu gdańskiego. Po wycofaniu 
się Królestwa Polskiego grupa wyszehradzka rozpadła się, a jej terytoria przechodziły 
kolejno do monarchii habsburskiej. 

SŁOWA KLUCZOWE grupa wyszehradzka, Mitteleuropa, międzymorze bałtycko-czarnmorskie, Gdańsk 

W 1978 roku ukazała się książka Barbary Tuchman The Distant Mirror a w 1993 roku jej pol-
ski przekład – Odległe Zwierciadło, czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, w której księ-
garskim opisie na obwolucie czytamy: „Ukazując tę najbardziej udręczoną epokę historii (…) 
Barbara Tuchman zmusza do zadumy nad tym co dzieje się w naszych czasach, będących od-
ległym zwierciadlanym odbiciem schyłku średniowiecza” (Tuchman, 1995). Zadumy, inspi-
rującej do pomnażania analogii przedstawianych w tamtej książce o dalsze przykłady. Rzecz 
bowiem w tym, że porównawcze spojrzenie na Europę XIV oraz XX wieku zacieśnia pojęcie 

„Europy” praktycznie do terytoriów antycznego cesarstwa zachodniorzymskiego. Nawet i one 
są traktowane wybiórczo, gdyż leitmotiv tej książki stanowi życiorys jej bohatera, francuskie-
go szlachcica Enguerranda de Coucy VII (1340–1397) i najwięcej miejsca w niej zajmują dwa 
wydarzenia XIV wieku – straszliwa epidemia Czarnej śmierci (1348–1350), która pochłonęła 
trzecią część mieszkańców obszarów zarazą tą dotkniętych oraz Wielka Schizma Zachodnia 
(1378–1417), która podzieliła katolicyzm pomiędzy dwóch papieży, rozbijając średniowieczną 
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jedność chrześcijaństwa zachodniego. Poza zainteresowaniem autorki Odległego Zwierciadła 
znalazły się, między innymi trzy środkowoeuropejskie państwa: Królestwo Węgier, Królestwo 
Czech i Królestwo Polskie, związane w XIV wieku w tzw. grupę wyszehradzką – oszczędzone 
przez epidemię Czarnej śmierci i niezaangażowane w Wielka Schizmę Zachodnią. W indeksie 
jej książki pojawiają się zatem o nich tylko nieliczne wzmianki, odnoszone do podrzędnych wy-
darzeń w Czechach (s. 615), w Polsce (s. 624), i na Węgrzech (s. 627). 

Areną tego, wyraźnie niespójnego trójkąta, były w XIV wieku Czechy, Polska i Węgry. Bra-
kowało Słowacji, która wtedy była pod panowaniem węgierskim, zanim w XX wieku, po pierw-
szej wojnie światowej, wcielona została do Czechosłowacji i dopiero u schyłku minionego wieku 
została państwem niepodległym. Ówczesna czesko-węgierska rywalizacja o Słowację dopełniła 
średniowieczne konflikty terytorialne w obrębie grupy wyszehradzkiej – odwieczną polsko-cze-
ską rywalizację o Śląsk, trwającą przez całą epokę piastowską zakończyło dopiero przez zrze-
czenie się Śląska przez ostatniego króla piastowskiego na rzecz Królestwa Czech w 1355 roku na 
zjeździe nomen omen w tymże Wyszehradzie. Jan Długosz, największy średniowieczny historyk 
polski, w XV wieku nie kogo innego, jak Czechów, nazywał największymi nieprzyjaciółmi Kró-
lestwa Polskiego. Szukając rekompensaty za utracony Śląsk, inkorporował Kazimierz Wielki 
w 1340 roku Ruś Czerwoną do Królestwa Polskiego. To jednak otworzyło polsko-węgierski spór 
o tę krainę, której władcą znacznie wcześniej ogłosił się król węgierski Andrzej II, przyjmujący 
w 1215 roku tytuł Rex Galiciae et Lodomeriae. Węgry wycofały się z tego sporu po uzgodnieniu, 
że w razie braku męskiego potomka Kazimierza Wielkiego, tron królewski w Polsce obejmie 
Ludwik Wielki, który jednak, gdy w 1372 roku został królem polskim, podporządkował Ruś 
Czerwoną administracji węgierskiej. Kiedy po jego śmierci królem (sic!) polskim została jego 
córka Jadwiga, po poślubieniu Jagiełły pierwszą ich wspólną akcją była wyprawa, przywracają-
ca Królestwu Polskiemu ową Ruś Czerwoną. Węgry oporu wówczas nie stawiały, gdyż w nowej 
sytuacji, równowaga sił zmieniła się zdecydowanie na korzyść Polski. 

Na europejskim zachodzie w późnym średniowieczu dokonywał się postfeudalny renesans 
autorytarnej państwowości z czasów antycznego imperium rzymskiego. Odwrotne tendencje 
dominowały w tej części Europy, do której owa autorytarna antyczna państwowość nie sięga-
ła. Ustrojowa ewolucja po wschodniej stronie średniowiecznego cesarstwa zmierzała nie ku ab-
solutum dominium, lecz przeciwnie, ku zachowaniu wolnościowych zdobyczy feudalizmu oraz 
dalszego ich postfeudalnego poszerzania i umacniania. Najdalej w tym kierunku poszła Polska 
w okresie jej podziału dzielnicowego, pomiędzy połową XII a końcem XIII stulecia. Ta karta 
jej dziejów, przez historiografię polską bezmyślnie deprecjonowana i poniżana, została prawi-
dłowo oceniona przez Adama Mickiewicza, który w swych wykładach historii Polski w College 
de France epokę tę nazywał: „Polska w podziałach – Polska wolna” (Mickiewicz, 1952). Feliks 
Koneczny podobną ocenę tej epoki rozwijał, dzieląc średniowieczne dzieje Polski na trzy okre-
sy: przed podziałem dzielnicowym – „Państwo społeczeństwu narzucone”; podczas podziału 
dzielnicowego – „Walka społeczeństwa o udział w rządach”; po zakończeniu podziału dzielni-
cowego – „Królestwo przez społeczeństwo ukształtowane” (Koneczny, 1902).

Ustrój Polski przed podziałem dzielnicowym był „samodzierżawiem władców”. Testament 
Krzywoustego w 1138 roku stworzył podział dzielnicowy, który mimochodem uruchomił pro-
ces dojrzewania społeczeństwa w siłę, broniącą ustroju wolnościowego i samorządnego przed 
siłami chcącymi przekształcić go w państwo policyjne. Epokę podziału dzielnicowego zakoń-



247

Odległe zwierciadło. Wiek wyboru pomiędzy Polską wyszehradzką a jagiellońską

czyło powstanie Królestwa Polskiego 26 czerwca 1295 roku. Przez równe pięć wieków jego ist-
nienia (1295–1795) królestwo to dotrzymywało owego wolnościowego i samorządowego testa-
mentu, jaki odziedziczyło po epoce podziałów dzielnicowych. 

W tym aspekcie trzy królestwa, które w XIV wieku uformowały grupę wyszehradzką podą-
żały odmiennymi drogami rozwoju. Początkowo wydawało się, że królestwo węgierskie także 
przekształci się w państwo samorządne, kiedy płynęły stamtąd inspiracje, przejmowane przez 
szlachtę polską. Na polu nad potokiem Rakos, lewostronnym dopływem Dunaju, w miejscu 
elekcji królewskich, zbierała się zbuntowana szlachta węgierska, gotowa do powstania przeciw-
ko władzy. Stąd pochodzi nazwa „rokosz” dla polskich powstań szlacheckich w XVII wieku (Ze-
brzydowskiego 1606 r., Lubomirskiego 1661 r.), w XVIII wieku wyparta przez łaciński termin 

„konfederacja” (barska 1768 r., targowicka 1792 r.). Czechami dopiero w XV wieku wstrząsnęły 
wojny husyckie (1419–1436), będące reakcją na podstępne zamordowanie w 1415 roku przez so-
bór w Konstancji uczestniczącego w nim Jana Husa, czeskiego reformatora religijnego. 

Oba te królestwa, czeskie i węgierskie zbyt powiązane były z cesarstwem, aby pozwolono 
im na ewolucję ustrojową podobną do tej, jaką przeszła Polska w epoce jej podziału dzielni-
cowego. Jeszcze zanim w 1438 roku cesarstwo stało się habsburskim (i takim już pozostało 
do końca swego istnienia) królem Czech i jednocześnie cesarzem był Karol IV Luksemburski 
(1346–1378). Krótko po nim królem Węgier a zarazem cesarzem był Zygmunt Luksemburski 
(1410–1437). Habsburgowie od razu, w roku 1438 zapanowali w Wiedniu i w Pradze, a niespeł-
na wiek później także w Budapeszcie. W roku rozpoczynającym ich długie panowanie, w spo-
sób istotny zmienili nazwę cesarstwa: do Sacrum Imperium Romanum dodając Nationis Teuto-
nicae, vel Germanicae. O dawnej nazwie, błędnie tłumaczonej na Święte Rzymskie Cesarstwo 
słusznie powiedziano – ani ono nie Święte, ani nie Rzymskie, ani nie Cesarstwo. Nazywanie go 
świętym (łac. Sanctum) teologicznie było bluźnierstwem; w poprawnym tłumaczeniu (łac. Sa-
crum) może ono jedynie być „uświęconym”, skoro już nie pogańskim (jak np. w odniesieniu do: 
sakry biskupiej); nie było rzymskim, tylko germańskim lub niemieckim, co podkreśla dopełnie-
nie jego nazwy dokonane w 1438 roku; nie było wreszcie państwem autokratycznym tylko fede-
racją, czyli zrzeszeniem jego krain składowych w Rzeszę. 

Pożegnanie się ze średniowieczem, ujawniło się w zmianie anachronicznej nazwy tego pań-
stwa, wprowadzoną w 1438 roku. Odtąd było ono w istocie Rzeszą Niemiecką. Z trzech kró-
lestw grupy wyszehradzkiej najmocniej z ową późnośredniowieczną Rzeszą związana była cze-
ska Korona św. Wacława, jako cześć składowa tego średniowiecznego cesarstwa. Związki z nią 
węgierskiej Korony św. Stefana także były silne. Jeszcze przed zmianą nazwy cesarstwa, wysoką 
reputację obu tych królestw w Europie podnosił fakt, że ich najwybitniejsi królowie byli zara-
zem cesarzami Sacrum Imperium Romanum. Z tej europejskiej reputacji XIV-wiecznych Czech 
i Węgier korzystało powstałe na schyłku XIII wieku Królestwo Polskie, powołując na tron pol-
ski w XIV wieku władców, będących równocześnie królami Czech albo Węgier. Wiek XIV roz-
począł się w Polsce od królowania w niej rodzimej, czeskiej dynastii Przemyślidów (1300–1306) 
a zakończył królowaniem węgierskiej linii Andegawenów (1372–1399). Pomiędzy ówczesne bez-
królewia weszło ostatnich dwóch Piastów – Łokietek (1320–1333) i Kazimierz (1333–1370). Ten 
ostatni został zdaniem Mackiewicza-Cata „przez nieporozumienie nazwany Wielkim” (Mac-
kiewicz, 1962, s. 126). A może przez ówczesną modę? Przecież jego następca w Polsce – Ludwik 
Węgierski, był na Węgrzech także Ludwikiem Wielkim. Paweł Jasienica w Polsce Piastów do-
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konał karkołomnego wyczynu, aby ciągłość epoki piastowskiej w Polsce doprowadzić do 1370 
roku. Tak mu w tym przeszkadzali czescy Przemyślidzi, że ostatecznie unieważnił ich panowa-
nie konkluzją, że właściwie była to okupacja czeska (Jasienica, 1960, s. 267). Prawdą historyczną 
pozostaje natomiast to, że epoka piastowska w Polsce zakończyła się z wiekiem XIII, a epoka ja-
giellońska rozpoczęła się z wiekiem XV. Wiek, który je przedziela, z ich czesko-polsko-węgier-
skimi królami, równolegle rywalizującymi już to o Śląsk, już to o Ruś Czerwoną zasłużył sobie 
na własną nazwę – wieku wyszehradzkiego lub wieku Mitteleuropy.

Trzy królestwa grupy wyszehradzkiej w średniowiecznych czasach Odległego Zwierciadła 
tworzyły wschodnie obrzeże europejskiego cesarstwa. Od pozostałych jego obrzeży różniło się 
tym, iż jedynie ono było landlocked, pozbawione dostępu do morza. Południowe obrzeże ce-
sarstwa stanowiła Italia oraz wyspy i wybrzeża śródziemnomorskie; zachodnie obrzeże two-
rzyła Europa nadatlantycka od Portugalii po Niderlandy; północne obrzeże obejmowało pań-
stwa skandynawskie położone nad Morzem Północnym i Bałtykiem. Z nich wszystkich żegluga 
morska poszerzała europejski horyzont geograficzny i nie chcąc tego, rozniosła w XIV wieku 
epidemię dżumy na wszystkie wybrzeża morskie Europy. Zarazy tej uniknęła grupa wyszeh-
radzka, stanowiąca śródlądowy kraniec średniowiecznej cywilizacji europejskiej, poza którym 
znajdowały się obszary in partibus infidelium. 

Sugerować to mogło, że przy takim położeniu owo wschodnie obrzeże cesarstwa skazane 
było na rolę zaścianka XIV-wiecznej Europy. Nic bardziej mylnego! W latach epidemii Czar-
nej śmierci, czeska Praga przeżywała swoje złote czasy jako cesarska stolica Karola IV; Węgry 
były jeszcze wtedy stabilną naddunajską potęgą; a żyłą złota dla Polski był eurazjatycki handlo-
wy Jedwabny Szlak, który wówczas przez jej terytorium docierał do Europy, odkąd Turcy zablo-
kowali jego przebieg przez strefę śródziemnomorską. Pamięć o nim zrodziła legendę, że „król 
Kazimierz zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”, chociaż nie była to prawda, ponie-
waż Polska murowana stała się już w XIII wieku, gdy odnotowaną największą aktywność zwią-
zaną z budownictwem murowanym aż do XIX wieku. Polska w XIV wieku nie miała jednak 
szans dorównać potęgą ani Czechom, ani Węgrom. Brała od nich królów, ale nie dawała wów-
czas im żadnego władcy, sama tracąc w tym wieku Śląsk, przez ostatniego króla piastowskie-
go oddany Czechom, a przejściowo również Ruś Czerwoną, przez Ludwika Węgierskiego włą-
czoną do Węgier.

Koniunktura dziejowa zdecydowanie zmieniła się na korzyść Królestwa Polskiego, kiedy 
u schyłku XIV wieku porzuciło ono grupę wyszehradzką, przełomową decyzją łącząc się unią 
personalną w 1385 roku w grupę jagiellońską z Wielkim Księstwem Litewskim. Ta rewolucyj-
na zmiana geopolityczna dokonała się 90 lat po powstaniu Królestwa Polskiego, na ponad czte-
ry stulecia (do końca rozbiorów połączonego państwa polsko-litewskiego w 1795 r.), arenę pol-
skich dziejów przenosząc z Mitteleuropy na bałtycko-czarnomorskie Międzymorze (Piskozub, 
2016, s. 181–205). 

Porozumienie to zostało zawarte dla doraźnego celu załatwienia przez oba te państwa ich 
konfliktu z krzyżackim Państwem Zakonnym. Dla Polski chodziło w nim o odzyskanie Pomo-
rza Gdańskiego, w czym nie mogło liczyć na żadną pomoc ani od Czech, ani od Węgier; dla Li-
twy celem było odzyskanie Żmudzi i zakończenie krzyżackich najazdów na to państwo.

Cele te zostały zrealizowane w XV wieku, przywracając obu państwom dostęp do Bałtyku. 
Dla Litwy nastąpiło to w 1422 roku, kiedy w pokoju melneńskim odzyskała ona Żmudź. Od-
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tąd przez stulecie Litwa była na międzymorzu bałtycko-czarnomorskim państwem „od mo-
rza do morza”, zanim w 1525 roku utraciła na rzecz Turcji dostęp do wybrzeża czarnomorskie-
go pomiędzy ujściami Dniepru i Dniestru. To międzymorskie położenie Litwy było sukcesem 
geopolitycznym, ale nie gospodarczym, gdyż nad Bałtykiem obejmowało tylko okolice Połągi, 
która jako port handlowy się nie liczyła. Dopiero u schyłku XIX wieku, jako własność rodziny 
Tyszkiewiczów, została Połąga przekształcona w modny kurort nadbałtycki, na kształt Sopotu 
(Omilanowska, 2011).

Pierwszorzędne znaczenie, dla gospodarki morskiej całej Europy miało natomiast odzyska-
nie Pomorza Gdańskiego przez Królestwo Polskie. Faktycznie dokonano tego w 1454 roku bun-
tem ludności państwa zakonnego przeciwko Krzyżakom i oddanie się jej pod opiekę króla pol-
skiego Kazimierza Jagiellończyka, formalnie zatwierdzone pokojem toruńskim w 1466 roku. 
Historyk gdański Erich Keyser dokonał wymownego zestawienia dat z połowy XV i ze schyłku 
XVIII wieku, przełomowych dla europejskiego handlu morskiego. Turcja zdobyła w 1453 roku 
Konstantynopol, przerywając zaopatrywanie się Europy w zboże w basenie czarnomorskim. 
Rok później bunt ludności państwa zakonnego umożliwił Europie zaopatrywanie się w zbo-
że z królestwa polskiego przez port gdański. Rozpoczął się złoty wiek Gdańska. Koniunktura 
ta odwróciła się podczas rozbiorów Rzeczypospolitej z zajęciem Gdańska przez Prusy w 1793 
roku, a rok później w odblokowaniu basenu czarnomorskiego, kiedy caryca Katarzyna II na 
zdobytym na Turcji wybrzeżu założyła Odessę i wymusiła na Turcji powrót do swobodnej że-
glugi przez Bosfor i Dardanele (Keyser, 1928, s. 72).

Unii polsko-litewskiej nie zakończyła rozprawa z Państwem Zakonnym. Z unii personal-
nej, przekształciła się w trwałe połączenie obu państw Unią Lubelską, w 1569 roku scalając je 
w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dzieło to zostało zrealizowane przez dynastię jagiellońską 
na trzy lata przed jej wygaśnięciem. W historiografii obu narodów panuje różnica zdań co do 
tego, czy to Litwa została w 1385 roku przyłączoną do Polski, czy odwrotnie – Polska do Litwy. 
Ze strony polskiej dylemat ten zakończył Stanisław Mackiewicz-Cat, gdy jako premier emigra-
cyjnego rządu polskiego w Londynie, otworzył jego posiedzenie okrzykiem: „To dom Gedy-
mina stworzył to państwo!” (Mackiewicz, s. 112). Dlaczego tylko Litwa, jako jedyna w pasmie 
pogańskich regionów nadbałtyckich – od Meklemburgii po Inflanty – nie uległa katolickim 
krucjatom w późnym średniowieczu? Ponieważ rozbudowała wtedy swe głębokie zaplecze na 
Rusi Kijowskiej, wyzwalając ją z jarzma tatarskiej Złotej Ordy. Już za Gedymina (1315–1341) do-
kończono aneksji ziem dzisiejszej Białorusi i przeniesiono ekspansję Litwy na ziemie dzisiejszej 
Ukrainy, które to dzieło dokończył Olgierd, syn Gedymina. Kiedy w 1377 roku Wielkim Księ-
ciem Litewskim został Jagiełło, syn Olgierda, mapy w atlasach ukazują, że do Litwy należało 
wtedy całe dorzecze Dniepru. Europa za ostatnią enklawę europejskiego pogaństwa uznawała 
Litwę, wtedy największe państwo europejskie, którego prawosławni mieszkańcy stanowili 80% 
ludności, a jej językiem posługiwała się kancelaria wielkoksiążęca w Wilnie. Olgierd pięciu sy-
nom z pierwszej żony dał chrzest prawosławny, druga piątka – Jagiełło i jego bracia, przyjęła 
chrzest katolicki w Krakowie w 1386 roku. Wtedy też nastąpił katolicki chrzest Litwy. Jagiełło 
został królem Polski, trochę jako „mąż swojej żony” Jadwigi andegaweńskiej, wcześniej korono-
wanej królem Polski. Od jej zgonu w 1399 roku, pod berłem Jagiełły rozpoczęła się epoka jagiel-
lońska w dziejach Królestwa Polskiego.
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W takiej perspektywie unia personalna z 1385 roku jawi się jako litewsko-polska, jako 
ostatni akt „zbierania ziem jagiellońskich”, które w 1569 roku połączyły się w jedno państwo 

– Rzeczpospolitą Obojga Narodów. O Helladzie podporządkowanej Rzymianom, pisał Horacy: 
„Podbita Grecja ujarzmila srogiego najeźdźcę i wniosła sztuki do chłopskiego Lacjum” (Horacy, 
1973, s. 156). W relacjach litewsko-polskich nikt nikogo nie podbijał, ale ta unia skutkowała po-
dobnym wpływem kulturowym. Proces przechodzenia Polski z Mitteleuropy na bałtycko-czar-
nomorskie Międzymorze postępował w ciągu XV wieku, przenosząc do Wielkiego Księstwa 
Litewskiego postfeudalny ustrój samorządnego i wolnościowego Królestwa Polskiego, wprowa-
dzając do cywilizacji europejskiej to największe podówczas jej państwo i ustanawiając Zadnie-
prze wschodnią rubieżą Europy. W tamtym wieku zarówno Czechy, jak i Węgry traciły szybko 
swą pozycję i prestiż z XIV wieku – Czechy wykrwawione wojnami husyckimi, Węgry coraz po-
tężniej nękane wojnami i podbojami tureckimi. Na trony obu tych państw powoływano wów-
czas królów z dynastii jagiellońskiej, ale z koncepcją grupy wyszehradzkiej nie miało to już 
żadnego związku. Swoistym „zbieraczem ziem wyszehradzkich” stało się natomiast w wiekach 
późniejszych cesarstwo habsburskie, z ziemiami Korony św. Wacława (Czechy, Morawy i Śląsk) 
i Korony św. Stefana (Węgry ze Słowacją), tracąc wprawdzie w XVIII wieku Śląsk na rzecz Prus, 
ale w tym samym wieku w rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów pozyskując nowe ob-
szary na Rusi Czerwonej i w Małopolsce.

Pomimo dotkliwych strat terytorialnych poniesionych podczas fatalnego panowania Jana 
Kazimierza (1648–1667), najgorszego władcy na tronie Królestwa Polskiego w ciągu pięciu wie-
ków jego istnienia, terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pomniejszone wtedy aż do 
rozbiorów do 733 tys. km2 było przecież wciąż jeszcze największym państwem Europy (Rosja 
i Turcja nie były państwami europejskimi, tylko euroazjatyckimi). Głównym rozbiorcą Rzeczy-
pospolitej została Rosja, w trzech rozbiorach zabierając 463 tys. km2 niemal 2/3 (63%) jej ob-
szaru. Polityka carycy Katarzyny II w rozbiorach XVIII wieku była zdominowana zacieraniem 
wszelkich śladów istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów na pomoście bałtycko-czarno-
morskim, ustanawiając zachodnią granicę Rosji na linii, w 1920 roku nazwanej linią Curzona. 
Świadomie, pozostawiając obu pozostałym zaborcom tylko obszary, jakie do Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego nigdy nie należały, doprowadziła do wypchnięcia „sprawy polskiej” z Mię-
dzymorza z powrotem do Mitteleuropy, niezależnie od tego, co w tej sprawie postanowiono by 
w przyszłości. 

W 1795 roku finis Poloniae mógł się wydawać rozstrzygnięciem długofalowym, w istocie 
jednak w zaborze pruskim ważne zmiany nastąpiły w następstwie wojen napoleońskich już 
po 12, a w zaborze austriackim po 14 latach, kiedy ustanowiono w nich napoleońskie Księstwo 
Warszawskie, pozostawiające obu tym zaborcom jedynie okrojone ich zdobycze z pierwszego 
rozbioru Rzeczypospolitej z 1772 roku. Księstwo Warszawskie upadło po sześciu latach istnie-
nia, w następstwie klęski wyprawy Napoleona do Moskwy. Wówczas na Kongresie Wiedeńskim 
jako pretendent do ziem tego księstwa wystąpił car Aleksander I. Wcześniejszy jego Drang nach 
Westen, powiększył Rosję o Obwód Białostocki, wytargowany od Napoleona w 1807 roku oraz 
Finlandię, której Wielkim Księciem został rok później. Kongres Wiedeński w 1815 roku prze-
kazał Rosji lwią część Księstwa Warszawskiego, pod nazwą… Królestwa Polskiego, czyniąc cara 
Rosji jego królem. 
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Wiek XX przyniósł rewanż Europy za rosyjskie przekroczenie w poprzednim wieku Rubiko-
nu, jakim była granica carskiego imperium ustanowiona w rozbiorach Rzeczypospolitej przez 
carycę Katarzynę II. „Kongresówka” została zajęta przez wojska mocarstw centralnych w 1915 
roku. W tym samym roku ukazała się książka Fritza Naumanna Mitteleuropa (Naumann, 1915), 
najwcześniejszy program współczesnej integracji europejskiej. Jej trzonem według Naumanna 
miały być złączone unią gospodarczą cesarstwa Niemiec i Austro-Węgier, uzupełnione świeżo 
odebraną Rosjanom „Kongresówką”. Niepodległość Polski została w niej ogłoszona przez oba 
mocarstwa centralne, aktem z 5 listopada 1916 roku. Ta data, a nie 11 listopada 1918 roku, sta-
nowiła Le Grand Jour, znoszący niewolę porozbiorową. Był to fakt dokonany przed dokończe-
niem Wielkiej Wojny i zawarciem kończącego ją pokoju. Drugim podobnym faktem dokona-
nym była proklamacja niepodległości Finlandii ogłoszona w 1917 roku. W toku Wielkiej Wojny 
na planszy gry geopolitycznej postawiono Rosję w sytuacji, jaka w grze w chińczyka nazywa się 
return to square one. Ostatni rok Wielkiej Wojny dokończył wypieranie Rosji z Europy, tworząc 
zasadniczo zmienioną mapę polityczną Starego Kontynentu. Spiritus movens tych doniosłych 
zmian stanowiły Niemcy, w roku końcowym tej wojny. Rok ten rozpoczął się 7 listopada 1917 
rewolucją bolszewicką w Rosji a zakończył się 11 listopada 1918 roku kapitulacją Niemiec przed 
Ententą. Pomoc Niemiec w doprowadzeniu do tej rewolucji i po niej we wsparciu finansowym 
władzy bolszewickiej podczas wojny domowej w Rosji była ze zgorszeniem wypominana Niem-
com przez zacnych demokratów z Ententy. Za pomoc tę mocarstwa centralne a praktycznie 
Niemcy, gdyż cesarstwo habsburskie jako ich partner, już się wtedy nie liczyło jako siła militar-
na a zatem i polityczna, postawiły bolszewickiej Rosji w rokowaniach o traktat pokojowy nie-
zwykle ciężki warunek. Powołując się na prawo narodów do stanowienia o sobie, zażądały, aby 
bolszewicka Rosja oddała olbrzymie terytoria zdobywane przez nią w XVIII wieku na Szwecji, 
Turcji i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Żaden, nawet najmniejszy fragment tych ziem nie 
miał przypaść Niemcom czy Austro-Węgrom – w całości miały należeć do społeczeństw wy-
zwolonych z carskiego „więzienia narodów”.

W rokowaniach pokojowych prowadzonych w Brześciu Litewskim, żądanie to Lenin odrzu-
cił, ponieważ jednak wcześniej rozwiązał i rozpuścił do domów armię rosyjską, nie dysponował 
siłą mogącą się temu żądaniu przeciwstawić. Wojska niemieckie ruszyły zatem naprzód i nie 
napotykając oporu, zatrzymały się na wcześniej wskazanej linii granicznej. W obliczu tego, Ro-
sja bolszewicka granicę tę uznała w traktacie pokojowym zawartym 3 marca 1918 roku. Co war-
to podkreślić, jest ona niemal identyczna z obecną granicą zachodnią Federacji Rosyjskiej. Jej 
historyczne znaczenie podkreślają ogłaszane w pierwszym kwartale 1918 roku deklaracje nie-
podległości państw na wyzwolonych wtedy od Rosji obszarach – Ukrainy (22 stycznia), Litwy 
(16 lutego), Estonii (24 lutego), Łotwy (23 marca), Białorusi (25 marca). W tym momencie odro-
dzenie się „grupy jagiellońskiej” wydawało się faktem dokonanym.

Świadkiem pokoju, jaki na obszarach tych państw trwał aż do kapitulacji Niemiec przed En-
tentą 11 listopada 1918 roku, był przebywający wówczas na Ukrainie 10-letni Paweł Jasienica, 
tak opisujący to w swym pamiętniku:

teren formującego się pod germańską egidą porządku: Na wschodzie nie było siły zdolnej do naru-
szenia choćby, nie mówiąc o obaleniu jego granicy… Poczynione przez nich zdjęcia były reproduko-
wane w rozmaitych książkach… Gdyby te fotografie zgromadzić, powstałoby archiwum historyczne 
o nieodpartej wymowie. Można by w nim oglądać żołnierzy cesarza Wilhelma na tle Zatoki Fińskiej, 
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jeziora Pejpus, różnych innych fragmentów wschodnioeuropejskiego pejzażu – aż po Krym i Kaukaz 
włącznie. Wszędzie tam stali oni z bronią, jako zwycięzcy, lecz już nie uwikłani w walkę. Ich dzieło na 
wschodzie zdawało się dokonane (Jasienica, 1989 s. 28).

Za bolszewickie zniewolenie, jakiego później doznały w XX wieku ludy tej części Europy 
winnymi są nie mocarstwa centralne z lat Wielkiej Wojny, lecz obłudni decydenci Ententy baj-
durzący o demokracji, wolności i prawie narodów do decydowania o sobie, a w praktyce pilnu-
jący przede wszystkim swych brudnych imperialistycznych interesów. Lloyd George boleje nad 
tym, że w pierwszym roku Wielkiej Wojny, w przetargach z Włochami za ich udział w tej wojnie 
po stronie przywódcy Ententy obiecywali oddanie im południowego Tyrolu, „kraju czysto nie-
mieckiego”, dodając, że sam za to nie odpowiada, gdyż nie był wtedy członkiem rządu (!) (Lloyd, 
1938, s. 288). Tenże Lloyd George we wspomnieniach z późnych lat 30. XX wieku nazywał po-
kój brzeski „haniebnym”, gdyż odbierał carskie zabory sowieckiemu następcy caratu. Rosyjskie 
rozbiory Rzeczypospolitej akceptowali w 1920 roku lord Curzon (nazwiskiem swoim nazywa-
jąc ich zachodnią linię graniczną) i Winston Churchill w 1943 roku w Teheranie, uzgadniając 
tamże ze Stalinem wschodnią granicę polskiego wojennego sojusznika. Po zwycięstwie rewo-
lucji bolszewickiej, Lenin opublikował wszystkie tajne dokumenty carskie, wśród nich porozu-
mienie rosyjsko-francuskie o wzajemnym popieraniu na konferencji pokojowej rosyjskich żą-
dań terytorialnych w Turcji i francuskich w Niemczech. Rosja domagała się przede wszystkim 
rejonu cieśnin tureckich wraz ze Stambułem, Francja, granicy z Niemcami na Renie na całej 
długości pomiędzy Szwajcarią i Holandią. Po detronizacji Habsburgów i rozpadzie ich wielo-
narodowego cesarstwa, mieszkańcy jego niemieckojęzycznych prowincji w lokalnych referen-
dach miażdżącą większością głosowali za zjednoczeniem ich ziem z Niemcami. Zabroniła tego 
Francja, argumentem, że państwo niemieckie osiągnie wówczas rozmiary Francji, przy znacz-
nej nadto przewadze ludnościowej nad Francją. 

Wszystko to było jawną drwiną z prawa narodów do samostanowienia o sobie. Bolszewicy 
na opanowanych przez nich obszarach postępowali podobnie, co francuska autorka H. Carre-
re d’Encausse napiętnowała w książce Bolszewicy i narody czyli Wielkie Urągowisko 1917–1930 
(Carrere d’Encausse, 1992), niestety dotąd nie powstało analogiczne dzieło Ententa i narody, 
czyli Wielkie Urągowisko 1914–1945. Ententa zignorowała pokój brzeski z 1918 roku. Jedynie 
w USA w jego dwudziestolecie J.W. Wheeler-Bennett przypomniał o nim w książce The Forgot-
ten Peace Brest Litovsk March 1918 (Wheeler-Bennett, 1938). W Polsce w 2000 roku Artur Ko-
złowski obronił dysertację doktorską Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r. W wyda-
niu książkowym takim jest jej podtytuł, przy tytule: Rosja wyparta z Europy (Kozłowski, 2000). 
Dopiero ten tytuł wyraża sedno historycznej zmiany jaka się wtedy dokonała. Granica poko-
ju brzeskiego nie była bowiem tradycyjnym rozgraniczeniem stron walczących, w miejscu koń-
czącym ich zmagania. Była to świadomie wybrana „granica cywilizacyjna”, linia rozdzielająca 
ludzi myślących na sposób zachodni, od ludzi myślących na sposób wschodni. Na wschód od 
tej linii w wiekach XVI–XVII konsolidował się carat moskiewski, zanim w wieku XVIII prze-
kroczył ją, wdzierając się do Europy. W 1918 roku Europa na krótko powróciła do swej dawnej 
wschodniej granicy, organizując na swym wschodnim obrzeżu państwa nierosyjskie, wyrwane 
z rosyjskiego więzienia narodów. Wkrótce Rosja bolszewicka, korzystając z kapitulacji Niemiec, 
przekroczyła granicę brzeską. Po raz drugi w XX wieku armie niemieckie w latach 1941–1944, 
zajmując w całości sowieckie republiki związkowe: ukraińską, białoruską, litewską, łotewską 
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i estońską – osiągnęły granicę brzeską i ją przekroczyły, ale jakże nieznacznie! Wychodząc poza 
Inflanty, obległy, ale nie zdobyły Leningradu. Wychodząc poza Białoruś, skierowały się na Mo-
skwę, ale zostały zatrzymane 100 km na zachód od niej. Wychodząc poza Ukrainę przebiły się 
nad Wołgę do Stalingradu i walczyły na jego ulicach, ale tego miasta też nie zdobyły. Oceniając 
sytuację z perspektywy samej Federacji Rosyjskiej, najazd Trzeciej Rzeszy ugrzązł i wypalił się 
na jej zachodnim obrzeżu, tak jak wojna krymska w połowie XIX wieku na czarnomorskim po-
brzeżu imperium carskiego. Do trzech razy sztuka – mówi przysłowie. Po raz trzeci w XX wie-
ku strefa granicy pokoju brzeskiego zaktywizowała się w 1991 roku, w następstwie nieoczeki-
wanego rozwiązania się wtedy Związku Sowieckiego. Państwa na zachód od tej granicy, które 
niepodległość swą ogłosiły na krótko w 1918 roku, teraz kolejny raz ją uzyskały i stan ten trwa 
już od ćwierć wieku. 

Wiek XX był zatem czasem odradzania się dawnej „grupy jagiellońskiej”, pod nową nazwą 
„porozumienia wschodniego”. W tym czasie nadal w całkowitym zapomnieniu pozostawała pa-
mięć o XIV-wiecznej grupie wyszehradzkiej, z którą nie miała nic wspólnego międzywojenna 
koncepcja Małej Ententy, lansowana przez Francję w roli zastępczego wschodniego sojuszni-
ka po upadku carskiej Rosji. Do Małej Ententy zaproszono Polskę, Czechosłowację, Rumunię 
i Jugosławię, pominięto natomiast Węgry. Polska, która z Węgrami nie miała spraw spornych, 
natomiast z Czechosłowacją była w konflikcie zbrojnym o Śląsk Cieszyński, odmówiła swego 
udziału w tej inicjatywie, szczególnie gdy się dowiedziała o dyskretnym sondowaniu sowiec-
kiego udziału w Małej Entencie a Związek Sowiecki w odpowiedzi na to zaproszenie zażądał 
dwóch baz wojskowych w Polsce – we Lwowie i w Wilnie (!). Ostatecznie Małą Ententę utwo-
rzyły Czechosłowacja, Rumunia i Jugosławia – trzej sąsiedzi Węgier, którym traktat w Trianon 
w 1920 roku oddał łącznie dwie trzecie historycznego węgierskiego terytorium. Słusznie zauwa-
żył Marian Zdziechowski: 

Nie przeciw Niemcom, jakby tego życzono we Francji, stworzoną została Mała Ententa, lecz wyłącz-
nie przeciwko Węgrom. I Czechy wraz z Jugosławią i Rumunią są wobec Węgier absolutnie tym sa-
mym związane węzłem, jaki łączył mocarstwa rozbiorowe względem nas, czyli są spółką zbójecką, 
albo, delikatnie mówiąc, towarzystwem wzajemnych ubezpieczeń (Zdziechowski, 1933, s. 77). 

Dodajmy –niemającego nic wspólnego z tradycją grupy wyszehradzkiej.
Iluzoryczność międzywojennej federacji państw europejskich położonych pomiędzy Niem-

cami a Związkiem Sowieckim zestawił Robert Cheda (2016). Pod nazwą Międzymorza odno-
siła się ona łącznie do aż trzech tamtejszych „międzymorzy” – pomostu bałtycko-czarnomor-
skiego, scalonego w wiekach XVI–XVIII w jagiellońskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów; 
pomostu bałtycko-adriatyckiego, na obszarach XIV-wiecznej grupy wyszehradzkiej, a później 
cesarstwa habsburskiego; pomostu adriatycko-czarnomorskiego, opanowanego na schyłku śre-
dniowiecza przez imperium ottomańskie. Te trzy międzymorza były geopolitycznie całkowi-
cie odrębnymi terytoriami, których scalenie w jedną federację było jedynie polską międzywo-
jenną mrzonką.

Po drugiej wojnie światowej Europa na wschód od linii Lubeka-Triest stała się w następ-
stwie „zniewolenia jałtańskiego” protektoratem Związku Sowieckiego. Nauczeni secesją z nie-
go w 1948 roku komunistycznej Jugosławii, przywódcy sowieccy czuwali, aby „demoludom” nie 
pozwalać na jakiekolwiek próby łączenia się w grupy interesów, mogące osłabiać sowiecką nad 
nimi dominację. Doświadczył tego Georgi Dymitrow, w latach międzywojennych czołowy dzia-
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łacz Kominternu, starając się o sowiecką zgodę na powstanie Federacji Bałkańskiej z połączenia 
Bułgarii z Jugosławią. Po secesji Jugosławii popadł on w niełaskę Stalina i zakończył życie „na 
leczeniu” w Moskwie. Dzięki wzajemnej izolacji „demoludów”, Sowieci łatwiej mogli tłumić ich 
wolnościowe próby, rozjeżdżając kolejno czołgami Berlin Wschodni w 1953 roku, węgierski Bu-
dapeszt w 1956 roku i czeską Pragę w 1968 roku. Między zniewolonymi przez Związek Radziec-
ki państwami Europy zabraniano jakichkolwiek regionalnych zbliżeń w Mitteleuropie, a tym 
bardziej na obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

W tym samym czasie w wolnej części Europy rozpoczęto program jej integracji. Tylko tam 
z oddali, polska myśl polityczna mogła podtrzymywać pamięć o stuleciach zintegrowanej gru-
py jagiellońskiej. Wcześniej, w XIX wieku pomiędzy powstaniami listopadowym i stycznio-
wym, czuwała nad tym pierwsza Wielka Emigracja, skupiona pod patronatem księcia Adama 
Czartoryskiego wokół paryskiego Hotelu Lambert. W okresie zniewolenia jałtańskiego to samo 
dzieło podjęła druga Wielka Emigracja, skupiona wokół księcia Jerzego Giedroycia w podpa-
ryskim Maisons Laffitte. Książe Giedroyc w ramach programu UBL (Ukraina, Białoruś, Litwa) 
patronował stamtąd powiązaniom pomiędzy państwami obszaru grupy jagiellońskiej. 

Zgon Jerzego Giedroycia w roku 1999 zakończył tę emigracyjną działalność, ale wówczas 
Polska już od dekady była państwem niepodległym i na ukończeniu miała już negocjacje o ak-
ces do Unii Europejskiej, co nastąpiło w 2004 roku. Równocześnie z Polską zostali wtedy przy-
jęci do UE jej środkowoeuropejscy sąsiedzi – Czechy, Słowacja i Węgry. Państwa te razem 
z Polską wcześniej, w 1991 roku, związały się w grupę wspólnych interesów, pod reanimowa-
ną średniowieczną nazwą grupy wyszehradzkiej. W Unii Europejskiej grupa dała się poznać 
jako eurosceptyczny blok hamowania głównego celu integracji europejskiej – porzucenia przez 
jej państwa członkowskie tradycji „suwerennych” państw narodowych na rzecz europejskiego 
państwa federalnego 

Alternatywą dla reanimowanej przez eurofobów średniowiecznej grupy wyszehradzkiej po-
zostało zatem trwanie przy ponad sześciowiekowej tradycji grupy jagiellońskiej. Odradza się 
ona pod nazwą porozumienia wschodniego trzech państw słowiańskich, odkąd nacjonalizm 
litewski wyrzekł się dziedzictwa grupy jagiellońskiej (Narcissistic…, 2010; Bad blood…, 2011). 
Geopolitycznie współczesna Litwa wraca do zamierzchłej przeszłości przed-Gedyminowej, kie-
dy stanowiła ona nadbałtyckie pogańskie obrzeże Skandynawii wikingów. Jej geopolityczna re-
orientacja na państwo bałtyckie pomniejsza tylko o 5,5% łączną powierzchnię czterech sukceso-
rów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z secesją Litwy odchodzi jednak do historii określenie 
grupa jagiellońska. Pomniejszone „porozumienie wschodnie” sprowadza się bowiem do Ukra-
iny, Polski i Białorusi, szeregując te państwa według wielkości ich terytorium, w zaokrągleniu 
o proporcjach 6 : 3 : 2. Łączna powierzchnia tej słowiańskiej triady wynosi 1,124 mln km2. Dla 
porównania, Rzeczpospolita Obojga Narodów nigdy nie osiągnęła miliona km2, zaś państwo 
jagiellońskie – najrozleglejsze w XV wieku, za panowania Kazimierza Jagiellończyka, miało 
około miliona km2. Od tej rzeszy słowiańskiej mniejszą była cesarska średniowieczna Rzesza 
niemiecka, zaś minimalnie większą (1,177 mln km2) była początkowa szóstka państw zachod-
nioeuropejskich, zintegrowana w 1957 roku w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Porówna-
nia te pokazują wielką przyszłość wschodniej ściany Unii Europejskiej. Perspektywy jej powsta-
nia to nie jest żaden „sen o szpadzie”, to tylko kwestia czasu uzyskania przez Ukrainę i Białoruś 
członkowstwa w UE. 
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Historycznym zwornikiem tej słowiańskiej triady jest Lodomeria, czyli średniowieczne ru-
skie księstwo włodzimierskie, podzielone obecnie pomiędzy owe trzy państwa słowiańskie (Pi-
skozub, 2010, s. 75–100). Na jego obszarze, pomiędzy Lwowem na południu i Brześciem na 
północy, od schyłku średniowiecza narastały nadbużańskie powiązania łączące te trzy narody. 
Zapomnieniu uległa propozycja, wysunięta w latach przygotowywania Unii Lubelskiej, aby wła-
śnie w tym centralnym nadbużańskim regionie, uczynić Brześć stolicą Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. Symbolicznym nawrotem do dawnej wielowyznaniowej słowiańskiej wspólnoty 
jest zrodzona podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego w 2016 roku idea budowy wspólnej świątyni 
jedności chrześcijańskiej, tworzonej przez te trzy narody. Ta słowiańska triada, która w przed-
rozbiorowych wiekach jej cywilizacyjnej unifikacji utworzyła wschodnie obrzeże cywilizacji 
europejskiej, byłaby w odróżnieniu od grupy wyszehradzkiej, lojalną częścią składową Unii Eu-
ropejskiej, której Unia Lubelska jest o cztery wieki wcześniejszą poprzedniczką. 

Wspólnym złudzeniem zarówno wielkoruskich, jak i oenerowskich nacjonalistów było prze-
konanie, że wysiedlenie Polaków z ich odwiecznych rodowych siedzib na Wschodzie (przewrot-
nie nazywane „repatriacją”), zakończy dzieło „rekonstrukcji narodów” (Snyder, 2007), poza-
mykanych oddzielnie w ich „narodowych” klatkach. Ale nawet, gdyby wszystkich stamtąd 
wysiedlono, świadkami przeszłości pozostałyby po nich „kamienie, które wołać będą” – za-
chodnia architektura miast, ich budowli i pomników, świątyń i cmentarzy, krajobrazy zdo-
minowane dworkami szlacheckimi a w nich portretami ich dawnych mieszkańców. Żywymi 
świadkami przeszłości są zarówno ci, którzy wysiedlenia uniknęli, jak i owa „rzesza wielka” wy-
siedlonych, która w nowych miejscach pobytu twórczością swoją kontynuuje pamięć i nostal-
gię za gniazdami rodowymi na wschodzie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, odczuwając jej 
kulturową jedność i niepodzielność ponad granicami państwowymi, narzucanymi przez kolej-
nych zaborców. 

Aktor Andrzej Seweryn, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” oświadczył: „Historia mo-
jej rodziny to Rzeczpospolita Obojga Narodów” (Seweryn, 2015). Ja urodziłem się w wielko-
polskim Wolsztynie, lecz mój ojciec w Kołomyi, już w wiekach przedrozbiorowych będącej 
rodowym gniazdem Piskozubów. Mogę z całą odpowiedzialnością zawołać za cytowanym ak-
torem – „Historia mojej rodziny to Pokucie!” Sam nigdy w Kołomyi nie byłem, ale na kanwie 
tego, czego się o niej dowiedziałem, napisałem esej Miejsce dalekie a sercu tak bliskie. Nostalgia 
za regionem gniazdowym przodków (Piskozub, 2008, s. 263–279). Z tego wieloetnicznego mia-
sta pochodził, wiekiem bliższy mnie niż mojemu ojcu, ukraiński historyk Bohdan Osadczuk 
(1920–2011), wielki rzecznik przyjaźni polsko-ukraińskiej, w roku 2001 odznaczony Orderem 
Orła Białego i po zgonie pochowany w Polsce. Ostatnio profesor ekonomii Leszek Balcerowicz, 
reformator gospodarki polskiej po 1989 roku, powołany został do rządu Ukrainy, dla przepro-
wadzenia w niej podobnej reformy gospodarczej. Są to wierzchołki góry lodowej, w procesie na-
rastającej na wielu szczeblach polsko-ukraińskiej integracji. 

Jestem emocjonalnym rzecznikiem tej integracji, podobnie jak Artur Roland Kozłowski, 
niegdyś mój student a później doktorant, w odniesieniu do współpracy polsko-białoruskiej. 
Analogicznie jak w moim przypadku, urodził się on w Kartuzach, a jego ojciec pochodził z rodu 
osiadłego w obszarze etnicznie białoruskim, na styku województwa podlaskiego z białoru-
skim okręgiem grodzieńskim. Z tej perspektywy nawiązuje Kozłowski do przedrozbiorowych 
tradycji integracyjnych zróżnicowanej etnicznie ludności Rzeczypospolitej Obojga Narodów  
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(Kozłowski, 2010, s. 101–120). Kieruje nami wiara w Spełnione proroctwo Herdera (Piskozub, 
2016, s. 468–491), świadka rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głoszącego, że znie-
wolone nimi ludy słowiańskie odzyskają wolność i dawną świetność, kiedy „ustawodawstwo 
i polityka w Europie sprzyjać będą w coraz to wyższym stopniu nie duchowi wojennemu, ale ci-
chej pracy i pokojowym stosunkom handlowym między narodami” (Herder, 1962, s. 327). Czas 
ten nastał, odkąd tradycje dawnej Unii Lubelskiej przejęła nowa i rozleglejsza Unia Europejska, 
której dziejowe posłannictwo wspaniale określił jej szwajcarski entuzjasta: 

Będzie to Europa niekoniecznie najpotężniejsza czy najbogatsza; ale będzie to ta cząstka planety, nie-
zbędna jutrzejszemu światu, gdzie ludzie wszystkich ras będą mogli znaleźć może nie więcej szczęścia, 
ale więcej smaku życia, więcej jego sensu (de Rougemont, 1995, s. 182).

Historyczna decyzja Królestwa Polskiego porzucenia w 1385 roku grupy wyszehradzkiej 
otworzyła przed nim nie tylko dorzecze Dniepru na wschodzie, lecz i Morze Bałtyckie na pół-
nocy. Kiedy na przełomie tysiącleci nastąpiła chrystianizacja Skandynawii, pogaństwo w Eu-
ropie utrzymywało się już tylko na południowo-wschodnich pobrzeżach Bałtyku. Podtrzymy-
wane dotąd przez pogańską Skandynawię, izolując ją od schrystianizowanej Europy, dopiero 
w XII–XIII wieku uległo narzucanej mu chrystianizacji. Tam, gdzie na ich terenie powstały 
państwa zakonne, nadal blokowały one dostęp do Bałtyku państwom środkowoeuropejskim. 
Dopiero Królestwo Polskie po unii z Litwą uzyskało w 1466 roku nadwiślańskie Prusy Królew-
skie z Gdańskiem. Kiedy 60 lat później przejęło również wygasłe lenno mazowieckie, cały że-
glowny nurt Wisły, największej bałtyckiej rzeki, znalazł się w granicach jednego państwa, sta-
nowiąc jego oś gospodarczą. W XVIII wieku w podobny sposób brandenburskie „Królestwo 
w Prusach” scaliło w swych granicach cały żeglowny nurt Odry, drugiej po Wiśle, najwięk-
szej bałtyckiej rzeki. W granicach przesuniętej w 1945 roku daleko ku zachodowi Polski znala-
zło się ujście Odry ze Szczecinem i lwią częścią jego regionu. Po wejściu Polski w 2004 roku do 
Unii Europejskiej, na porządku dziennym stanęła idea odtworzenia ponad granicami państwo-
wymi euroregionów, jako historycznych regionów Europy. Wówczas w 2005 roku, w publika-
cji na wcześniejszy jubileusz Profesora Huberta Bronka zamieściłem tekst Pomorze w Europie 
Regiomów, postulując w nim zasięg euroregionu szczecińskiego w granicach Provinz Pommern 
sprzed 1945 roku.
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THE DISTANT MIRROR THE AGE WHEN POLAND CHOSE BETWEEN VISEHRAD GROUP 
AND JAGIELLONIAN UNION

ABSTRACT Kingdom of Poland, created in AD 1295, in the 14th century has been ruled in turn by dy-
nasties from Visegrád Group: Přemyslids, Piasts, and the Capetian House of Anjou from 
land-locked middle European countries. In AD 1385, Poland left the Visegrád Group to join 
an Jagiellonian Union with Lithuania. This was a turning point for Poland opening the vast 

“Intermarium” between the Baltic and Black Seas for the European Civilisation, and at the 
same time making Baltic trade available for Poland through the Vistula River and the port 
of Gdańsk. After Poland left the Visegrád Group, it soon broke up and its territories became 
gradually incorporated into the Habsburg Monarchy.
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STRESZCZENIE W artykule przedstawiono dotychczasowy dorobek Unii Europejskiej w zakresie 
pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej związanej 
z inwestycjami w infrastrukturę portów morskich i dostępu do portów od strony 
morza. Zaprezentowano w nim również teoretyczne aspekty związane ze zjawiskiem 
konkurencji w funkcjonowaniu portów morskich. Na praktycznym przykładzie portu 
morskiego Szczecin analizie poddano najważniejszy atrybut współczesnych portów 
morski, tj. pozycję konkurencyjną. Przybliżono również przesłanki, cele i konsekwen-
cje zaangażowania środków UE w inwestycje poprawiające jakość infrastruktury por-
towej i dostępu do portu w Szczecinie od strony morza. W ostatniej części artykułu 
sformułowano argumenty do wykorzystania w procesie notyfikacji projektów infra-
strukturalnych planowanych do realizacji w szczecińskim porcie w perspektywie fi-
nansowej 2014–2020

SŁOWA KLUCZOWE porty morskie, pomoc publiczna, konkurencja

WPROWADZENIE
Porty morskie należą do najbardziej złożonych, pod względem przestrzennym, społeczno-go-
spodarczym i podmiotowym, organizmów we współczesnej gospodarce światowej. Pomimo co-
raz liczniejszych przykładów zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie inwestycji 
infrastrukturalnych w portach morskich, nadal przy realizacji większości z nich wykorzysty-
wane są środki finansowe sektora publicznego. Zaangażowanie w konkretne inwestycje środ-
ków publicznych napotyka w ramach UE na podejrzenia udzielenia pomocy publicznej oraz, co 
ważniejsze, pomocy niezgodnej z rynkiem wewnętrznym. Przykłady poszczególnych portów 



260

Michał Pluciński 

morskich są jednak odmienne. Cześć z nich, np. port Szczecin odnotowują w ostatnich latach 
spadek udziału w obsłudze morsko-lądowego obrotu ładunkowego na danym rynku.

Dotychczasowy dorobek UE w zakresie pomocy publicznej udzielanej portom morskim – 
wybrane zagadnienia

Celem wspólnotowej polityki konkurencji jest ochrona konkurencji przed zakłócającymi 
go działaniami zarówno prywatnych podmiotów gospodarczych, jak i podmiotów publicznych 
(rządów). Jednym z zakazanych działań jest udzielanie podmiotom gospodarczym zakłócają-
cej konkurencję pomocy publicznej. Definicja pomocy publicznej (państwa) wynika z art. 87 
ust. 1 Traktatu WE, który został zastąpiony art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej (TFUE). Oprócz zdefiniowania w ustępie pierwszym nieuzasadnionej pomocy publicznej, 
w drugim ustępie wskazano przypadki odstępstw de iure od kryterium niezgodności, w trze-
cim zaś przypadki – dyskrecjonalnego odstępstwa od kryterium niezgodności. We wspomnia-
nym art. 107 definiuje się pięć kryteriów, z których wszystkie muszą być spełnione, aby uznać 
pomoc za niezgodną: 
 – pomoc przyznawana jest przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwo-

wych (w tym np. dochodów z loterii i funduszy europejskich),
 – stanowi ona korzyść dla odbiorcy,
 – sprzyja niektórym przedsiębiorstwom handlowym lub produkcji niektórych towarów (tj. 

ma charakter wybiórczy),
 – zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem,
 – jeżeli dana działalność ma charakter wymiany handlowej między państwami członkowski-

mi, pomoc może wpływać na wymianę handlową. 
Piąty z wymienionych warunków wymusza wykazanie czy beneficjent prowadzi działal-

ność gospodarczą i działa na rynku, na którym mamy do czynienia w wymianą (towarową, 
usługową) w ramach UE. W praktyce, stosownie do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
UE oraz stanowiska Komisji Europejskiej, uznaje się często, że jeśli wcześniejsze przesłanki 
pomocy zostały spełnione, automatycznie jest również spełniony omawiany warunek (Tka-
czyński, Świstak, Sztorc, 2011, s. 441). Nie wyznaczono jakiegoś progu istotności dla handlu 
wewnątrzwspólnotowego. 

Pomoc publiczna dla portów morskich nie została dotychczas uregulowana w żadnym akcie 
prawnym o charakterze wiążącym, wydanym przez instytucje Unii Europejskiej. Nie został też 
jak dotąd wydany żaden dokument o niewiążącym charakterze, który kompleksowo omawiał-
by tę tematykę (Ciupak, 2012, s. 74). Komunikat Komisji Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomo-
cy państwa dla transportu morskiego1 stanowi jedynie ogólnie, że: „inwestycji w infrastruktu-
rę zazwyczaj nie traktuje się jako pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, o ile 
państwo gwarantuje wszystkim zainteresowanym przewoźnikom swobodny i równy dostęp do 
danej infrastruktury”. W dokumencie Komisji Europejskiej z 1 sierpnia 2006 roku Sprawoz-
danie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące bezpieczeństwa transportu i moż-
liwości jego finansowania2 sformułowano ogólną zasadę, że finansowanie nałożonych przepi-
sami prawa działań z zakresu ochrony transportu powiązanych z wykonywaniem uprawnień, 

1 Dz. Urz. UE 2004 C 13/3.
2 COM(2006) 431 final.
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które są typowymi uprawnieniami władzy publicznej, nie stanowi działalności gospodarczej. 
W grudniu 2011 roku powstało, zamówione przez Komisję Transportu Parlamentu Europej-
skiego, opracowanie Pomoc państwa dla portów morskich w UE3. W opracowaniu poddano ana-
lizie kwestię stosowania przepisów UE w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do inwestycji 
infrastrukturalnych w sektorze portów morskich, a także dokonano porównania przykładów 
udzielonej pomocy państwa na rzecz północnych i południowych portów morskich UE na tle 
różnych rodzajów organizacji pracy portów.

W aspekcie historycznym należy zauważyć zmianę podejścia Komisji Europejskiej do tego 
czy budowana/przebudowywana infrastruktura portowa stanowi zadanie władz publicznych, 
którego celem jest realizacja interesu publicznego i nie stanowi pomocy publicznej, czy też 
wchodzi w zakres działalności gospodarczej. Początkowo zarządcy portów morskich byli więc 
traktowani jako gospodarze dóbr publicznych zapewniający skuteczne i bezpieczne operacje 
portowe w interesie publicznym. Z czasem jednak coraz częściej Komisja Europejska zwracała 
uwagę na powiązania finansowanych inwestycji infrastrukturalnych z działalnością portowej 
sfery komercyjnej, nawet jeżeli za realizacje samej inwestycji odpowiadał publiczny zarząd por-
tu (stwarzanie warunków dla rozwoju biznesu portowego), co sugerowało możliwość wystąpie-
nia pomocy publicznej (Ciupak, 2012). Obecnie więc w zasadzie w przypadku każdej inwestycji 
infrastrukturalnej w portach morskich konieczna jest indywidualna ocena. 

W dotychczasowej praktyce KE liczba poziomów, na którym badana była możliwość wystą-
pienia pomocy publicznej w przypadku finansowania infrastruktury portowej ulegała zmianie. 
Początkowo Komisja badała dwa poziomy – poziom zarządców portów i poziom użytkowni-
ków końcowych (zaliczając tu zarówno operatorów infrastruktury, jak i armatorów). Jednak-
że w późniejszych decyzjach, KE konsekwentnie badała występowanie pomocy publicznej na 
trzech poziomach: zarządców portów, operatorów infrastruktury (np. operatorów terminali) 
i użytkowników końcowych portów (armatorów, spedytorów). 

Jeżeli chodzi o podmioty zarządzające portami morskimi, to w przypadku prywatnego sys-
temu zarządzania (np. w portach Wielkiej Brytanii) lub systemu państwowego, gdy zarządca 
jest jednocześnie wykonawcą usług komercyjnych, pomoc publiczna nie występuje. Co do za-
sady KE przyjmuje, że na poziomie operatorów infrastruktury pomoc publiczna nie występuje, 
jeżeli wynagrodzenie za sprzedaż lub udostępnianie infrastruktury portowej jest kształtowane 
jako wynik poprzedzonej odpowiednim ogłoszeniem, otwartej, bezwarunkowej i niedyskrymi-
nacyjnej procedury wyboru ofert, która zapewnia, że wszyscy kandydaci są równo traktowa-
ni. O ile jednak w przypadku nowych terminali takie podejście można uznać za uzasadnione, 
to w przypadku terminali od wielu lat mających swoich dzierżawców mogłoby być ono krzyw-
dzące (znaczące inwestycje dotychczasowych dzierżawców). Do tego należy dodać duże różnice 
w poziomie rozwoju portów morskich w poszczególnych krajach UE (przykład wysokiego zu-
życia infrastruktury polskich portów morskich). Na specyficzne rozwiązania w poszczególnych 
krajach zwrócono uwagę m.in. w przywoływanym wcześniej opracowaniu Pomoc państwa dla 
portów morskich w UE. Jak podkreślili jego autorzy: 

3 Pomoc państwa dla portów morskich w UE (IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot3/C1/SC1-2), Parlament Euro-
pejski, Bruksela, grudzień 2011.
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opłaty za najem i dzierżawę wnoszone przez operatorów terminali są różne w różnych państwach 
członkowskich. Cofnięcie niezgodnych z zasadami rynkowymi zezwoleń na prowadzenie terminali, 
czyli działalności, z której nie można pokryć kosztów inwestycji i która nie przynosi zysku w postaci 
opłaty dzierżawnej, może powodować zakłócenia konkurencji nie tylko w samym porcie, lecz także 
między portami (Pomoc państwa…, 2011).

Jak wynika z praktyki decyzyjnej KE, pomoc publiczna na poziomie użytkowników końco-
wych infrastruktury portowej nie występuje, jeśli wszyscy armatorzy czy spedytorzy będą mie-
li otwarty i niedyskryminacyjny dostęp do tej infrastruktury. 

KONKURENCJA W DZIAŁALNOŚCI PORTÓW MORSKICH  
I PRZEDSIĘBIORSTW PORTOWYCH – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
Konkurencja jest jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk dla gospodarki rynkowej. 
Oprócz pojęcia konkurencji, rozumianej jako rywalizacja w dążeniu do osiągnięcia analogicz-
nych celów, w literaturze ekonomicznej występuje pojęcie konkurencyjności rozpatrywanej 
w dwóch aspektach:
 – procesowym – umiejętność konkurowania, tj. działania i przetrwania w konkurencyjnym 

otoczeniu, 
 – atrybutowym – pozycja konkurencyjna. 

Porty morskie były do lat 80. XX wieku w mniejszym stopniu przyzwyczajone do konku-
rencji aniżeli inne sfery działalności usługowej czy przemysłowej. Każdy z nich miał zazwyczaj 
swoją własną grupę klientów, którzy prowadzili działalność gospodarczą w pobliżu portu lub 
na jego zapleczu lądowym. Interesy poszczególnych portów morskich były z reguły poza zasię-
giem oddziaływania innych portów, przede wszystkim ze względu na kosztowny i słabo roz-
winięty transport lądowy, a czasami także ze względu na istnienie barier politycznych czy go-
spodarczych. Nie było potrzeby zabiegania o opanowanie rynku, ponieważ ładunku nie można 
było kierować do innego portu ani na inną drogę transportową (Szwankowski, 2000, s. 112). 

Od lat 80. XX wieku sytuacja ta uległa zasadniczej zmianie. Porty morskie rozpoczęły kon-
kurowanie o ładunki pochodzące ze wspólnego zaplecza gospodarczego. Praktycznie zaniknę-
ło pojęcie zaplecza bezpośredniego, własnego, bezspornego (Szwankowski, 2000). 

Sama konkurencja międzyportowa nie ma charakteru konkurencji totalnej. Porty konkuru-
ją o ładunki ze wspólnego zaplecza gospodarczego, tak więc konkurencja jest zawężona do por-
tów obsługujących ten sam obszar lądowy. Głębsza analiza skłania również do wniosków, że 
konkurencja ta kształtowana jest jednak nie przez pojedyncze przedsiębiorstwa, a przez grupę 
przedsiębiorstw (np. podmiot zarządzający, przeładowcy, firmy pilotażu, holowania) oraz pra-
cowników urzędów państwowych realizujących swoje zadania w portach morskich (np. admi-
nistracja morska, celna, graniczna, fitosanitarna, weterynaryjna). 

Na pozycję konkurencyjną portów morskich składa się grupa czynników, zarówno o cha-
rakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Należy podkreślić, że o ile można mówić o pew-
nej grupie czynników wpływających na konkurencyjność współczesnych portów morskich, to 
szczególnego znaczenia w ostatnich latach nabierają czynniki związane z parametrami (jako-
ścią) infrastruktury dostępu do portów morskich od strony morza i lądu. 
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W przypadku największych portów morskich Polski konkurują one między sobą oraz in-
nymi portami morskimi południowego Bałtyku. Potwierdzają to oceny pozycji konkurencyj-
nej polskich portów morskich przygotowywane w ostatnich 20 latach (Pluciński, 2010, s. 71). 
W metodyce ocen pozycji konkurencyjnej powstałych w ostatnich latach, czynnikom związa-
nym z infrastrukturą dostępu do portów od strony morza i lądu przyznawano nawet 40% wagi 
wszystkich czynników branych pod uwagę. 

Tabela 1. Przeładunki portu morskiego w Szczecinie na tle przeładunków innych portów południowego Bałtyku 
oraz wszystkich portów UE

Porty/
Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE28 3 743 112 3 860 420 3 965 599 3 945 764 3 466 788 3 670 275 3 767 891 3 737 235 3 715 580 3 793 715
UE27 3 716 911 3 834 095 3 935 502 3 916 541 3 443 410 3 645 946 3 746 029 3 718 263 3 696 214 3 775 112
UE25 3 644 376 3 759 873 3 861 674 3 839 507 3 385 424 3 584 878 3 681 927 3 652 730 3 623 797 3 704 124
UE15 3 433 783 3 545 911 3 647 343 3 628 786 3 183 875 3 357 445 3 439 926 3 410 177 3 382 226 3 450 203
Lubeka 18 848 21 056 22 175 21 334 17 488 17 854 17 665 17 170 17 002 17 237
Rostok 17 147 19 058 19 585 21 278 17 384 19 489 18 085 16 870 17 785 19 474
Kłajpeda 20 019 21 347 24 676 27 311 25 955 28 851 33 728 32 514 30 790 33 773
Gdańsk 22 478 22 034 19 944 17 072 18 758 26 421 23 513 24 379 27 335 28 771
Gdynia 11 038 12 218 14 849 12 860 11 361 12 346 12 992 13 187 15 051 16 961
Świnoujcie 10 373 8 393 7 385 8 843 7 038 10 683 10 680 11 280 12 024 12 468
Szczecin 8 246 8 159 8 008 7 787 6 992 7 969 8 064 7 590 7 886 8 156
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7,62% 7,27% 6,87% 6,68% 6,66% 6,45% 6,47% 6,17% 6,17% 5,96%

Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat.

Charakterystyczną cechą praktycznie wszystkich zaprezentowanych analiz konkurencyj-
ności polskich portów morskich jest rozpatrywanie portów w Szczecinie i Świnoujściu razem 
(jako zespołu portowego). Próby przeprowadzenia oddzielnych dla Szczecina i Świnoujścia ana-
liz, podjęte m.in. przy okazji realizacji Programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 
roku (z perspektywą do 2030 r.)4 zostały zarzucone z uwagi na rażąco niski (w porównaniu z po-
zostałymi polskimi portami morskimi) poziom konkurencyjności portu szczecińskiego. Warto 
więc podjąć próbę przedstawienia pozycji konkurencyjnej portu szczecińskiego na wspólnoto-
wym rynku portowym (informacja jedynie o charakterze poglądowym) oraz na rynku, na któ-
rym port szczeciński realnie rywalizuje ze swoimi konkurentami (południowy Bałtyk). Prze-
ładunki portu morskiego Szczecin to ok. 0,2% przeładunków wszystkich portów UE (UE28). 
Rozpatrując port Szczecin na tle najważniejszych konkurentów (portów morskich południowe-

4 Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), MIiR, Warszawa 2012 
(aktualizacja 2015). 
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go Bałtyku, tj. Kłajpedy, Gdańska, Gdyni, Rostoku i Lubeki5), udział tego portu z ponad 7,5% 
w 2005 roku w ostatnim roku, za który są dostępne oficjalne statystyki Eurostat (2014), spadł 
poniżej 6% (przy tendencji malejącej) oraz średnim udziale portów tego rejonu na poziomie ok. 
14% (tab. 1). Przedstawione dane wyraźnie ukazują spadek pozycji konkurencyjnej portu szcze-
cińskiego na południowym Bałtyku w prezentowanym okresie 2005–2014. 

Gdyby wziąć pod uwagę poszczególnych przeładowców, funkcjonujących w granicach ad-
ministracyjnych portu Szczecin, np. wiodącego przeładowcę jakim jest spółka Bulk Cargo Port 
Szczecin, to udział tego podmiotu w przeładunkach obrotu morsko-lądowego wszystkich por-
tów UE28 kształtował się w ostatnich latach na poziomie ok. 0,1%, zaś w przeładunkach portów 
południowego Bałtyku wyniósł niewiele ponad 3%6. 

PRZESŁANKI, CELE I KONSEKWENCJE ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW UE  
W INWESTYCJE POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY PORTOWEJ I DOSTĘPU  
DO PORTU W SZCZECINIE OD STRONY MORZA
Obecną perspektywę finansową UE Polska rozpoczynała z PKB per capita wynoszącym 68% 
średniego PKB per capita w UE. Pomimo istotnego wzrostu PKB od 2004 roku (z niecałych 
47% średniej unijnej) obecny poziom nadal jest przepustką do sięgania po środki z Fundu-
szu Spójności oraz środki przeniesione z tego Funduszu do nowego instrumentu finansowego – 
CEF (poniżej 90% średniego PKB per capita). Polskie regiony nadmorskie na początku obecnej 
perspektywy finansowej nadal spełniały wymogi regionów zacofanych (poniżej 75% średnie-
go PKB per capita w UE). Jednym z najważniejszych obszarów lokowania środków polityki re-
gionalnej UE w Polsce jest infrastruktura transportowa, w skład której wchodzi infrastruktura 
portów morskich i dostępu do nich od strony morza i lądu.

Infrastruktura portowa ma typowe cech infrastruktury transportowej, w tym przede 
wszystkim wysoką kapitałochłonność i długi okres użytkowania. Pomimo odnotowywanych 
przykładów finansowania infrastruktury portowej ze środków prywatnych, większość projek-
tów nadal finansowana jest ze środków publicznych. Infrastruktura portowa, zarówno lądo-
wa, jak i hydrotechniczna, stanowi nieodzowny element wyposażenia każdego portu morskie-
go. Z infrastrukturą portową ściśle powiązana jest infrastruktura dostępu do portów od strony 
morza i lądu7. 

Pomimo wysokiej kapitałochłonności inwestycji w infrastrukturę portową i dostępu do 
portów od strony morza, w poszczególnych ośrodkach portowych podejmowane są działania 
nakierowane na budowę nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury. Podejmowane 
działania modernizacyjne związane są najczęściej z wysokim stopniem zużycia poszczególnych 

5 Celowo pominięto Kaliningrad z uwagi na to, że nie jest to port kraju UE. 
6 W przeładunkach Bulk Cargo nie uwzględniono obrotów ładunkowych transportowanych w relacjach ląd–

ląd (np. w łańcuchach kolej–barka). 
7 Z uwagi na to, że z tzw. puli portowej finansowane są inwestycje w infrastrukturę portową i bezpośrednie-

go dostępu do portów, w dalszej części artykułu pominięte zostaną aspekty związane z inwestycjami linio-
wymi dostępu do portu szczecińskiego od strony lądu. 
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elementów infrastruktury portowej oraz presją jaka wywierana jest na porty morskie w związ-
ku ze zmianą parametrów światowej floty żeglugowej. 

W porcie morskim Szczecin średni stopień amortyzacji pirsów, pomostów i dalb wynosił 
w ostatnich latach blisko 72%, nabrzeży – prawie 83%, infrastruktury drogowej – 88%, a infra-
struktury kolejowej – ponad 73% (NIK, 2015).8 Generalnie stopień zużycia infrastruktury por-
towej w Szczecinie należy ocenić jako bardzo wysoki. 

W przypadku drugiego z czynników należy zauważyć wyraźny trend wzrostu średniej no-
śności floty światowej (tab. 2), co oznacza, że jednostki budowane w kolejnych latach mają pa-
rametry większe od swoich poprzedników. 

Tabela 2. Średnia nośność statków według wieku na świecie (DWT)

Wiek statków

0–4 5–9 10–14 15–19 20+

Średnia nośność 
statków 42 035 31 242 32 875 21 451 6 330

max. Szczecin 
12,5 m

max. Szczecin
obecnie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Program rozwoju…, s. 47; Review of Maritime Transport 2014, UNCTAD, http://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_en.pdf. 

Przedstawione w tabeli 2 zestawienie wyraźnie pokazuje jak zmniejszają się możliwości por-
tów w zakresie obsługi statków morskich, gdy parametry infrastruktury portowej i dostępu do 
portów od strony morza nie zmieniają się, przy jednoczesnym wzroście średniej nośności budo-
wanych jednostek. O ile 15–20 lat temu infrastruktura dostępu do portu w Szczecinie od strony 
morza oraz infrastruktura portowa pozwalały na obsługę średniej nośności statku budowane-
go w tamtym okresie, to tyle obecnie obsługa jednostki o średniej nośności zbudowanej w ostat-
nich latach byłaby możliwa w Szczecinie dopiero po realizacji projektu pogłębienia toru wod-
nego do Szczecina do 12,5 m. 

Wspomniany projekt pogłębienia toru wodnego do Szczecina do głębokości 12,5 m uznano 
za najważniejszą inwestycję dla dalszego rozwoju tego portu, zaplanowaną na obecną perspek-
tywę finansową UE. Konsekwencją jej realizacji będą inwestycje do niej komplementarne w in-
frastrukturę portową, tak aby najważniejsze rejony portu szczecińskiego uzyskały możliwość 
obsługi większych statków (Strategia, 2014). 

Realizacja projektów infrastrukturalnych w portach morskich oraz w dostępie do nich od 
strony morza może wywierać wpływ na konkurencję międzyportową. Ten wpływ może być 
znaczący, jeżeli dzięki realizacji wspomnianych projektów dany port morski zyskuje przewagę 
konkurencyjną nad swoimi głównymi konkurentami (możliwość obsługi jednostek o parame-
trach większych niż w przypadku głównych konkurentów). Gdy infrastruktura danego portu 
znacząco odbiega od parametrów infrastruktury portów konkurencyjnych może się okazać, że 

8 Informacja o  wynikach kontroli Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej, NIK-4101-003-00/2014, nr ewid. 195/2014/P/14/031/NIK, Warszawa 
24.03.2015, s. 18. 
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nawet poprawa jej parametrów będzie skutkowała niewielkim wpływem na konkurencję mię-
dzyportową. W przeprowadzonej analizie należy wziąć pod uwagę nie tylko aktualne parame-
try infrastruktury portów konkurencyjnych, ale również zatwierdzone lub już wdrażane w ży-
cie plany zmiany tych parametrów. 

Tabela 3. Obecne i przyszłe maksymalne zanurzenie statków w portach południowego Bałtyku (w m)

Lubeka Rostok Świnoujście Szczecin Gdynia Gdańsk Kłajpeda

Max. obecne 
zanurzenie 9,5 13,0 13,2 9,15 13,5 15,0  

kontenerowe – 16,5 12,5

Max.
docelowe 
zanurzenie

9,5 ok. 15,0 13,5 11,15 15,5 15 (16,5) 12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych portów.

Z zaprezentowanych w tabeli 3 danych wynika, że realizacja projektu „12,5 m dla Szczecina” 
nie pozwoli przedsiębiorstwom portowym funkcjonującym na terenie tego portu konkurować 
o obsługę maksymalnych jednostek zawijających do nabrzeży ich głównych konkurentów z Ro-
stoku, Świnoujścia, Gdyni czy Gdańska (statki o maksymalnej nośności 100–150 tys. t). Jedynie 
w przypadku portu w Lubece (o zbliżonych obecnie parametrach do Szczecina) można będzie 
mówić o pewnej przewadze portu szczecińskiego, uzyskanej po pogłębieniu toru wodnego i po-
szczególnych nabrzeży. Należy jednak pamiętać, że port w Lubece jest niedużym (powierzch-
nia 6 razy mniejsza niż portu w Szczecinie), bardzo dobrze skomunikowanym od strony zaple-
cza, specjalistycznym portem morskim do obsługi drobnicy. 

Realizacja projektu pogłębienia toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina może realnie 
wpłynąć na pojawienie się nowych konkurentów dla przedsiębiorstw portowych ze Szczeci-
na. Związane jest to faktem wzrostu atrakcyjności portu Police, który uzyska możliwość obsłu-
gi takich samych jednostek jakie w Szczecinie (Uwarunkowania, 2009). W Policach rozwijana 
będzie oferta obsługi ładunków masowych (suchych i płynnych, drobnicowych) dotąd niewy-
stępujących w polickim porcie. Realizacja tych planów związana będzie z zagospodarowaniem 
wolnych terenów portowych zlokalizowanych na północ oraz na południe od polickiego Ter-
minalu Morskiego. 

Zjawisko konkurencji można również rozpatrywać na płaszczyźnie rywalizacji wewnątrz-
portowej (między przedsiębiorstwami zlokalizowany w danym porcie morskim). W takim 
układzie można wyróżnić podmioty obsługujące różne ładunki występujące w obrocie por-
towym czy też realizujące różny zakres funkcji portowych. Konkurencja ta w realiach portu 
Szczecin nie ogranicza się jedynie do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach znajdują-
cych się w gestii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ale również dotyczy in-
nych przedsiębiorstw działających w granicach administracyjnych tego portu, z dostępem do 
nabrzeży portowych (tab. 4). Zjawiskiem zauważalnym w ostatnich 20 latach jest przekształ-
canie typowych przedsiębiorstw przemysłu portowego w kompleksy przemysłowo-przeładun-
kowo-dystrybucyjne (przykład Fosfanu/Portu nad Odrą) czy też kompleksy przeładunkowo-

-dystrybucyjne z całkowitym zaniechaniem działalności przemysłowej (przykłady dawnej 
Huty Szczecin – obecnie Terminal Alfa czy firmy Baltchem). Takie przekształcenia nie pozo-
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stają bez wpływu na konkurencję wewnątrzportową, znacząco zwiększając liczbę potencjal-
nych konkurentów.

Tabela 4. Struktura podmiotowa portu morskiego w Szczecinie 

Przeładowcy łączący cechy 
przedsiębiorstw typu „stevedore”  

i „cargo-handliing” 

Przedsiębiorstwa typu „stevedore”  
oraz zakłady przemysłowe 

nierealizujące samodzielnie 
przeładunków

Kompleksy przemysłowo- 
-przeładunkowe

– Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o.
– DB Port Szczecin sp. z o.o.
– Elewator Ewa sp. z o.o.
– Fst Terminals sp. z o.o.
– Szczecin Bulk Terminal sp. z o.o.
– CRONIMET PL sp. z o.o.
– Terminal Alfa sp. z o.o.
– Baltchem SA
– Andreas sp. z o.o.,
–  Szczecińskie Zakłady Zbożowo-

Młynarskie PZZ SA
– PR Gryf sp. z o.o.,
– PKN Orlen SA 
– Cemex Polska sp. z o.o. 
– Almex sp. zo.o.
– Baltic Stevedoring Company sp. z o.o.

– Coppers sp. z o.o.
– Nynas sp. z o.o.
–  Industrial Quimca del Nalon  

Polonia sp. z o.o.
– Yeoman Poland sp. z o.o.
– KGHM Matraco sp. z o.o.
– Tom sp. z o.o.
– Partek Nordkalk Polska Sp. z o.o.

– Fosfan SA
–  Bilfinger Mars  

Offshore sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne.

Po realizacji projektu „12,5m dla Szczecina” należy oczekiwać dalszego zwiększenia kon-
kurencji wewnątrzportowej w Szczecinie z uwagi na to, że nowe parametry dostępu do portu 
od strony morza przyciągną nowych inwestorów portowych. Zaktywizować się mogą również 
podmioty portowe, które w przeszłości wygasiły lub ograniczyły swoją działalność gospodar-
czą w porcie Szczecin (przykład terminalu paliwowego PKN Orlen). 

Oprócz konkurencji w działalności podmiotów portowej sfery eksploatacyjnej ważną rolę 
odgrywa kooperacja. W przypadku poszczególnych przedsiębiorstw eksploatacyjnych działa-
jących na terenie portu Szczecin można wskazać, że każdy z nich współpracuje z dużą grupą 
armatorów i spedytorów, zapewniając każdemu z partnerów dostęp do swoich usług z posza-
nowaniem zasady równego traktowania. Inną płaszczyzną kooperacji jest współpraca przeła-
dowców z terminalami dystrybucyjnymi zlokalizowanymi w ich sąsiedztwie (najlepiej rozwi-
nięta w przypadku terminali dystrybucyjnych ładunków masowych i Bulk Cargo Port Szczecin). 

Całościowe ujęcie struktury podmiotowej sfery eksploatacji portowej w Szczecinie pozwa-
la stwierdzić, że potencjalnymi beneficjentami realizacji projektu „12,5 dla Szczecina” będzie 
znacznie większa grupa podmiotów niż zazwyczaj się to przedstawia (główni przeładowcy zlo-
kalizowani na terenach ZMPSiŚ) zlokalizowana nie tylko w Szczecinie, ale i w Policach. 
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ARGUMENTY DO WYKORZYSTANIA W PROCESIE NOTYFIKACJI PROJEKTÓW  
INWESTYCJI PORTOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W SZCZECINIE 
W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014–2020
Zarówno doświadczenia związane z realizacją projektów infrastrukturalnych w portach mor-
skich UE (szczególnie tych realizowanych w ostatnich latach), jak i wnioski sformułowane na 
podstawie działania kontrolnego instytucji europejskich realizowane w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju RP wskazują na konieczność notyfikacji pomocy publicznej kierowanej na 
inwestycje infrastrukturalne w polskich portach morskich. Takie podejście nie rozstrzyga o ist-
nieniu samej pomocy, a tym bardziej o jej niezgodności z rynkiem wewnętrznym. W przyszło-
ści kwestia notyfikacji pomocy publicznej na realizację inwestycji infrastrukturalnych w por-
tach morskich może zostać rozwiązana dzięki uznaniu tego rodzaju pomocy publicznej za 
zgodną z Traktatem i zastosowaniu tzw. wyłączenia blokowego. 

O ile inwestycja związana z pogłębieniem toru wodnego do głębokości 12,5 m realizowa-
na przez Urząd Morski w Szczecinie (specjalistyczna administracja państwowa odpowiedzial-
na m.in. za bezpieczeństwo żeglugi w zespole portowym Szczecin-Świnoujście), nie będzie 
wymagała notyfikacji, o tyle przeniesienie nowych głębokości na bezpośredni dostęp do 
wybranych nabrzeży portu szczecińskiego i przebudowa samych nabrzeży (inwestycje ZMP-
SiŚ) już takiej notyfikacji wymaga. Przy ostatnich z wymienionych inwestycji, realizowanych 
przy wysokim poziomie dofinansowania z Funduszu Spójności trudno negować wystąpienie 
pomocy publicznej na poziomie podmiotu zarządzającego czy konkretnych podmiotów por-
towej sfery eksploatacyjnej (choć jak wykazano beneficjentów tych jest znacznie więcej niż za-
zwyczaj się to przedstawia). Jednak na generalne pytanie czy pomoc występuje należy odpowie-
dzieć twierdząco.

Wtórnym, do już przedstawionego, ale znacznie ważniejszym jest pytanie o to czy przyzna-
na pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. Dotychczasowa praktyka orzecznictwa w przy-
padku takich spraw pokazuje, że zgodnie z treścią art. 107 ust. 3 c TFUE9, KE sprawdza czy po-
moc spełnia następujące kryteria : 
 – realizuje cel zgodny ze wspólnym interesem, 
 – jest konieczna i proporcjonalna, przejawiająca tzw. efekt zachęty,
 – nie narusza konkurencji i handlu wewnątrzwspólnotowego w stopniu sprzecznym z tym 

wspólnym interesem.
Spełnienie pierwszego z kryteriów w przypadku portu szczecińskiego generalnie związane 

jest ze znaczeniem portów morskich dla funkcjonowania sieci transportowej UE (podkreślane 
w licznych dokumentach powstałych w ostatnich latach na poziomie europejskim i kompaty-
bilnych do nich dokumentach krajowych). Port szczeciński stanowi istotny element sieci bazo-
wej TEN-T. W tabeli 2 wskazano również, że pogłębianie torów wodnych oraz związana z tym 
przebudowa basenów i nabrzeży portowych to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym 
stoją wszystkie współczesne porty morskie, dostosowujące infrastrukturę do zmieniających się 
parametrów floty światowej. 

9 Chodzi tu o pomoc przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych 
regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspól-
nym interesem. 
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Planowane inwestycje nie spowodują istotnej zmiany pozycji portu szczecińskiego wśród 
porów południowego Bałtyku (tab. 3), a jedynie na częściowe zmniejszenie dysproporcji w para-
metrach infrastruktury dostępu do tego portu od strony morza oraz wybranych elementów in-
frastruktury portowej. Brakuje możliwości sfinansowania tych inwestycji w innych sposób niż 
ze środków publicznych (ujemny NPV). 

Port szczeciński wskazany w ustawie o portach i przystaniach morskich jako jeden z czte-
rech portów morskich o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki narodowej, powinien 
uzyskać możliwość obsługi średniej nośności statków pływających w światowej flocie handlo-
wej. Za realizacją działań inwestycyjnych w analizowanym porcie morskim przemawia również 
bardzo wysoki stopień dekapitalizacji istniejącej infrastruktury portowej (wskazany m.in. w ra-
portach NIK). Dalsze inwestowanie w infrastrukturę portową w Szczecinie przy zachowaniu 
obecnych jej parametrów byłoby działaniem nieracjonalnym z punktu widzenia wydatkowa-
nia środków publicznych. Rozważając kwestię wpływu środków UE kierowanych na inwestycje 
w porcie Szczecin na ewentualną pomoc publiczną, należy wziąć pod uwagę, że inwestycje wy-
znaczone jako pierwsze do realizacji w tym porcie (przebudowa najbardziej eksploatowanych 
nabrzeży w basenach Kaszubskim i Dębickim) wiążą się z:
 – znaczeniem danego nabrzeża w obsłudze dotychczasowych i przyszłych obrotów polskiego 

handlu morskiego i tranzytu, 
 – perspektywami rozwoju obrotów głównych portowych grup ładunkowych do 2027 roku.

Przesłanki związane z kolejnością realizowanych projektów infrastrukturalnych wynika-
ją więc przede wszystkim z realizacji polityki gospodarczej Polski (w tym przypadku polityki 
związanej ze stworzeniem warunków do obsługi ładunków polskiego handlu morskiego). Nie 
są związane z celowym wsparciem dla jakiegoś konkretnego podmiotu funkcjonującego w są-
siedztwie przebudowywanej infrastruktury. Sama infrastruktura nabrzeżowa wyłączona jest 
z dzierżawy. Inwestycje te związane są z nabrzeżami o największym w porcie szczecińskim upu-
blicznieniu obrotów (realny dostęp dla licznej grupy spedytorów i armatorów). W tych rejonach 
w przeszłości pojawiała się również największa liczba niedoładowanych dużych statków mor-
skich (nocność powyżej 20–25 DWT). 

Udział nawet największych przeładowców w porcie Szczecin nie przekracza 3% przeładun-
ków portów morskich południowego Bałtyku10. Patrząc na metodykę przyjętą w rozpatrywa-
nych przez KE w ostatnich latach przypadkach wpływu inwestycji portowych na zakłócenie 
pomocy publicznej (Taranto, Vencpilis), tj. rozpatrywanie udziału przeładunków danego por-
tu w całości przeładunków portów danego akwenu, udział ten kształtowałby się na jeszcze niż-
szym poziomie. Brak działań nakierowanych na poprawę parametrów infrastruktury dostępu 
do portu Szczecin od strony morza i związanej z nią infrastruktury portowej doprowadziłby do 
kontynuacji spadkowego udziału tego portu w przeładunkach na rynku południowego Bałtyku.

Należy również podkreślić, że właściwa analiza wpływu zrealizowanych inwestycji w infra-
strukturę portową na warunki oferowane przez podmiot zarządzający podmiotom sfery eks-
ploatacyjnej, poza samą zmianą parametrów infrastruktury portowej, powinna uwzględniać:

10 Główne podmioty portowej sfery eksploatacji w zespole portowym Szczecin-Świnoujście zainicjowały w 2015 
r. proces zmiany okresów dzierżawy terenów portowych zlokalizowanych w sąsiedztwie infrastruktury 
nabrzeżowej z umów na czas nieokreślony na umowy na czas określony. 
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 – parametry infrastruktury portów konkurencyjnych (a w przypadku realizowanych lub za-
planowanych do realizacji inwestycji – parametry docelowe),

 – zmiany struktury wielkościowej światowej floty handlowej, korzystającej z infrastruktury 
hydrotechnicznej w portach morskich. 
Dopiero przy takim podejściu można rzetelnie odpowiedzieć na pytanie czy inwestycja po-

zwoli na realną poprawę pozycji konkurencyjnej danego portu morskiego i funkcjonujących 
w nim przedsiębiorstw w stosunku do głównych konkurentów czy tylko na przywrócenie (lub 
częściowe przywrócenie) wcześniejszej pozycji konkurencyjnej. 

Duża złożoność podmiotowa sfery eksploatacyjnej portu morskiego w Szczecinie sprawi, że 
potencjalne korzyści z tytułu realizacji projektu „12 m dla Szczecina” oraz inwestycji w infra-
strukturę portową powiązanych z tym projektem odczuje liczna grupa podmiotów portowych 
oraz z portem współpracujących. Z punktu widzenia presji ze strony gestorów ładunków na 
minimalizację kosztów transportu w całym międzygałęziowym procesie transportowym, re-
alizacja tych inwestycji częściowo zniweluje asymetrię w wysokości kosztów procesów trans-
portowych via Szczecin w porównaniu z procesami transportowymi via Rostok, Świnoujście, 
Gdańsk, czy Gdynię. Inwestycja ta wpłynie również korzystnie na najbliższe otoczenie portu 
szczecińskiego, przyczyniając się do realizacji głównego celu polityki regionalnej UE, tj. likwi-
dacji dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami tego ugrupowania. 
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STATE AID FOR INFRASTRUCTURAL INVESTMENTS IN SEAPORTS ILLUSTRATED  
WITH AN EXAMPLE OF THE PORT OF SZCZECIN 

ABSTRACT The article presents current achievements of the European Union with regard to state aid, 
including, in particular, state aid related to investments in the seaport infrastructure and 
access to the ports from the side of the sea. It also presents theoretical aspects in relation 
to the phenomenon of competition in the functioning of seaports. An analysis of the most 
important attribute of modern seaports, i.e. their competitive position, was based on the 
practical example of the port of Szczecin. The article also outlines reasons, objectives and 
consequences of allocating the EU resources in investments which improve the quality of 
the seaport infrastructure and access to the port of Szczecin from the side of the sea. The 
last part of the article includes arguments to be used in the notification process regarding 
infrastructural investments in the port of Szczecin due for completion in the financial per-
spective of 2014–2020.
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest analiza konstrukcji zastosowanej w Konwencji CMR oraz Regu-
łach rotterdamskich, polegającej na odwołaniu do hipotetycznej umowy przewozu dla 
określenia właściwego reżimu odpowiedzialności przewoźnika przy przewozie z wy-
korzystaniem więcej niż jednego środka transportu. Autorzy dochodzą do wniosku, 
że przepisy posługujące się tą konstrukcją stanowią w istocie swoiste normy kolizyjne. 
Konieczność zastosowania tak oryginalnej konstrukcji wynika z wielości gałęzi trans-
portu oraz unormowań dotyczących umów przewozu w tych gałęziach, do których 
następuje odesłanie.

SŁOWA KLUCZOWE umowa przewozu, odpowiedzialność przewoźnika, konwencja CMR, Reguły rotter-
damskie, przewóz „na barana”, przewóz multimodalny

WPROWADZENIE
W Konwencji CMR1 oraz Regułach rotterdamskich2 – przy regulowaniu przewozów związa-
nych z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu – zastosowano szczególne roz-
wiązanie, polegające na ustaleniu reguł odpowiedzialności przewoźnika, poprzez odwołanie 

1 Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów i protokół podpisania sporządzo-
ne w Genewie 19.05.1956 r., Dz.U. z 1962 r., nr 49, poz. 238 z późn. zm. (zw. dalej Konwencją CMR lub CMR).

2 Konwencja Narodów Zjednoczonych z 11.12.2008 r. o umowach międzynarodowego przewozu towarów, 
w całości lub częściowo, drogą morską. W dalszej części artykułu używana jest stosowana powszechnie 
skrócona nazwa konwencji Reguły rotterdamskie bądź skrót RR. Do 14.06.2016 r. konwencję podpisało 25 
krajów, a 3 dokonały jej ratyfikacji (Kongo, Hiszpania i Togo). Do wejścia konwencji w życie konieczna jest 
jej ratyfikacja przez 20 państw (art. 94 ust. 1 RR).
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się do reżimu prawnego innego niż wynikający z danej konwencji, który to reżim nie ma za-
stosowania do danego przewozu, ale miałby zastosowanie do przewozu, gdyby na poszczegól-
ne odcinki przewozu zawierane były odrębne umowy. W literaturze mówi się w takich przy-
padkach o odwołaniu się do hipotetycznej umowy przewozu. Celem niniejszego artykułu jest 
analiza rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w obydwu wymienionych wyżej konwencjach, 
próba znalezienia ich punktów wspólnych oraz różnic. Opierając się na orzecznictwie i wypo-
wiedziach przedstawicieli nauki prawa, zwrócimy także uwagę na problemy jakie wywołuje sto-
sowanie w praktyce regulacji zawartej w starszej o ponad pół wieku Konwencji CMR, usiłując 
jednocześnie dokonać oceny czy podobne wątpliwości mogą powstać na gruncie unormowa-
nia zawartego w Regułach rotterdamskich. W końcu podejmiemy próbę odpowiedzi na pyta-
nie, czy figura prawna, przyjęta w obu ww. konwencjach międzynarodowych, niemająca prece-
densu w znanych nam przepisach prawa, stanowi oryginalne rozwiązanie, charakteryzujące się 
własnymi cechami, czy też jest w istocie powszechnie znanym i stosowanym odesłaniem do in-
nych przepisów. 

PRZEWOZY PIGGYBACK (,,NA BARANA”) – ART. 2 CMR – ISTOTA I CEL REGULACJI
Konwencja CMR ma zastosowanie do międzynarodowych przewozów drogowych. Nie stosuje 
się jej do przewozów innymi środkami transportu. Przewiduje ona jednak rozwiązanie szczegól-
ne, dotyczące tzw. przewozów piggyback (,,na barana”), polegających na przewozie pojazdu sa-
mochodowego wraz z nierozładowanym towarem (przesyłką), środkiem transportu innym niż 
drogowy. Rozwiązanie to wprowadzone zostało do konwencji na wniosek przedstawicieli Wiel-
kiej Brytanii, która widziała sens przynależności do tej konwencji tylko w sytuacji, gdyby obej-
mowała ona swoją regulacją przewóz samochodu wraz z ładunkiem morzem (Haak, 1986, s. 94).

Przepis art. 2 ust. 1 CMR ma następujące brzmienie:
Jeżeli pojazd samochodowy, zawierający towary, przewożony jest na części drogi morzem, koleją, 
śródlądową drogą wodną lub powietrzem, bez przeładunku, z wyjątkiem ewentualnego zastosowa-
nia postanowień artykułu 14, niniejszą Konwencję stosuje się mimo to do całości przewozu. Jednak 
w miarę udowodnienia, że zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie dostawy towaru, które zdarzyło się 
w czasie przewozu innym rodzajem transportu niż drogowy, nie zostało spowodowane działaniem 
lub zaniechaniem ze strony przewoźnika drogowego, lecz że wynika ono z faktu, który mógł zdarzyć 
się tylko w trakcie i na skutek przewozu innego niż drogowy, odpowiedzialność przewoźnika drogo-
wego jest określona nie przez niniejszą Konwencję, lecz w sposób, według którego byłaby określona 
odpowiedzialność przewoźnika innego niż drogowy, gdyby umowa przewozu została zawarta między 
nadawcą, a tym przewoźnikiem o sam przewóz towaru, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami 
prawa, dotyczącymi przewozu towarów innym rodzajem transportu niż drogowy. Jednak w braku ta-
kich postanowień, odpowiedzialność przewoźnika drogowego będzie określona niniejszą Konwencją.

W literaturze podkreśla się, że celem omawianego unormowania jest harmonizacja zasad 
odpowiedzialności przewoźnika drogowego wobec osoby uprawnionej (nadawcy lub odbiorcy 
przesyłki) z zasadami rządzącymi odpowiedzialnością przewoźnika innego niż samochodowy. 
Regulacja niewątpliwie wprowadzona została przede wszystkim w interesie przewoźnika drogo-
wego, w celu uniknięcia sytuacji, w której on sam ponosiłby odpowiedzialność względem osoby 
uprawnionej według dość surowych zasad, przynajmniej w zakresie alokacji ryzyka transporto-
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wego, wynikających z CMR, nie mając jednocześnie możliwości skutecznego dochodzenia rosz-
czeń wobec przewoźnika innej gałęzi transportu, ze względu na specyficzne dla tej gałęzi wyłą-
czenia i ograniczenia odpowiedzialności (Hill, Messent, 1984, s. 46; Hoeks, 2010, s. 165).

Twórcom CMR nie chodziło jednak o całkowitą synchronizację zasad odpowiedzialności 
przewoźnika drogowego i przewoźnika innego niż drogowy, a jedynie o ich zbliżenie. Przepis 
art. 2 ust. 1 zd. 2 CMR odsyła bowiem w zakresie odpowiedzialności przewoźnika drogowe-
go, nie do reguł, według których odpowiada przewoźnik inny niż drogowy wobec przewoźnika 
drogowego, a do zasad, według których:

byłaby określona odpowiedzialność przewoźnika innego niż drogowy, gdyby umowa przewozu zosta-
ła zawarta między nadawcą, a tym przewoźnikiem o sam przewóz towaru, zgodnie z obowiązującymi 
postanowieniami prawa, dotyczącymi przewozu towarów innym rodzajem transportu niż drogowy. 

W literaturze w związku z tym mówi się o odwołaniu do hipotetycznej (fikcyjnej) umowy 
łączącej nadawcę z przewoźnikiem innym niż drogowy, w której przedmiotem przewozu była-
by sama przesyłka (bez samochodu) (Bombeeck, Hamer, Verhaegen, 1990, s. 134; Czapski, 1990, 
s. 173; Hoeks, 2010, s. 167).

Rozwiązanie przyjęte w CMR ma charakter pewnego kompromisu. Chodziło zatem o to, aby, 
z jednej strony, przewoźnik drogowy mógł powoływać się na wyłączenia i ograniczenia odpo-
wiedzialności (w tym co do wysokości odszkodowania), obowiązujące w danej gałęzi transpor-
tu, ale z drugiej strony, aby sytuacja osoby uprawnionej nie była mniej korzystna od tej, w której 
sama byłaby stroną umowy z przewoźnikiem innej gałęzi transportu niż drogowy. W powyższe 
wpisuje się ograniczenie możliwości powoływania się na przepisy inne niż CMR tylko do sytu-
acji, gdy szkoda lub opóźnienie powstały wyłącznie z przyczyn charakterystycznych dla gałęzi 
transportu innej niż drogowa.

Kwestia należy jednak do dyskusyjnych. Niektórzy autorzy wiążą zasady odpowiedzialności 
przewoźnika drogowego z odpowiedzialnością przewoźnika innego niż drogowy, przewożące-
go samochód wraz z towarem (Bombeeck i in., 1990, s. 140; Loewe, 1976, s. 427; Theunis, 1987, 
s. 256)3. Takie rozwiązanie, prostsze w praktyce, jest sprzeczne z brzmieniem przepisu art. 2 ust. 
1 zd. 2 CMR. Dodatkowo przeciwnicy wiązania zasad odpowiedzialności przewoźnika drogo-
wego z zasadami rządzącymi odpowiedzialnością innego przewoźnika, względem przewoźni-
ka drogowego wskazują, że rozwiązanie takie jest niekorzystne dla osoby uprawnionej (Clar-
ke, 2014, s. 48; Czepelak, 2008, s. 193). Choć twierdzenie to w konkretnym przypadku wcale nie 
musi być prawdziwe, argumentacja przemawiająca za koniecznością ustalania i stosowania za-
sad, jakie rządziłyby hipotetyczną umową pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem innej niż dro-
gowa gałęzi transportu jest przekonująca.

3 Koncepcja taka znajduje zastosowanie także w orzecznictwie – vide wyrok francuskiego Cour d’apppel 
z 05.07.1988, European Transport Law 1989, s. 49.
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1. PROBLEMY ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ART. 2 UST. 1 CMR – ENGLISH 
NIGHTMARE
Postanowienie art. 2 ust. 1 CMR zawiera regułę ogólną, odnoszącą się do przewozów piggyback, 
nakazującą stosowanie do takich przewozów postanowień CMR oraz wyjątek od niej, wskazu-
jący jako właściwe postanowienia prawa, dotyczące przewozu towarów innym niż drogowy ro-
dzajem transportu. Zasadnicza część przepisu art. 2 ust. 1 CMR poświęcona jest wyjątkowi od 
zasady stosowania przepisów tej Konwencji także do sytuacji, polegającej na przewozie pojaz-
du samochodowego wraz z towarem innym środkiem transportu. Postanowienie art. 2 ust. 1 
zd. drugie CMR odwołuje się do innych niż CMR unormowań umowy przewozu (nie wskazu-
jąc jednak żadnych konkretnych przepisów) w zakresie oceny odpowiedzialności przewoźnika 
drogowego, jeżeli spełnione zostały łącznie warunki określone ww. przepisem. Już samo rozu-
mienie tych warunków przysparza judykaturze i doktrynie wielu problemów. Ramy artykułu 
nie pozwalają na ich omówienie (zob. szerzej Wesołowski, 2013, s. 131 i n.). Oprócz nich, po-
jawiły się następujące inne kwestie, o zasadniczym znaczeniu dla oceny charakteru regulacji:
 – czy przepisy, do których odsyła art. 2 ust. 1 zd. 2 CMR to przepisy bezwzględnie wiążące (co 

sugeruje francuska wersja CMR), czy także przepisy dyspozytywne?
 – czy odesłanie dotyczy wyłącznie przepisów stosowanych z mocy samego prawa, czy też pra-

wa stosowanego z woli stron,
 – czy chodzi wyłącznie o przepisy zawarte w konwencjach międzynarodowych, czy też o po-

stanowienia wynikające z prawa krajowego.
Kontrowersje, jakie narosły wokół wymienionych problemów spowodowały, że w literaturze 

regulację art. 2 CMR nazwano English nightmare – angielski koszmar (Theunis, 1987, s. 256). 
Co do charakteru przepisów odsyłanych, w literaturze wskazuje się na odmienne znaczenie 

użytych w przepisie art. 2 ust. 1 zd. 1 CMR terminów w angielskiej i francuskiej wersji języko-
wej (Czepelak, 2008, s. 420–421; Hoeks, 2010, s. 168). W wersji angielskiej użyto wyrażenia the 
conditions prescribed by law, co dosłownie można tłumaczyć jako warunki określone przez pra-
wo. W wersji francuskiej określenie dispositions impératives de la loi sugeruje, że chodzi wyłącz-
nie o normy bezwzględnie wiążące. W związku z tym wypowiadane są odmienne poglądy co do 
zakresu przepisów, które mogą znaleźć zastosowanie do odpowiedzialności przewoźnika samo-
chodowego w związku z przewozem typu piggyback. Autorzy opowiadający się za wąskim ro-
zumieniem omawianego odesłania wskazują, że przepis art. 2 ust. 1 zd. 2 CMR wprowadza wy-
jątek od zasady stosowania jednolitego prawa, zawartego w CMR, a co za tym idzie – powinien 
być interpretowany wąsko (Bombeeck i in., 1990, s. 141; Clarke, 2014, s. 49). Z kolei zwolenni-
cy szerokiego podejścia, oprócz argumentów odwołujących się do historii tworzenia regulacji4 

wskazują, że taka wykładnia pozbawiałaby omawiany przepis sensu, zwłaszcza w transporcie 
morskim, gdzie kwestia charakteru norm zawartych w konwencji o konosamentach nie jest 
jednoznaczna (Basedow, 1997, s. 912; Lojda, 2015, s. 162; Ramberg, 1987, s. 29–30). Wykład-
nia zgodna z francuskim brzmieniem CMR prowadziłaby ponadto do wybiórczego stosowania 
norm zawartych w innych konwencjach. Należy opowiedzieć się za drugą z przedstawionych in-

4 W. Czapski twierdzi, że francuska wersja art. 2 ust. 1 CMR jest błędnym tłumaczeniem przepisu zredagowa-
nego pierwotnie w języku angielskim (Czapski, 1990, s. 179).
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terpretacji. Argumenty jej zwolenników są przekonujące. Nie można zapominać o genezie i celu 
przepisu. Przyjęcie restrykcyjnej wykładni, zgodnej z francuską wersją językową, praktycznie 
całkowicie marginalizowałoby zastosowanie przepisu. 

Odrębnym problemem jest to, na ile konkretne warunki przewozu, ustalone w umowie po-
między przewoźnikami i sposób udokumentowania przewozu wpływają na stosowanie innych 
niż CMR przepisów. Rzecz dotyczy przede wszystkim transportu morskiego. Konwencja o ko-
nosamentach nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie został wystawiony konosament. Sy-
tuacje takie w odniesieniu do przewozów pojazdów samochodowych wraz z towarem są regułą. 
Podobnie przewóz towaru na pokładzie statku czy przewóz żywych zwierząt wyłączone są z za-
kresu zastosowania tej konwencji (art. 1 lit. c) Reguł Hasko-Visbijskich). Często jednak, w sa-
mej umowie przewozu (dokumencie przewozowym) lub w przygotowanych przez przewoźni-
ków morskich wzorcach umownych istnieje odesłanie do postanowień tej konwencji (klauzula 
paramount). Jest ona wówczas stosowana w relacji pomiędzy przewoźnikami z woli stron, jako 
tzw. lex contractus. Rozpatrywany jest w związku z tym problem, czy w takiej sytuacji przewoź-
nik samochodowy może powoływać się na postanowienia konwencji o konosamentach w celu 
uwolnienia się od odpowiedzialności (czy też jej złagodzenia) (Clarke, 2014, s. 43–46; Hoeks, 
2010, s. 167–173; Theunis, 1987, s. 253). W orzecznictwie zauważa się rozbieżność rozstrzygnięć 
w tym zakresie. Obok wyroków odmawiających zastosowania przepisów konwencji o konosa-
mentach5 spotkać można się z poglądem, że przewoźnik drogowy może powoływać się na kon-
wencję o konosamentach wobec osoby uprawnionej w celu uwolnienia się od odpowiedzialno-
ści tylko wtedy, gdy osoba ta wyraźnie zaakceptowała powyższą klauzulę6.

Wydaje się jednak, że kwestia nie jest właściwie postawiona, biorąc pod uwagę, że w istocie 
rzeczy nie chodzi o warunki umowy łączącej przewoźników między sobą, a o warunki umowy, 
jaka miałaby być zawarta pomiędzy nadawcą przesyłki a przewoźnikiem morskim. Przyjmując 
zatem koncepcję hipotetycznej umowy pomiędzy nadawcą przesyłki a przewoźnikiem innym 
niż drogowy, należałoby konsekwentnie zbadać, czy w przypadku zawarcia takiej umowy, kon-
wencja o konosamentach miałyby zastosowanie. Decyduje o tym przede wszystkim odmien-
ny przedmiot przewozu. Okoliczność, że dla ładunku, jakim jest samochód wraz z towarem 
nie wystawiono konosamentu nie oznacza, że nie wystawiono by go dla ładunku, jakim byłby 
sam towar. Podobnie rzecz się przedstawia z przewozem na pokładzie, a nie w ładowniach stat-
ku. Ustalenia takie wcale nie musiałyby prowadzić do jednoznacznych rezultatów. I tak, jeśli 
przedmiotem przewozu był kontener, w równym stopniu mógłby być przewożony na pokładzie, 

5 Sądy wyrażają często pogląd, że do oceny odpowiedzialności przewoźnika drogowego stosuje się wówczas 
przepisy CMR, a nie postanowienia konwencji o konosamentach. Patrz np. francuski Cour de Cassation 
w wyroku z 5.07.1988 r., European Transport Law 1989, s. 49; wyrok Cour d’Appel d’Anvers z 15.03.1989 r., 
European Transport Law 1989, s. 574; wyrok Cour d’Appel de Gand z 19.06.1990 r., European Transport Law 
1991, s. 377; Tribunal de Commerce d’Anvers w wyroku z 18.11.1987 r., European Transport Law 1990, s. 589; 
odmiennie orzekł jednak Hoge Raad w wyroku z 29.06.1990 r., European Transport Law 1990, s. 589, odwo-
łując się do konstrukcji fikcyjnej umowy pomiędzy nadawcą przesyłki a przewoźnikiem morskim, do której, 
zdaniem tego sądu, należy stosować konwencję o konosamentach, niezależnie od tego, jaka była treść rze-
czywistej umowy łączącej przewoźnika drogowego i morskiego. W sprawie będącej przedmiotem orzecze-
nia przewóz odbywał się na pokładzie i nie był wystawiony konosament.

6 W takim duchu wypowiedziały się francuski Cour de Cassation w wyroku z 5.07.1988 r., European Trans-
port Law 1989, s. 49 a także Arroudissementsrechtbank te Amsterdam w wyroku z 18.11.1987 r., European 
Transport Law 1990, s. 251.
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jak i w ładowni statku. Poza tym na niektórych trasach, obsługiwanych przez promy nie było-
by możliwości przewozu towaru luzem. Dociekanie sposobu przewozu hipotetycznej przesyłki 
i jego dokumentowania staje się wówczas bezprzedmiotowe. 

W związku z tym zauważa się tendencję do pewnej obiektywizacji zagadnienia. Przyjmuje 
się mianowicie istnienie właściwej dla przewozów morskich konwencji międzynarodowej i ko-
nieczności jej stosowania w relacji przewoźnik drogowy–osoba uprawniona, bez ustalania czy 
w konkretnym przypadku spełnione byłyby warunki obowiązkowego jej stosowania (przewóz 
w ładowni, wystawienie konosamentu). Stosowanie Reguł Haga-Visby do odpowiedzialności 
przewoźnika drogowego odbywa się przy tym niezależnie od tego, czy rzeczywisty przewóz sa-
mochodu wraz z towarem odbywał się w warunkach obligatoryjnego stosowania tej konwencji7. 
Wobec kłopotów, a nawet niemożliwości takich ustaleń, podejście to uznać należy za słuszne 
(tak też Hill, Messent, 1984, s. 54; Lojda, 2015, s. 162), z tym jednak zastrzeżeniem, że nie nale-
żałoby odbierać stronom sporu możliwości udowodnienia, że w konkretnym przypadku, gdyby 
umowa o przewóz zawarta została bezpośrednio przez nadawcę, Reguły Haga-Visby nie byłyby 
stosowane (np. ze względu na przedmiot przewozu). 

Kolejnym zagadnieniem jest to, czy odesłanie dotyczy wyłącznie przepisów międzynarodo-
wych, czy też krajowych. Wykładnia językowa sugerowałaby, że odesłanie zawarte w art. 2 ust. 
1 zd. 2 CMR może odnosić się również do przepisów krajowych (lege non distinguente). Takie 
stanowisko wydaje się być uzasadnione także potrzebą unifikacji sytuacji prawnej przewoźnika 
drogowego i przewoźnika innej gałęzi transportu w zakresie odpowiedzialności. Problem jed-
nak nie jest oczywisty. Przeciwko stosowaniu przepisów krajowych przemawia w pierwszej ko-
lejności zasada pewności prawa. Chodzi o trudność, czy nawet niemożliwość, jednoznacznego 
ustalenia właściwego prawa krajowego dla hipotetycznej umowy pomiędzy nadawcą a przewoź-
nikiem innym niż drogowy. Ponadto wystąpiłby problem trudności, czy też niemożliwości za-
znajomienia się z tym prawem nie tylko w momencie zawierania umowy, ale także i po powsta-
niu zdarzenia, podlegającego ocenie prawnej i to także wówczas, gdy prawo to zostanie ustalone. 

Powyższe okoliczności są wystarczające do odrzucenia tezy, że przepisami, o jakich mowa 
w art. 2 ust. 1 zd. 2 CMR mogą być przepisy prawa krajowego (Lojda, 2015, s. 162). Dodatkowy 

7 Przykładem takiego podejścia jest wyrok Tribunal de Commerce d’Anvers z 25.02.2000 r., European Trans-
port Law 2000, s. 527–540, w którym sąd uznał, że art. 2 ust. 1 zd. 2 CMR odsyła do obiektywnie istniejące-
go, międzynarodowego, zunifikowanego reżimu prawnego, obowiązującego w danej gałęzi transportu. Sąd 
pominął przy rozstrzygnięciu warunki umowy przewozu pomiędzy przewoźnikiem samochodowym a mor-
skim. Nie wnikał też, jakie byłyby warunki przewozu hipotetycznej umowy pomiędzy nadawcą a przewoź-
nikiem morskim. Takie podejście uzasadnił potrzebą ochrony nadawcy, który nie może brać udziału w ne-
gocjacjach z przewoźnikiem innym niż drogowy. W ten sam nurt wpisuje się wyrok Cour d’Appel d’Anvers 
z 22.12.1997 r., European Transport Law 1998, s. 399–418. Por. również powoływany już wyrok Hoge Raad 
z 29.06.1990 r., European Transport Law 1990, s. 589, w którym sąd uznał, że odpowiedzialność przewoźnika 
drogowego nie zależy od warunków rzeczywistej umowy pomiędzy nim a przewoźnikiem morskim. Jedno-
cześnie interpretując zwrot „warunki przewidziane przez prawo” sąd stwierdził, że odnosi się on do konwen-
cyjnego systemu odpowiedzialności, wynikającego z konwencji obowiązujących w innych gałęziach trans-
portu, niezależnie od charakteru zawartych w nich przepisów, bowiem twórcy CMR z pewnością nie chcieli 
Reguł Haskich (obecnie Reguł Haga-Visby) wykluczyć z zakresu zastosowania przepisu art. 2 ust. 1 CMR. 
Sąd też stwierdził, że w przypadku kilku konwencji międzynarodowych lub w przypadku różnych transpo-
zycji do prawa krajowego tej samej konwencji międzynarodowej, zwrot „warunki przewidziane przez prawo”, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 zd. 2 CMR oznacza przepisy kraju załadunku pojazdu wraz z towarem na inny 
środek transportu. To ostatnie stwierdzenie wydaje się nadmiernym uproszczeniem zagadnienia.
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argument wynika z treści samej Konwencji. Otóż, w myśl postanowienia art. 2 ust. 1 zd. 3 CMR, 
w przypadku braku postanowień prawa, dotyczących przewozu towaru innym niż drogowy ro-
dzajem transportu, odpowiedzialność przewoźnika drogowego jest określona przepisami CMR. 
Przy założeniu, że wchodziłoby w grę prawo krajowe, przytoczony przepis byłby bezprzedmio-
towy, bowiem zawsze można by wskazać postanowienia prawa właściwego dla danego przewo-
zu. Taka wykładnia kłóciłaby się zatem z dyrektywą wykładni językowej, w myśl której przepis 
nie może być interpretowany w sposób pozbawiający jego części znaczenia.

REGUŁY ROTTERDAMSKIE
O ile Konwencja CMR jest typową konwencją unimodalną, i zawarta w niej regulacja przewo-
zu „na barana” ma charakter wyjątkowy, o tyle Reguły rotterdamskie to, w zamierzeniu ich 
twórców, konwencja maritime plus. Oznacza to, że mają one normować nie tylko przewóz mor-
ski (choć to jest głównym ich celem), ale także towarzyszące odcinkowi morskiemu przewozy 
innymi środkami transportu. Reguły rotterdamskie regulują zatem również umowę przewo-
zu multimodalnego, o ile obejmuje ona przewóz drogą morską. Odpowiedzialność przewoźni-
ka za szkodę w przysyłce oraz za opóźnienie w przypadku takiego przewozu została uregulowa-
na z zastosowaniem tzw. zmodyfikowanego systemu sieciowego (ang. modified network system). 
Istota tego systemu sprowadza się do stosowania do odpowiedzialności przewoźnika reguł cha-
rakterystycznych dla przewozu multimodalnego wyłącznie w sytuacji, gdy nie da się ustalić na 
jakim odcinku doszło do szkody bądź zdarzenia powodującego opóźnienie (tzw. szkoda niezlo-
kalizowana, ang. non-localized damage). Jeżeli natomiast miejsce powstania szkody czy zdarze-
nia powodującego opóźnienie jest znane, wówczas przewoźnik ponosi odpowiedzialność, zgod-
nie z reżimem właściwym dla danego odcinka przewozu (Glass, 2013, s. 278 i n.; Hoeks, 2010, 
s. 19–20; Kwaśniewski, 1989, s. 44).

Reguły rotterdamskie regulują odpowiedzialność przewoźnika w sposób charakterystyczny 
dla prawa morskiego (art. 17 i n RR). Zmodyfikowany system sieciowy został natomiast wpro-
wadzony do konwencji z zastosowaniem koncepcji hipotetycznej umowy przewozu (Sturley, Fu-
jita, Ziel, 2010, s. 65–66; Ziegler, Schelin, Zunarelli, 2010, s. 148). Jego ideę wyraża art. 26 RR 
o następującym brzmieniu:

Jeżeli zaginięcie towaru, szkoda w towarze lub zdarzenie bądź okoliczność powodujące opóźnienie 
w jego dostawie wystąpiły w okresie odpowiedzialności przewoźnika, ale wyłącznie przed załadun-
kiem towaru na statek lub wyłącznie po jego rozładunku ze statku, postanowienia niniejszej Konwen-
cji nie mają pierwszeństwa przed postanowieniami innego aktu międzynarodowego, które w chwili 
zaginięcia, szkody lub zdarzenia bądź okoliczności powodujących opóźnienie:
a) zgodnie z postanowieniami takiego aktu międzynarodowego miałyby zastosowanie do wszystkich 
lub niektórych działań przewoźnika, w sytuacji, gdyby nadawca zawarł odrębną umowę bezpośred-
nio z przewoźnikiem w odniesieniu do poszczególnego odcinka przewozu, na którym wystąpiły zagi-
nięcie, szkoda lub zdarzenie bądź okoliczność powodujące opóźnienie w dostawie;
b) w sposób szczególny regulują odpowiedzialność przewoźnika, ograniczenie odpowiedzialności lub 
terminy przedawnienia, i
c) zgodnie z postanowieniami tego aktu nie mogą być wyłączone w umowie w ogóle lub nie mogą być 
wyłączone na niekorzyść nadawcy.
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Podobnie jak w przypadku art. 2 CMR punktem wyjścia do stosowania innego reżimu od-
powiedzialności przewoźnika niż wynikający z danej konwencji jest istnienie związku czaso-
wego między szkodą (przyczyną opóźnienia) a przewozem wykonywanym na określonym od-
cinku. W przepisie art. 2 CMR mowa jest o udowodnieniu, że „zaginięcie, uszkodzenie lub 
opóźnienie (…) zdarzyło się w czasie przewozu innym środkiem transportu niż drogowy”. Za-
cytowany wyżej art. 26 RR stanowi o zaginięciu, szkodzie czy przyczynie opóźnienia, które wy-
stąpiły „wyłącznie przed załadunkiem towaru na statek lub wyłącznie po jego rozładunku ze 
statku”. Żadna z konwencji nie określa, na której ze stron spoczywa ciężar dowodu wykaza-
nia związku czasowego z przewozem na określonym odcinku. Należy przyjąć, że obowiązują 
tu ogólne zasady rozkładu ciężaru dowodu. W przypadku konwencji CMR zainteresowanym 
w udowodnieniu takiego związku jest z reguły przewoźnik, gdyż odwołanie się do regulacji in-
nych niż wynikające z konwencji CMR będzie, co do zasady, korzystne dla niego. Wydaje się na-
tomiast, że w przypadku Reguł rotterdamskich, to nadawca będzie zwykle starał się wykazać, 
że do szkody doszło na odcinku przewozu innym niż morski. Konwencje unimodalne inne niż 
morska regulują bowiem odpowiedzialność przewoźnika bardziej restrykcyjnie, a limity kwo-
towe odpowiedzialności są w tych konwencjach wyższe.

Reguły rotterdamskie wymagają, by zaginięcie, uszkodzenie czy zdarzenie powodujące 
opóźnienie wystąpiły wyłącznie przed załadunkiem towaru na statek lub wyłącznie po jego 
rozładunku ze statku. Jeżeli zatem zdarzenie wywołujące szkodę czy opóźnienie wystąpiło na 
odcinku innym niż morski, ale trwało także podczas przewozu morzem, wówczas przewoźnik 
ponosi odpowiedzialność na podstawie Reguł. Dotyczy to przykładowo sytuacji, w której na 
odcinku drogowym doszło do awarii systemu chłodzenia kontenera, która trwała w czasie prze-
wozu statkiem (Eftestøl-Wilhelmsson, 2010, s. 282; Krężel, 2011, s. 152; Sturley i in., 2010, s. 66). 
Konwencja CMR podobnego wymogu nie zawiera, jednak uzależnia możliwość powoływania 
się na reguły odpowiedzialności inne niż wynikające z tej konwencji, od wykazania, że zaginię-
cie, uszkodzenie lub opóźnienie wynika z faktu, który mógł się zdarzyć tylko w trakcie i na sku-
tek przewozu innego niż drogowy.

Konstrukcja odwołania się do hipotetycznej umowy przewozu jest podobna w obydwu kon-
wencjach. Ich postanowienia nakazują stosować reżim, który znajdowałby zastosowanie „w sy-
tuacji, gdyby nadawca zawarł odrębną umowę bezpośrednio z przewoźnikiem w odniesieniu do 
poszczególnego odcinka przewozu” (art. 26 RR) bądź:

gdyby umowa przewozu została zawarta między nadawcą a tym przewoźnikiem o sam przewóz towa-
ru, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami prawa, dotyczącymi przewozu towarów innym ro-
dzajem transportu niż drogowy. 

Reguły rotterdamskie zawierają jednak dodatkowe wskazówki, ułatwiające poszukiwanie 
właściwego reżimu odpowiedzialności. Twórcy Reguł znali z pewnością problemy interpreta-
cyjne powstające na tle art. 2 CMR i podjęli próbę takiego sformułowania art. 26 RR, by unik-
nąć wątpliwości powstających w wyniku stosowania konwencji CMR. Dotyczy to następują-
cych kwestii.

Po pierwsze, Reguły rotterdamskie ustępują pierwszeństwa wyłącznie postanowieniom in-
nego aktu prawa międzynarodowego, natomiast nie ustępują przepisom krajowym. Jeżeli zatem 
hipotetyczna umowa przewozu, o której stanowi art. 26 RR, nie byłaby regulowana przepisami 
konwencji międzynarodowej, a prawem krajowym, wówczas nawet w przypadku, udowodnie-
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nia, że szkoda wystąpiła na innym odcinku niż morski, do odpowiedzialności przewoźnika za-
stosowanie znajduje reżim Reguł rotterdamskich. Kwestia ta była przedmiotem dyskusji pod-
czas prac nad Regułami, jednak ostatecznie dano pierwszeństwo wyłącznie przepisom prawa 
międzynarodowego, uznając podwyższy to poziom harmonizacji (Dragun-Gertner, 2008, s. 25; 
Sturley i in., 2010, s. 68; Ziegler i in., 2010, s. 147). Dzięki temu, strony w momencie zawierania 
umowy mogą łatwiej przewidzieć jaki reżim odpowiedzialności może mieć zastosowanie, w ra-
zie gdyby doszło do szkody (opóźnienia) na odcinku innym niż morski. Wymóg uwzględnia-
nia prawa krajowego wiązałby się z koniecznością ustalania – przy zastosowaniu norm kolizyj-
nych – przepisy którego kraju znajdowałyby zastosowanie do hipotetycznej umowy przewozu. 
W wielu przypadkach byłoby to znacznie utrudnione, a czasem nawet niemożliwe.

Po drugie, art. 26 RR wyraźnie odsyła tylko do tych postanowień innych konwencji między-
narodowych, które stosowane są „automatycznie” i tylko tych, które dotyczą odpowiedzialności 
przewoźnika, ograniczenia jego odpowiedzialności i terminów przedawnienia. 

Po trzecie, jednoznacznie wskazano, że chodzi jedynie o normy bezwzględnie wiążące, bądź 
takie, których stosowania nie można wyłączyć na niekorzyść nadawcy. W świetle art. 26 RR 
nie ma więc potrzeby odtwarzania treści hipotetycznej umowy, która zawierana byłaby między 
nadawcą a przewoźnikiem.

Z analizy art. 26 RR wynika zatem, że twórcy tej konwencji wykorzystali ideę zawartą w art. 
2 CMR, twórczo ją rozwijając i usuwając mankamenty, które ujawniły się w związku z przewo-
zami „na barana”.

PODSUMOWANIE
Twórcy obu konwencji nie mogli posłużyć się tradycyjną metodą odesłania do innych przepisów, 
poprzez użycie normy odsyłającej, wskazującej przepisy odsyłane. Wielość gałęzi transportu, 
a co za tym idzie – wielość unormowań, dotyczących umów przewozu zawieranych w tych ga-
łęziach, w praktyce na to nie pozwalały. Teoretycznie, można by wymienić poszczególne akty 
prawne (konwencje międzynarodowe), ale takie rozwiązanie powodowałoby znaczący rozrost 
przytoczonych przepisów obu konwencji (i tak dość obszernych i tym samym niełatwych do 
zrozumienia) a ponadto wymagałoby to, wraz ze zmianami unormowania, licznych noweliza-
cji (aktualizacji) tych przepisów, które w odniesieniu do konwencji międzynawowych są pra-
cochłonne, długotrwałe i prowadzą do dekompozycji systemu (nie wszystkie państwa będące 
stronami pierwotnego tekstu konwencji na czas ratyfikują jej zmiany). Zaistniała zatem potrze-
ba posłużenia się konstrukcją hipotetycznej umowy, która dotyczyłaby konkretnej gałęzi trans-
portu, pozwalającą na identyfikację właściwych przepisów prawa. Przepisy posługujące się tą 
konstrukcją zawierają w istocie swoiste normy kolizyjne. Ich swoistość polega na tym, że nie po-
sługują się one tradycyjnymi łącznikami, wskazującymi właściwe prawo krajowe a odsyłają do 
innych konwencji międzynarodowych, właściwych ze względu na gałąź transportu. Co więcej, 
zastosowanie art. 2 ust. 1 zd. 2 CMR oraz art. 26 RR wymaga stosowania właściwych norm ko-
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lizyjnych, wyznaczających zakres zastosowania konwencji ustanawiających prawo jednolite)8. 
W tym sensie przepisy, posługujące się figurą hipotetycznej umowy przewozu, przewidują roz-
wiązanie oryginalne, niemające swojego odpowiednika. 

Co się natomiast tyczy samego mechanizmu stosowania przepisów, do których następuje 
odesłanie, nie ma tu niczego nowego. W szczególności konstrukcja hipotetycznej umowy nie 
pozwala na wychodzenie poza same przepisy prawa. Przepisy posługujące się tą konstrukcją 
nie pozwalają bowiem na konstruowanie treści hipotetycznej umowy, a co za tym idzie – sto-
sowanie reguł, które wynikałyby z samej umowy lub innych, niż bezwzględnie wiążące prze-
pisy prawa, determinant treści stosunku prawnego, powstałego w wyniku zawarcia tej umowy 
(np. zwyczajów).
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THE CONCEPT OF HYPOTHETICAL CONTRACT AS THE BASIS OF THE CARIER’S 
LIABILITY IN THE CONVENTIONS OF CARRIAGE

ABSTRACT The aim of the article is to analyze the structure used in the CMR Convention and Rotter-
dam Rules, which involves reference to the hypothetical contract of carriage to determine 
the proper liability regime of the carrier who uses more than one mode of transport. The 
authors conclude that the provisions creating this structure are essentially a kind of conflict 
of law rules. The need for using such an original structure is the effect of the multiplicity of 
modes of transport and multiplicity of regulations governing the transport contract in these 
modes of transport.

KEYWORDS contract of carriage, carrier’s liability, CMR Convention, Rotterdam Rules, piggyback trans-
port, multimodal transport
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STRESZCZENIE Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły ma na celu zaspokojenie potrzeb 
różnych dziedzin gospodarki, transportu, turystyki, energetyki, ochrony przeciw-
powodziowej, rolnictwa i leśnictwa. Celem artykułu jest wykazanie, że komplekso-
wy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest wyzwaniem aktualnym i ważnym dla 
gospodarki, w tym zwłaszcza dla pozycji konkurencyjnej portów morskich. Problem 
ten zostanie przedstawiony na przykładzie dolnej Wisły. Do badań zastosowano me-
todę analizy koszty/korzyści. W świetle problemów, związanych z nadmiernym ob-
ciążeniem infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego, wykorzystanie 
transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich Gdańska i Gdyni 
pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych korzyści związanych ze zmniejszeniem 
kosztów transportu i degradacji środowiska. Najważniejszym efektem będzie jednak 
umocnienie pozycji konkurencyjnej portów trójmiejskich oraz zwiększenie docho-
dów państwa. Badania wykazały, że ekonomiczny wskaźnik koszty/korzyści (Benefit 
Cost Ratio) kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły kształtuje się na pozio-
mie 6,11, co świadczy o wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia.

SŁOWA KLUCZOWE transport wodny śródlądowy, porty morskie

WPROWADZENIE
Profesor Franciszek Gronowski w swoim bogatym dorobku naukowym ma między innymi pu-
blikacje dotyczące transportu wodnego śródlądowego. Należy do nielicznych przedstawicie-
li nauki, którzy doskonale rozumieją złożoność problematyki dotyczącej tej gałęzi transportu, 
współzależności występujące w procesie jej rozwoju i funkcjonowania oraz znaczenie dla go-
spodarki, w tym zwłaszcza dla gospodarki morskiej, będącej kolejnym obszarem zainteresowań 
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badawczych Profesora. Jego dorobek naukowy z tej dziedziny był wielokrotnie inspiracją dla 
dalszych badań, zaś tezy dotyczące roli tej gałęzi transportu są wciąż aktualne.

Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest 
wyzwaniem aktualnym i ważnym dla gospodarki, w tym zwłaszcza dla pozycji konkurencyjnej 
portów morskich. Problem ten zostanie przedstawiony na przykładzie dolnej Wisły. 

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA JAKO TRANSPORT ZAPLECZA WYBRANYCH PORTÓW EUROPY 
ZACHODNIEJ
Transport zaplecza jest jednym z istotnych czynników wyznaczających pozycję konkurencyj-
ną portów morskich. Polityka zrównoważonego rozwoju, ograniczone możliwości rozbudowy 
infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego na zapleczu portów morskich spra-
wiają, że wraz ze wzrostem obrotów portowych narastają problemy z ich obsługą. Dlatego też 
w coraz szerszym zakresie do obsługi portów morskich na zapleczu włączany jest transport 
wodny śródlądowy, przyjazny dla środowiska i niewymagający do rozwoju dodatkowych tere-
nów. Drogi wodne śródlądowe nie są obciążone kongestią, mają duże rezerwy przepustowości, 
a duża ładowność floty i jej masowość pozwalają na szybkie rozładowanie kongestii w portach. 
Jeden duży statek morski może być obsłużony przez 60 statków rzecznych (225 pociągów i 9000 
samochodów), co pozwala dodatkowo na zwiększenie wydajności przeładunkowej (rys. 1). 

Rysunek 1. Możliwości transportu wodnego śródlądowego w obsłudze zwiększonych obrotów portów morskich

Źródło: INE 2015.
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Pozycja żeglugi śródlądowej jest szczególnie silna w  największych portach europejskich: 
Rotterdamie, Antwerpii czy Hamburgu. W największym w Europie porcie kontenerowym – Rot-
terdamie, w 2015 roku przeładunki kontenerów wynosiły 12,2 mln TEU, z czego w relacjach 
z  zapleczem przewieziono 8,4 mln TEU, z czego 3 mln TEU przewieziono na zaplecze dro-
gą wodną śródlądową (rys. 2). Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 3, w latach 
2002–2015 udział żeglugi śródlądowej w obsłudze kontenerów w porcie Rotterdam umocnił 
się i wzrósł z 32,8% do 36,2%, podczas gdy udział transportu samochodowego w tym samym 
okresie zmniejszył się o 4,6 p.p.

Rysunek 2. Przeładunki kontenerów w Rotterdamie i udział gałęzi transportu w przewozach kontenerowych na 
zapleczu w 2015 roku (mln TEU)

Źródło: opracowanie własne na podst. Port Rotterdam, 2016.

*prognoza

Rysunek 3. Tendencje zmian i prognoza udziału transportu samochodowego i wodnego śródlądowego 
w obsłudze przeładunków kontenerowych w porcie Rotterdam

Źródło: Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung 2006-2; Port Rotterdam 2015; 2016. 
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W strategii rozwoju portu przewiduje się, że w Rotterdamie do 2020 roku żegluga śródlądo-
wa (por. rys. 3) będzie obsługiwała 41% obrotów kontenerowych, a w 2035 roku udział ten wzro-
śnie do 45%, jednocześnie spodziewany jest spadek udziału transportu samochodowego do 35% 
w 2035 roku. 

Transport wodny śródlądowy zajmuje także silną pozycję na zapleczu portu morskiego An-
twerpia. W 2015 roku udział tej gałęzi w obsłudze przewozów kontenerów wynosił 36% i był 
o 4,7 p.p. wyższy aniżeli w 2002 roku. Przewiduje się, że do 2020 roku udział ten wzrośnie do 
42%. Odmienna tendencja obserwowana jest w transporcie samochodowym. W latach 2002–
2015 udział tej gałęzi w obsłudze obrotów kontenerowych portu Antwerpia obniżył się z 60,2% 
do 57%, i przewiduje się, że w 2020 roku spadnie do poziomu 43% (rys. 4).

*prognoza

Rysunek 4. Tendencje zmian i prognoza udziału transportu wodnego śródlądowego i transportu samochodowe-
go w obsłudze przeładunków kontenerowych w porcie Antwerpia

Źródło: opracowanie własne na podst. Port Antwerp 2013; 2014; 2016. 

Relatywnie mały udział żeglugi śródlądowej w obsłudze kontenerów jest obserwowany w, 
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wym. Doświadczenia te powinny więc być argumentem dla włączenia żeglugi śródlądowej do 
obsługi zaplecza portów morskich również w Polsce. Szczególnie duże korzyści można osiągnąć 
włączając tę gałąź transportu do obsługi zaplecza portów morskich ujścia Wisły.

Rysunek 5. Przeładunki kontenerów w Hamburgu i udział gałęzi transportu w przewozach kontenerowych na 
zapleczu w 2014 roku (tys. TEU)

Źródło: opracowanie własne na podst. Port Hamburg 2015. 

Rysunek 6. Tendencje zmian udziału transportu samochodowego i transportu wodnego śródlądowego 
w obsłudze przeładunków kontenerowych w porcie Hamburg 

Źródło: opracowanie własne na podst.: Hafen + Transport…, 2014; 2006; 2008; Port Hamburg 2010; 2016; Handelskammer 
Hamburg 2015. 

Rysunek 7. Udział transportu wodnego śródlądowego w obsłudze portu Hamburg w 2013 roku według grup 
ładunkowych (%)

Źródło: Intitut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Bremen 2015. 
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PROBLEMY TRANSPORTU ZAPLECZA PORTÓW MORSKICH UJŚCIA WISŁY
Sprawność połączeń portów z zapleczem jest obecnie postrzegana jako podstawowy czynnik 
determinujący konkurencyjność i w efekcie szanse dalszego rozwoju portu. Porty, które nie są 
dostatecznie powiązane z zapleczem tracą bowiem część ładunków, które są przejmowane przez 
porty o lepszych powiązaniach z zapleczem. Sprawność transportu na zapleczu jest istotnym 
czynnikiem oddziałującym na koszty i bezpieczeństwo w transporcie. 

Zapewnienie właściwej jakości transportu na zapleczu portów ujścia Wisły powinno mieć 
znaczenie priorytetowe. Porty morskie Gdańsk i Gdynia odgrywają bowiem aktualnie kluczo-
wą rolę w Polsce, zwłaszcza w obsłudze kontenerów oraz ładunków masowych suchych. Na por-
ty ujścia Wisły przypada aktualnie ponad 66% łącznych obrotów polskich portów morskich. 
W obsłudze kontenerów i ładunków masowych suchych udział tych portów wynosi odpowied-
nio 96% i prawie 55%. Porty morskie Gdańsk i Gdynia zajmują także silną pozycję na rynku 
usług portowych w basenie Morza Bałtyckiego. 

Zachowanie silnej pozycji portów morskich ujścia Wisły na rynku usług portowych jest 
w znacznym stopniu uwarunkowane zwiększeniem efektywności funkcjonowania transpor-
tu na zapleczu. To z kolei wiąże się z koniecznością zwiększenia potencjału infrastrukturalne-
go na zapleczu tych portów. 

Aktualnie porty Gdańsk i Gdynia obsługiwane są na zapleczu przez transport samocho-
dowy i kolejowy. Transport samochodowy zajmuje dominującą pozycję w obsłudze tych por-
tów. Toteż w warunkach rosnących obrotów portowych w coraz większym stopniu zwiększa 
się ruch na drogach kołowych. W latach 2005–2014 liczba pojazdów ciężarowych wykorzysty-
wanych w obsłudze kontenerów w analizowanych portach morskich zwiększyła się 3-krotnie 
(z 176,4 tys. w 2005 r. do 535,1 tys. w 2014 r.). Uwzględniając dodatkowo liczbę pojazdów cię-
żarowych wykorzystywanych do przewozów ładunków masowych suchych, ładunków maso-
wych ciekłych i ładunków typu ro-ro, liczba samochodów ciężarowych obsługujących prze-
wozy w relacjach z portami morskimi Gdańsk i Gdynia wzrosła z 688,8 tys. w 2005 roku do 
1106,2 tys. w 2014 roku. Oznacza to, przy 250 dniach roboczych, ponad 4600 pojazdów dzien-
nie. Przy obciążeniu dróg trójmiejskich, zwłaszcza w okresie letnim, stwarza to duże zagroże-
nie bezpieczeństwa.

Znaczna intensywność ruchu samochodowego w obsłudze portów ujścia Wisły przyczy-
nia się do nadmiernego wykorzystania infrastruktury drogowej w województwie pomorskim, 
co potwierdzają badania pomiaru średniego dobowego ruchu drogowego na sieci dróg krajo-
wych prowadzone przez GDDKiA. W 2010 roku średnie dobowe natężenie ruchu na tego typu 
drogach w województwie pomorskim wynosiło 10 436 pojazdów na dobę i tylko w pięciu wo-
jewództwach odnotowano wyższy wskaźnik (Opoczyński, 2010). W latach 2005–2010 w woje-
wództwie pomorskim odnotowano zaś wzrost ruchu na poziomie 31%, i był to jeden z najwyż-
szych wskaźników. W rejonie bezpośredniego sąsiedztwa z portami morskimi natężenie ruchu 
przekracza 50 tys. pojazdów na dobę.

Podobne problemy występują w transporcie kolejowym. Na zapleczu badanych portów ob-
serwowany jest wzrost intensywności wykorzystania infrastruktury kolejowej. Szacuje się, że 
w przewozach kontenerowych liczba składów pociągów w obsłudze portów morskich ujścia Wi-
sły zwiększyła się z 2,4 tys. w 2005 roku do 7,1 tys. w 2014 roku, natomiast w obsłudze ładunków 
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masowych suchych i masowych ciekłych liczba składów pociągów zwiększyła się w latach 2005–
2014 z 11,5 tys. do 12,6 tys. składów. Łącznie w badanym okresie liczba składów pociągów nie-
zbędnych do obsługi portów zwiększyła się zatem z 13,9 tys. do 19,7 tys.1, w efekcie czego prze-
pustowość linii kolejowych nawet w godzinach pozaszczytowych jest w pełni wykorzystana.

W warunkach tak dynamicznego wzrostu obciążenia infrastruktury transportu drogowe-
go i kolejowego obie te gałęzie już obecnie mają problemy z zapewnieniem odpowiedniego 
standardu usług, a w warunkach urzeczywistnienia prognoz przeładunków intensywność wy-
korzystania infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego na zapleczu portów bę-
dzie jeszcze większa. 

Prognozy na 2050 rok przewidują czterokrotny wzrost obrotów portów morskich. Polskie 
porty morskie przygotowują się do kilkukrotnego wzrostu przeładunków podejmując poważne 
inwestycje, budując nowe terminale i pogłębiając porty, by największe eksploatowane w świe-
cie statki mogły do nich zawijać. O tym jednak jaka będzie ich pozycja w przyszłości zadecydu-
je transport zaplecza.

Wzrost przewozów transportem samochodowym spowoduje wzrost kongestii na drogach, 
znaczne utrudnienia w przejazdach przez miasta portowe, zmniejszenie bezpieczeństwa na 
drogach, wzrost kosztów eksploatacyjnych, a także wzrost poziomu emisji zanieczyszczeń, co 
w konsekwencji prowadzić będzie do nasilenia się niekorzystnych zmian klimatycznych. Trans-
port kolejowy, gałąź o wyraźnie mniejszym degradacyjnym oddziaływaniu na środowisko, nie 
będzie w stanie zagwarantować odpowiedniego standardu obsługi tak dużego popytu na prze-
wozy ładunków. Istniejące ograniczenia przepustowości linii kolejowych będą barierą wzrostu 
przewozów kolejowych.

Istnieją zatem poważne obawy, że gałęzie te nie będą w stanie w sposób konkurencyjny ob-
służyć przewidywanego popytu na przewozy w relacjach z portami morskimi. W takiej sytuacji 
transport wodny śródlądowy powinien być włączony do obsługi zaplecza portów morskich ujścia 
Wisły. Wykorzystanie tej gałęzi w obsłudze portów ujścia Wisły przyczyniłoby się znacznie do 
odciążenia ruchu, zwłaszcza na drogach kołowych. 

KORZYŚCI ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO NA DOLNEJ WIŚLE
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły przyniesie korzyści w różnych dziedzinach go-
spodarki, w tym zwłaszcza w:
 – transporcie,
 – turystyce,
 – energetyce,
 – ochronie przeciwpowodziowej,
 – rolnictwie i leśnictwie (zmniejszenie strat związanych z suszą).

O wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia decyduje wspomniana wielozadaniowość 
drogi wodnej powodująca, że korzyści występują jednocześnie w różnych dziedzinach gospo-

1 Obliczenia własne na podst.: Roczniki Statystyczne Gospodarki Morskiej.
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darki. Analizując jednak sam transport, w tym zwłaszcza transport na zapleczu portów mor-
skich, należy zwrócić uwagę na korzyści osiągane przez różne podmioty, w tym:
 – oszczędności na kosztach transportu osiągane przez użytkowników transportu,
 – wzrost wpływów z tytułu opłat za użytkowanie drogi wodnej, pobieranych przez RZGW,
 – oszczędności na kosztach zewnętrznych transportu, w wyniku redukcji zanieczyszczeń,
 – oszczędności na kosztach wypadków drogowych w wyniku przejęcia części przewozów 

przez transport wodny śródlądowy i dzięki temu zmniejszenia ruchu i poprawie bezpie-
czeństwa na drogach,

 – wyższe wpływy z podatków płaconych od obrotów ładunków obsługiwanych w portach 
morskich dzięki ich obsłudze przez przez transport wodny śródlądowy.
Zagospodarowanie dolnej Wisły umożliwi stopniowy wzrost przewozów drogą wodną (od 5 

mln ton po I etapie realizacji udrażniającym ujściowy odcinek Wisły do Solca Kujawskiego, do 
12 mln ton po zakończenia inwestycji), dlatego też efekty transportowe będą stopniowo rosły 
(Wojewódzka-Król, Rolbiecki, 2015). Na rysunku 8 przedstawiono pierwsze cztery grupy korzy-
ści, które po zakończeniu inwestycji będą zwiększały się do ponad 650 mln zł rocznie.

Rysunek 8. Korzyści transportowe zagospodarowania dolnej Wisły bez portów morskich w mln zł

Źródło: Wojewódzka-Król, Rolbiecki, 2016, s. 87–100. 

Największe korzyści jednak przyniesie wzrost obrotów portów morskich uzyskany dzięki 
włączeniu transportu wodnego śródlądowego do ich obsługi, co stworzy możliwości zwiększe-
nia dochodów państwa pochodzących z cła, akcyzy i VAT.

Podatki płacone z tego tytułu przez port morski w Gdańsku wyniosły w 2014 roku 16 mld zł. 
Od 2010 roku w przeliczeniu na 1 mln t przeładowanych ładunków rosły średnio o 65 mln zł 
rocznie (tab.1).
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Tabela 1. Dochody państwa z portu Gdańsk w latach 2010–2014

Obroty (mln t) VAT, cło i akcyza (mln zł) Podatki (mln t w mln zł)

2010 27,2 3758 138

2011 25,3 6479 256

2012 26,9 6264 233

2013 30,3 13970 461

2014 32,3 16001 495

Źródło: Port Gdańsk, 2016.

Wzrost wysokości płaconych przez port podatków jest związany ze wzrostem wartościo-
wym obrotów portowych, który z kolei jest konsekwencją zmian w strukturze asortymento-
wej, przejawiających się wzrostem udziału ładunków drobnicowych w ogólnych obrotach portu. 
Prognozy przewidują, że udział kontenerów w obrotach portu Gdańsk do 2030 roku wzro-
śnie do 46%, tendencja wzrostu wysokości płaconych przez port podatków przypadających na 
1 mln t przeładowanych ładunków będzie więc kontynuowana. 

Rysunek 9. Korzyści uzyskane ze zwiększonych obrotów portu Gdańsk dzięki włączeniu żeglugi śródlądowej do 
obsługi portu

Źródło: Wojewódzka-Król, Rolbiecki, 2016, s. 87–100.

Gdyby przyjąć, że:
a) wzrost ten w przyszłości wyniesie 3% rocznie;
b) w pierwszym roku badanego okresu dochody państwa z tytułu podatków wyniosą 500 mln 

zł/t przeładowanego ładunku (w 2014 r. było to 495,4 mln zł/t ładunku);
c) wzrost przewozów dolną Wisłą w obsłudze portu Gdańsk będzie stopniowy:

 – przewozy realizowane drogą wodną, do trzeciego roku inwestycji nie będą związane 
z obsługą portów morskich (przewozy kruszywa), 
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 – od trzeciego roku wielkość niezwiązana z obsługą portów morskich stopniowo wzrośnie 
do 2 mln t w ósmym roku inwestycji (głównie obsługa potrzeb realizowanej inwestycji 
na dolnej Wiśle) i utrzyma się na tym poziomie do końca badanego okresu, a 

 – pozostałe przewozy związane będą z obsługą portów morskich,
wówczas dochody państwa osiągane dzięki dodatkowym obrotom wynikającym z moż-

liwości ich obsługi na zapleczu przez transport wodny śródlądowy rosłyby rocznie od ok. 
300 mln zł w czwartym roku inwestycji do 11,8 mld zł po zakończeniu zagospodarowania 
dolnej Wisły (rys. 9).

PODSUMOWANIE
W świetle przedstawionych wcześniej problemów, związanych z nadmiernym przeciąże-

niem infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego, wykorzystanie transportu wod-
nego śródlądowego na zapleczu portów morskich Gdańsk i Gdynia pozwoliłoby na uzyskanie 
dodatkowych korzyści związanych ze zmniejszeniem kosztów:
 – efektywnych transportu,
 – wypadków w związku z poprawą bezpieczeństwa na drogach samochodowych,
 – degradacji środowiska,
 – utrzymania dróg samochodowych w związku z obniżeniem tempa ich niszczenia.

Najważniejszym efektem będzie jednak umocnienie pozycji konkurencyjnej portów trój-
miejskich oraz zwiększenie dochodów państwa. Uwzględniając koszty inwestycji, szacowane 
na ok. 1 mld zł rocznie oraz inne pozatransportowe efekty kompleksowego zagospodarowania 
dolnej Wisły, po zdyskontowaniu, ekonomiczny wskaźnik koszty/korzyści (Benefit Cost Ra-
tio) kształtuje się na poziomie 6,11, co świadczy o wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia.
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DEVELOPMENT OF INLAND WATER TRANSPORT IN SEAPORTS HINTERLAND – 
IMPORTANT AND CURRENT CHALLENGE

ABSTRACT Multipurpose development of the lower Vistula will benefit in various areas of the economy 
in: transport, tourism, energy, flood protection, agriculture and forestry (reduction of los-
ses associated with drought). The aim of the work is to demonstrate that the multipurpose 
development of inland waterways is a current and important challenge for the economy, 
especially for the competitive position of seaports. This problem will be presented on the 
example of the lower Vistula. In the research was used the method of cost / benefit analysis. 
In light of the problems associated with excessive overload of road and rail transport infra-
structure, the use of inland waterway transport in the hinterland of seaports Gdańsk and 
Gdynia would provide the additional benefit of reducing costs of transport and, external 
costs, however the most important result, will to strengthen the competitive position of the 
port of Tri-City and to increase state revenues. Research has shown that the economic cost / 
benefit ratio of multipurpose development of the Lower Vistula River stands at 6.11, which 
testifies to the high profitability of the project.

KEYWORDS Inland water transportation, maritime ports
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STRESZCZENIE W artykule oceniono stan techniczny oraz parametry eksploatacyjne polskich śród-
lądowych dróg wodnych oraz niezbędny zakres zadań inwestycyjnych, mających na 
celu przywrócenie ich żeglowności. Wskazano miejsce żeglugi śródlądowej w polityce 
transportowej oraz polskim systemie transportowym. Zarekomendowano zadania, 
które w okresie krótkoterminowym powinny usunąć miejsca najbardziej limitujące 
warunki nawigacyjne, natomiast w okresie długoterminowym przystosują główne 
drogi wodne do parametrów szlaków żeglugowych o znaczeniu międzynarodowym. 
Najbardziej istotne dla integracji europejskiej sieci dróg wodnych, zgodnie z Poro-
zumieniem AGN, którego proces akcesyjny właśnie został wszczęty przez Polskę, są: 
Odrzańska Droga Wodna; środkowy i dolny odcinek Wisły od Warszawy do Gdań-
ska; droga wodna Wisła–Odra oraz droga wodna Warszawa–Brześć. Wskazano także 
szacunkowe koszty budowy i modernizacji wybranych śródlądowych dróg wodnych 
oraz korzyści gospodarcze, wynikające z właściwego zagospodarowania wielofunk-
cyjnych dróg wodnych. Niepodjęcie stosownych działań inwestycyjnych byłoby mar-
notrawstwem naturalnego potencjału, jakim są główne rzeki kraju.

SŁOWA KLUCZOWE żegluga śródlądowa, parametry eksploatacyjne, zadania inwestycyjne

WPROWADZENIE
Polska rozpoczęła proces przystąpienia do „Porozumienia o śródlądowych drogach wodnych 
międzynarodowego znaczenia”, zwanego w skrócie AGN (European Agreement on Main In-
land Waterways of International Importance), opracowanego w 1996 roku przez Komitet Trans-
portu Wewnętrznego EKG ONZ. Jego głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających 
międzynarodowej współpracy w promowaniu, planowaniu i  finansowaniu rozwoju śródlądo-
wego transportu wodnego. Porozumienie AGN oparte jest na założeniu, że rola transportu 
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wodnego śródlądowego jest znacząca dla rozwoju transportu międzynarodowego i dlatego na-
leży w Europie zbudować sieć dróg wodnych, które będą:
 – jednorodne, tj. odpowiednie dla standardowych statków i ich zestawów,
 – zintegrowane pomiędzy różnymi dorzeczami, dzięki kanałom i szlakom przybrzeżnym,
 – zdolne do przejęcia najważniejszych strumieni ładunków, co z kolei zależy od odpowied-

niej gęstości sieci dróg wodnych i ich równomiernego rozwoju we wszystkich krajach euro-
pejskich.
Zakończenie procesu akcesyjnego planuje się na początku 2017 roku. Przystępując do Poro-

zumienia AGN zobowiązujemy się przystosować nasze drogi wodne, istotne dla integracji eu-
ropejskiej sieci dróg wodnych, do standardów szlaków żeglugowych o znaczeniu europejskim. 

OCENA JAKOŚCIOWA ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
Śródlądowe drogi wodne uznane za żeglowne, klasyfikuje się według wielkości statków lub 
zestawów pchanych, jakie mogą być na nich dopuszczone do żeglugi, przyjmując jako kryte-
rium:
 – największą długość i szerokość statku lub zestawu, oraz
 – minimalny prześwit pionowy (wysokość) pod budowlami i urządzeniami krzyżującymi się 

z drogą wodną.
Drogi wodne dzieli się na dwie zasadnicze grupy, tj. o znaczeniu regionalnym (drogi wod-

ne klasy Ia, Ib, II i III) oraz o znaczeniu międzynarodowym (drogi wodne klasy IV, Va i Vb).
Pomimo niedostosowania do obecnych potrzeb transportowych, najlepiej zagospodarowa-

ną drogą wodną w Polsce jest Odra (rys. 1), gdzie polscy armatorzy śródlądowi wykonują ok. 
70% ogólnych przewozów, zarówno w relacjach krajowych, jak i międzynarodowych (tab. 1). 
Najtrudniejszy nawigacyjnie jest odcinek Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do uj-
ścia Warty, zakwalifikowany do II klasy drogi wodnej, gdzie w miesiącach letnich głębokości 
tranzytowe spadają na ogół poniżej 1,0  m, uniemożliwiając tym samym uprawianie żeglugi. 
Droga wodna Wisła–Odra (poprzez Brdę, kanał Bydgoski, Noteć i Wartę) ma parametry kla-
sy Ib i II. Wisłę, ze względu na fragmentaryczną zabudowę, sklasyfikowano w większości jako 
drogę wodną klasy Ib. Najlepsze parametry eksploatacyjne ma na skanalizowanym górnym od-
cinku od ujścia Przemszy do stopnia wodnego Przewóz (klasa III i IV) oraz na dolnym odcin-
ku od Płocka do stopnia wodnego Włocławek (klasa Va) i od Tczewa do Zatoki Gdańskiej (kla-
sa od II do Vb).

Na innych drogach wodnych praktycznie nie są prowadzone przewozy ładunków. Rzeki 
Bug, Narew (za wyjątkiem 41,0 km odcinka od Pułtuska do Zalewu Zegrzyńskiego) i Biebrza, 
choć formalnie zaliczone do śródlądowych dróg wodnych klasy Ia, ze względu na niewielkie 
głębokości tranzytowe nie mogą być eksploatowane nawet przez najmniejsze z obecnie pływa-
jących statków (Woś, 2005). Ze względu na pogarszający się stan zabudowy hydrotechnicznej 
dróg wodnych, większość szlaków żeglugowych nie ma obecnie przypisanych im w rozporzą-
dzeniu klasyfikacyjnym parametrów eksploatacyjnych, mimo że sklasyfikowane są jako drogi 
wodne o znaczeniu regionalnym. Według Najwyższej Izby Kontroli: 
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Na regres żeglugi śródlądowej główny wpływ ma zły stan techniczny dróg wodnych. Zaledwie 10% 
łącznej długości sieci tych dróg spełnia parametry eksploatacyjne określone w przepisach rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. 
Pozostała długość sieci dróg wodnych (ok. 90%) nie spełnia obowiązujących parametrów eksplo-
atacyjnych. Ponadto sieć ta nie tworzy jednolitego systemu komunikacyjnego, lecz zbiór odrębnych, 
różnych jakościowo szlaków. Do najistotniejszych utrudnień w tym zakresie należą zbyt małe głębo-
kości torów wodnych, niewłaściwe parametry obiektów mostowych (drogowych i kolejowych), awa-
ria jazów i śluz oraz długie przerwy nawigacyjne (z powodu zalodzenia a następnie wysokiej wody) 
(Informacja o wynikach…, 2014). 

Rysunek 1. Polskie śródlądowe drogi wodne wraz z ich klasyfikacją 

Źródło: Woś, 2016a. 
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ZNACZENIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM
W wyniku wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych, które nie gwarantowały właściwego utrzy-
mania śródlądowych dróg wodnych, nie mówiąc już o możliwościach jakiegokolwiek ich rozwo-
ju, polska żegluga śródlądowa przewozy realizuje głównie na lokalnych odcinkach Odry (tab. 1) 
i Wisły oraz na drogach wodnych Europy Zachodniej, głównie w Niemczech. W 2014 roku że-
gluga śródlądowa przewiozła 7629 tys. t ładunków oraz wykonała pracę przewozową w wyso-
kości 778,5 mln tkm, co stanowiło niespełna 0,4% jej udziału w ryku usług transportowych. 
W stosunku do roku 2013 oznaczało to wzrost przewiezionych ładunków o 51,2%, przy jedno-
czesnym wzroście wielkości wykonanej pracy przewozowej o 1,4%. Średnia odległość przewozu 
1 t ładunków na drogach wodnych śródlądowych wynosiła w roku 2014 w relacjach międzyna-
rodowych 253,4 km (w 2013 r. – 252,6 km) oraz w relacjach krajowych 14,5 (w 2013 r. – 25,6 km).

Tabela 1. Krajowe przewozy ładunków żeglugą śródlądową według relacji przewozów w roku 2014

Województwa Tony (tys.) Tonokilometry 
(tys.)

dolnośląskie dolnośląskie 3715,3 29548,7

opolskie opolskie 7,3 36,5

opolskie śląskie 23,7 1068,8

zachodniopomorskie zachodniopomorskie 500,5 33597,6

kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie 501,4 1622,9

małopolskie małopolskie 53,1 826,1

świętokrzyskie świętokrzyskie 24,8 626,9

RAZEM 4826,1 67327,5

Udział przewozów Odrzańską Drogą 
Wodną w przewozach krajowych 88% 92%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2014 r. (2015). Warszawa: GUS, s. 224. 

W porównaniu z 2013 rokiem odnotowano wzrost przewozów krajowych o 116,8% do 
4,8 mln t (głównie ładunków z grupy kruszywo, piasek, kamień). Ten ponad dwukrotny wzrost 
ilości przewiezionych ładunków w 2014 roku był incydentalny, związany z zaangażowaniem ta-
boru wodnego śródlądowego w modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego.

W transporcie międzynarodowym polska żegluga śródlądowa w 2014 roku przewiozła 
2796 tys. t ładunków (o 0,7% mniej niż w 2013 r.), co stanowiło 36,6% wszystkich ładunków 
przetransportowanych przez polskich armatorów (rys. 2). W przewozach międzynarodowych 
wyraźny jest brak zbilansowania kierunkowego, tzn. zdecydowanie dominują przewozy eks-
portowe nad importowymi.
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Rysunek 2. Struktura przewozów ładunków żeglugą śródlądową według kierunków w 2014 roku

Źródło: Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. (2015). Warszawa: GUS, s. 4. 

MIEJSCE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ POLITYCE 
TRANSPORTOWEJ 
W dokumentach strategicznych na poziomie europejskim i krajowym (rys. 3) do najważniej-
szych celów równoważenia systemu transportowego zalicza się zmniejszenie degradującego 
wpływu transportu na środowisko naturalne, co można osiągnąć przez wspieranie przyjaznych 
dla środowiska technologii i gałęzi transportowych, w tym żeglugi śródlądowej i transportu 
kombinowanego. Dla utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transporto-
wego zakłada się m.in. przeniesienie do 2030 roku 30% transportu drogowego towarów prze-
wożonych na odległość większą niż 300 km na inne środki transportu, tj. kolej lub transport 
wodny, a do 2050 roku ponad 50% transportu drogowego; zagwarantowanie do 2050 roku, by 
wszystkie najważniejsze porty morskie miały, tam gdzie jest to możliwe, połączenie z systemem 
transportu wodnego śródlądowego oraz stworzenie do roku 2030 w pełni funkcjonalnej multi-
modalnej sieci bazowej korytarzy TEN-T, a do roku 2050 osiągnięcie wysokiej jakości i przepu-
stowości tej sieci (Biała Księga, 2011). Zaleca się, aby korytarze bazowe dysponowały infrastruk-
turą trzech gałęzi transportowych, tj. kolejowego, drogowego i wodnego śródlądowego.
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Rysunek 3. Struktura celów polskiej i europejskiej polityki transportowej, Dokument Implementacyjny…, 2014.

Planując europejską sieć głównych korytarzy transportowych, Komisja Europejska wyko-
rzystała doświadczenia EKG ONZ, która w opracowanych przez siebie Porozumieniach doty-
czących transportu drogowego (AGR), kolejowego (AGC), kombinowanego (AGTC) oraz wod-
nego śródlądowego (AGN), wytyczyła schemat europejskiej sieci transportowej. W  wykazie 
standardów i parametrów sieci dróg wodnych kategorii E, zawartych w Niebieskiej księdze, wy-
danej w 1998 roku na podstawie Porozumienia AGN, znalazły się trzy śródlądowe szlaki żeglu-
gowe, przebiegające przez terytorium Polski:

E.30 – łączy Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmuje na terenie Polski rzekę 
Odrę, od Świnoujścia do granicy z Czechami,

E.40 – łączy Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej przez 
Kijów, Nową Kachowkę i Chersoń z Morzem Czarnym, obejmuje na terenie Polski rzekę Wisłę 
od Gdańska do Warszawy, rzekę Narew oraz rzekę Bug do Brześcia,

E.70 – łączy Holandię z Rosją i Litwą, a na terenie Polski obejmuje Odrę od ujścia kana-
łu Odra–Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie, drogę wodną Wisła–Odra oraz od Bydgoszczy 
dolną Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę Gdańską (rys. 4).

Zalecenia wynikające z Umowy AGN w stosunku do polskich dróg wodnych obejmują 
i kwalifikują je jako:
a) strategiczne wąskie gardło – rzekę Odrą, na odcinku od Widuchowej do Szczecina;
b) podstawowe wąskie gardła: 

 – rzekę Odrę, na odcinku od Koźla do Widuchowej oraz kanał Gliwicki,
 – rzekę Wisłę, na odcinku od Warszawy do Płocka i od Włocławka do Gdańska,
 – rzekę Bug, na odcinku od Brześcia do Jeziora Zegrzyńskiego,
 – kanał Żerański, od jeziora Zegrzyńskiego do Wisły, 
 – drogę wodną Wisła–Odra (tzn. Wartę, Noteć, kanał Bydgoski i Brdę);

c) brakujące połączenia – kanał Odra–Dunaj–Łaba.
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Rysunek 4. Szlaki żeglugowe kategorii E przebiegające przez terytorium Polski (Marciniak, 2013).

DOTYCHCZASOWE PLANY INWESTYCYJNE NA POLSKICH DROGACH WODNYCH
W Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.) z 22 stycznia 2013 
roku (SRT) oraz w Dokumencie Implementacyjnym do SRT z 24 września 2014  roku zakła-
da się m.in. przeprowadzenie zadań inwestycyjnych na polskich śródlądowych drogach wod-
nych w zakresie umożliwiającym przywrócenie im parametrów eksploatacyjnych, przypisa-
nych w rozporządzeniu klasyfikacyjnym (Rozporządzenie, 2002) oraz zwiększenie długości 
szlaków żeglownych dostępnych dla statków wymagających spełnienia parametrów dróg wod-
nych co najmniej III klasy.

Na podstawie powyższych celów wyznaczono kryteria wyboru projektów, które realizowa-
ne mają być ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. Priorytetowe inwe-
stycje zawarte w Dokumencie Implementacyjnym obejmują 25 zadań, z których najwyżej oce-
niono zadania inwestycyjne planowane na drodze wodnej rzeki Odry – i to one mają szansę na 
realizację, ponieważ ograniczona pula pieniędzy pozwala na realizację tylko siedmiu pierw-
szych zadań inwestycyjnych z tej listy (tab. 2).

Utrzymanie, budowa i rozbudowa dróg wodnych może się odbywać z zachowaniem zasad 
określonych m.in. w Ustawie z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.  z  2015  r.,  poz. 469), 
gdzie przede wszystkim uregulowano sprawy dotyczące gospodarowania wodami zgodnie 
z  zasadą zrównoważonego rozwoju; Ustawie z 27  kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środo-
wiska (Dz.U.  z  2013  r.,  poz.  1232), gdzie określono zasady ochrony środowiska oraz warun-
ki korzystania z jego zasobów oraz Ustawie z 16  kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2004, nr 92, poz. 880), gdzie określono cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej 
i nieożywionej oraz krajobrazu, definiując, że ochrona przyrody polega na „zachowaniu, zrów-
noważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”.
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Źródło: Ż. Marciniak: The lower Vistula in the aspect of the E40 and E70 international shipping routes. 
Acta Energetica 2/15 (2013), s.157  
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Tabela 2. Lista pierwszych projektów wodnych śródlądowych – Dokument Implementacyjny do Strategii Ro-
zwoju Transportu

L.p. Nazwa projektu Beneficjent Liczba 
pkt.

Koszt 
całkowity 
(mln zł)

Koszt 
całkowity 

narastająco 
(mln zł)

Źródło 
dofinansowania 
(CEF, FS, środki 

krajowe)

1.

Remont i modernizacja zabudowy 
regulacyjnej Odry swobodnie 
płynącej – odbudowa i modernizacja 
zabudowy regulacyjnej – w celu 
przystosowanie odcinka Odry 
od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej  
do III klasy drogi wodnej

RZGW
we Wrocławiu 92,00 509,00 509,00 FS

2.
Prace modernizacyjne na Odrze 
granicznej w celu zapewnienia 
zimowego lodołamania

RZGW 
w Szczecinie 82,00 176,80 685,80 FS

3. Remont i modernizacja zabudowy 
regulacyjnej na Odrze granicznej

RZGW
w Szczecinie 82,00 190,00 875,80 FS

4.

Modernizacja śluz odrzańskich 
na Kanale Gliwickim, na odcinku 
w zarządzie RZGW Gliwice – 
przystosowanie do III klasy drogi 
wodnej – etap II

RZGW 
w Gliwicach 75,00 100,00 975,80 FS

5.
Stopień Brzeg Dolny – roboty 
remontowo-modernizacyjne na 
stopniu, etap II

RZGW we 
Wrocławiu 73,00 40,00 1 015,80 FS

6.

Modernizacja jazów odrzańskich 
na odcinku w zarządzie RZGW 
Wrocław – woj. opolskie, 
etap I; (Januszkowice, Wróblin, 
Zwanowice) Modernizacja jazów 
odrzańskich na odcinku w zarządzie 
RZGW Wrocław – woj. opolskie, 
etap II; (Krępna, Groszowice, 
Dobrzeń)

RZGW we 
Wrocławiu 71,00 200,00 1 215,80 FS

7. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry
Urząd Żeglugi 
Śródlądowej 
w Szczecinie

67,00 20,00 1 235,80 FS, środki 
krajowe

8..

Modernizacja 3 długich śluz 
pociągowych z ich awanportami 
i sterowniami na stopniach 
wodnych: Januszkowice, Krapkowice 
i Opole, oraz rewitalizacja śluz 
krótkich dla ciągłości żeglugi 
śródlądowej – przystosowanie Odry 
do III klasy drogi wodnej

RZGW we 
Wrocławiu 67,00 65,00 1 300,80 FS

9.

Budowa jazu klapowego na stopniu 
wodnym Ujście Nysy w km 180,50 
rz. Odry z uwzględnieniem obiektów 
towarzyszących

RZGW we 
Wrocławiu 67,00 85,00 1 385,80 FS

10.

Modernizacja stopnia wodnego 
Rędzin na Odrze w km 260,7 – 
przystosowanie do III klasy drogi 
wodnej

RZGW we 
Wrocławiu 67,00 91,00 1 476,80 FS

Źródło: Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030). Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa 2014.
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Z kolei planowane zadania inwestycyjne na drogach wodnych powinny być wyszczególnione 
w Planach Gospodarowania Wodami – podstawowych dokumentach planistycznych na obsza-
rach dorzeczy, według Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa…, 2000). Do czasu zatwier-
dzenia ich przez Komisję Europejską obowiązują tzw. MasterPlany dla obszarów dorzeczy Odry 
i Wisły (Uchwała…, 2013). Podstawowym zadaniem MasterPlanów jest zintegrowanie strategii 
i planów sektorowych dotyczących dorzecza w zakresie przedsięwzięć mogących wpływać na 
hydromorfologię wód powierzchniowych. Dokumenty te stanowią analizę potrzeb, w zakresie 
rozwoju gospodarki wodnej, zidentyfikowanych na poziomie dorzecza i poszczególnych jego 
regionów. 

Niestety brakuje spójności pomiędzy planami inwestycyjnymi, określonymi w  Strategii 
Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.) oraz w Dokumencie Implementa-
cyjnym do SRT, które ukierunkowane są na tworzenie lepszych warunków gospodarczego wy-
korzystania dróg wodnych, w tym transportowego, a MasterPlanami dla dorzeczy Wisły i Odry, 
w których główny nacisk postawiono na aspekty środowiskowe. 

NOWE PLANY INWESTYCYJNE NA POLSKICH DROGACH WODNYCH
Porozumienie AGN zostało podpisane lub ratyfikowane prawie przez wszystkie sąsiadujące 
z nami państwa (tab. 3). Stając się stroną tego Porozumienia zobowiązujemy się włączyć pol-
skie drogi wodne do szlaków żeglugowych, istotnych dla integracji europejskiej sieci dróg wod-
nych. Odnosi się to zarówno do tych dróg wodnych, które już dzisiaj mają odpowiednie wy-
magania klasyfikacyjne (niestety dotyczy to niespełna 6%  ich długości), jak i do tych, które 
takie wymagania spełniać będą dopiero w  przyszłości, po ich odpowiednim dostosowaniu. 
Aby polskie śródlądowe drogi wodne kategorii E spełniały wymagania szlaków żeglugowych 
o znaczeniu międzynarodowym, muszą zostać zbudowane lub poddane rozbudowie lub mo-
dernizacji. Zgodnie z zaleceniami Porozumienia AGN przy rozbudowie lub modernizacji śród-
lądowych dróg wodnych o znaczeniu regionalnym klasy III i o znaczeniu międzynarodowym 
klasy IV, jako warunki projektowe przyjmuje się wielkości odpowiadające co najmniej maksy-
malnym wartościom parametrów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych przewidzia-
nych dla klasy Va. Przy czym, różnice parametrów szlaku żeglownego pomiędzy klasą IV i Va 
są nieznaczne i dotyczą szerokości szlaku żeglownego na rzece 40 m dla klsy IV i 50 m dla kla-
sy Va i na kanale 40 m dla klasy IV i 45 m dla klasy Va oraz głębokości na progu dolnym śluzy 
3,5 m dla klasy IV i 4,0 m dla klasy Va.

Zaniedbania w odpowiednim utrzymaniu dróg wodnych są tak ogromne, że praktycznie 
zmarginalizowały znaczenie żeglugi śródlądowej do poziomu w jakim jeszcze nigdy nie była. 
Dlatego planując zadania inwestycyjne, mające na celu przystosowanie dróg wodnych, wcho-
dzących w skład szlaków żeglugowych kategorii E, tj. E–30, E–40 i E–70 do parametrów dróg 
wodnych o znaczeniu europejskim, należy w pierwszej kolejności rozpocząć od zadań najpil-
niejszych, likwidujących miejsca najbardziej limitujące parametry eksploatacyjne szlaków że-
glugowych. 
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Tabela 3. Państwa, które podpisały lub ratyfikowały umowę AGN (stan na 13.09.2015 r.)

Państwo Podpisanie Ratyfikacja, Akceptacja (A),  
Zgoda (AA), Wstąpienie (a)

Austria 29.09.1997

Białoruś 26.03.2008 (a)

Bośnia i Hercegowina 10.03.2008 (a)

Bułgaria 28.04.1999 (a)

Chorwacja 23.06.1997 27.04.1999 (A)

Czechy 23.06.1997 8.08.1997 (AA)

Finlandia 23.06.1997

Francja 23.09.1997

Niemcy 23.06.1997

Grecja 23.09.1997

Węgry 23.06.1997 22.10.1997

Włochy 23.09.1997 04.04. 2000

Litwa i23.06.1997 28.04.2000

Luksemburg 23.01.1997 2.06.1999

Mołdawia 23.06.1997 23.03.1998

Holandia 23.06.1997 21.04.1998

Rumunia 23.06.1997 24.02.1999

Rosja 23.06.1997 31.05.2002 (AA)

Serbia 10.01.2014a

Słowacja 23.09.1997 02.02.1998 (AA)

Szwajcaria 23.06.1997 21.081997

Ukraina 05.01.2010a

Źródło: United Nations Treaty Collection, http://treaties.un.org (13.09.2015).

W celu umożliwienia statkom i zestawom pływanie po głównych polskich śródlądowych 
drogach wodnych, należy w perspektywie krótkoterminowej (Woś, 2016):
4. Na Odrze dokończyć stopień wodny w Malczycach i dla ustabilizowania dna koryta rzeki 

poniżej Malczyc wybudować kolejne dwa stopnie w Lubiążu i Ścinawie, a na Wiśle wybudo-
wać stopień wodny poniżej Włocławka. Jednocześnie przeprowadzić modernizację zabudo-
wy hydrotechnicznej dróg wodnych w miejscach najbardziej limitujących, aby jak najszyb-
ciej przywrócić żeglugę długotrasową, szczególnie na swobodnie płynącym środkowym 
odcinku Odry.

5. Zaktualizować krajowe programy i strategie do nowych celów, związanych z planami prze-
stąpienia Polski do Porozumienia AGN, w tym Dokumentu Implementacyjnego do Strategii 
Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.) oraz Planów Gospodarowania 
Wodami, pod kątem uwzględnienia w nich niezbędnych zadań inwestycyjnych na polskich 
śródlądowych drogach wodnych.



307

Plany rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych

6. Przygotować część dokumentacyjną dla wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji 
w okresie długoterminowym, m.in. studiów wykonalności, projektów funkcjonalno-użyt-
kowych, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zawierających również analizy 
hydrologiczne pozwalające na zbilansowanie zasobów wodnych niezbędnych dla zapewnie-
nia funkcji żeglugowej na drogach wodnych, wraz ze wskazaniem na ewentualne potrzeby 
budowy dodatkowych zbiorników retencyjnych zapewniających wodę dla celów żeglugo-
wych. Przy czym, dokumenty te nie powinny odnosić się do poszczególnych zadań inwesty-
cyjnych, ale obejmować całościowo poszczególne szlaki żeglugowe, rekomendując warian-
towo najlepsze rozwiązania.

7. Ze względu na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na finansowanie zadań inwe-
stycyjnych na śródlądowych drogach wodnych w latach 2016–2020 (ok.  1,2  mld  zł), po-
szukiwać dodatkowych źródeł ich finansowania, m.in. z CEF –Instrument „Łącząc Euro-
pę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF), który ma przyczyniać się do zrównoważonego 
wzrostu, poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności, 
czy też w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, szczególnie w odniesieniu do współ-
finansowania stopni wodnych, na których instalowane będą elektrownie wodne.
W perspektywie długoterminowej zaś zakres niezbędnych zadań inwestycyjnych, przysto-

sowujących polskie drogi wodne do wymogów szlaków żeglugowych kategorii E obejmuje:
 – przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy Va, wraz z budową na te-

rytorium Polski odcinka Kanału Odra–Dunaj,
 – budowę kaskady środkowego i dolnego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska,
 – modernizację pozostałych odcinków szlaków żeglugowych E–40 i E–70,
 – budowę Kanału Śląskiego i modernizację górnego skanalizowanego odcinka Wisły do pa-

rametrów drogi wodnej klasy Va oraz budowę stopni wodnych w Niepołomicach i Podwalu,
 – wdrożenie zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej (RIS) na wszystkich dro-

gach wodnych międzynarodowego znaczenia.
Szacunkowe koszty budowy i modernizacji wybranych polskich śródlądowych dróg wod-

nych w zakresie przystosowującym je do parametrów szlaków żeglugowych o znaczeniu mię-
dzynarodowym są zróżnicowane w zależności od przyjętej koncepcji oraz wariantu i wynoszą 
(Woś, 2016):
 – Odrzańskiej Drogi Wodnej, wraz z kanałem Gliwickim i kanałem Odra–Dunaj – od 16,5 

do 22,6 mld zł,
 – środkowego i dolnego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska – ok. 31,5 mld zł,
 – Kanału Śląskiego – ok. 11,0 mld zł,
 – drogi wodnej Warszawa–Brześć – od 12,0 do 25,5 mld zł.

KORZYŚCI GOSPODARCZE Z EKSPLOATACJI WIELOFUNKCYJNYCH DRÓG WODNYCH
Inwestycje infrastrukturalne na drogach wodnych charakteryzują się wysoką produktywno-
ścią poniesionych nakładów. To znaczy, że zainwestowane w drogę wodną środki służą nie tyl-
ko żegludze, ale także innym ważnym funkcjom gospodarczym, wśród których należy wymie-
nić funkcję przeciwpowodziową (zapobieganie powodziom oraz łagodzenie skutków powodzi), 
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funkcję przemysłową i komunalną (ujęcia wód), funkcję rolniczą i leśną (utrzymywanie wła-
ściwych stosunków wodno-glebowych i nawadnianie gruntów), funkcję energetyczną (wyko-
rzystywanie energii przepływającej wody do produkcji energii elektrycznej), funkcję sporto-
wo-rekreacyjnej (wypoczynek na wodzie) czy też funkcję społeczną (funkcjonowanie różnych 
obiektów zawiązanych z drogą wodną).

Wraz z poprawą parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych wzrośnie znaczenie i udział 
żeglugi śródlądowej w rynku usług transportowych. Najnowsze badania popytu na  przewo-
zy żeglugą śródlądową wskazują, że po dostosowaniu dróg wodnych do standardów szlaków 
o znaczeniu europejskim w perspektywie długoterminowej, według Michała Plucińskiego, na 
Odrzańskiej Drodze Wodnej, szacuje się wzrost do 25 mln t ładunków, a na środkowym i dol-
nym odcinku Wisły od Warszawy do Gdańska, według Krystyny Wojewódzkiej-Król i Ryszar-
da Rolbieckiego do min. 12 mln t. Tym samym, wzrośnie udział żeglugi śródlądowej, jako naj-
bardziej proekologicznej gałęzi transportu lądowego w rynku usług transportowych. Transport 
wodny śródlądowy generując najniższe koszty zewnętrzne ze wszystkich gałęzi transportu lą-
dowego, przyczyniać się będzie do  równoważenia systemu transportowego. Wzrośnie także 
konkurencyjność portów morskich ujścia Odry i ujścia Wisły, które w odróżnieniu od więk-
szości portów Basenu Morza Bałtyckiego, obsługiwane będą przez żeglugę śródlądową, jako 
jedną z gałęzi transportu zaplecza. Z użeglownienia rzek korzystać będą m.in. gestorzy ładun-
ków, szczególnie tych występujących w handlu morskim, uzyskując dostęp do najtańszej gałęzi 
transportu lądowego. Jeden statek lub zestaw śródlądowy, poruszający się po drogach wodnych 
klasy Va, ma ładowność od 1500 do 3000 tys. t. To znaczy, że jego zdolność przewozowa wyno-
si tyle, ile zdolność przewozowa od 60 do 120 samochodów ciężarowych. 

Nastąpi również aktywizacja gospodarcza obszarów usytuowanych wzdłuż głównych szla-
ków żeglugowych, przez poprawę ich dostępności transportowej oraz poprawa warunków 
funkcjonowania żeglugi pasażerskiej i turystyczno-rekreacyjnej. Zwiększy się bezpieczeń-
stwo powodziowe, dzięki możliwości wykorzystania budowli hydrotechnicznych do łagodze-
nia (spłaszczania) fal powodziowych. W okresie 1997–2010 łączne koszty spowodowane przez 
powodzie w Polsce wyniosły około 43 mld zł, z czego większość dotyczyła trzech największych 
powodzi w Polsce w 1997, 2001 i 2010 roku. Większość negatywnych efektów wystąpiło na te-
renach południowych kraju. Biorąc pod uwagę koszty ponoszone na zwalczanie skutków po-
wodzi oraz koszty niezbędnych inwestycji zapobiegających i znacznie zmniejszających ryzyko 
zniszczeń powodziowych, można założyć, że inwestując 43 mld zł od 1997 roku do dzisiaj moż-
na byłoby zrealizować większość z niezbędnych inwestycji gospodarki wodnej w Polsce.

Wraz z budową stopni wodnych, pojawią się możliwości produkcji „czystej” energii elek-
trycznej, pozyskiwanej z elektrowni wodnych. Produkcja energii elektrycznej, z  wykorzysta-
niem mocy wodnej, wynosi ok. 13700 GWh/rok, przy czym 45,3% zasobów przypada na rzekę 
Wisłę, około 9,3% na Odrę, 43,6 % na dorzecze Wisły i Odry oraz 1,8% na rzeki Przymorza. Pol-
ska wykorzystuje swoje zasoby zaledwie w 12% (Strategia…, 2006). 
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PODSUMOWANIE
W wyniku postępującego pogarszania się stanu technicznego dróg wodnych, statki śródlądowe 
wycofywały się z eksploatacji kolejnych nienadających się do żeglugi szlaków, ograniczając się 
obecnie do pływania na lokalnych odcinkach Wisły i Odry. Niekorzystne parametry eksploata-
cyjne polskich dróg wodnych stanowią także istotną barierę dla europejskiej sieci szlaków że-
glugowych, zarówno w układzie południkowym, jak i równoleżnikowym.

Ogromną szansą dla przywrócenia funkcji transportowej na naszych rzekach jest rozpoczę-
ty proces przystąpienia Polski do Porozumienia AGN, co otwiera możliwości wpisania naszych 
głównych dróg wodnych do sieci TEN-T i tym samym ubiegania się o dodatkowe środki finan-
sowe z funduszy europejskich na ich modernizację, budowę lub rozbudowę. Zasięg geograficzny 
sieci dróg wodnych, ujętych w Porozumieniu AGN, rozciąga się od Atlantyku po Ural i przebie-
ga przez 37 krajów, łącząc ważne porty morskie i szlaki przybrzeżne z zapleczem gospodarczym 
niemal całej Europy.

Skala zaniedbań dróg wodnych jest ogromna, więc i proces przystosowywania ich do pa-
rametrów o znaczeniu międzynarodowym będzie długotrwały i kosztowny. Jednak biorąc pod 
uwagę ekonomiczne i pozaekonomiczne korzyści, wynikające z właściwego zagospodarowania 
dróg wodnych, niepodjęcie stosownych działań inwestycyjnych byłoby marnotrawstwem natu-
ralnego potencjału, jakim są nasze główne rzeki. 

Prace inwestycyjne powinny być zaplanowane i przeprowadzone w ten sposób, aby w pierw-
szej kolejności usuwać na drogach wodnych miejsca najbardziej limitujące parametry eksplo-
atacyjne, szczególnie na swobodnie płynącym środkowym odcinku Odry. W ten sposób możli-
wy będzie stosunkowo szybki powrót do rejsów długotrasowych. 
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PLANS FOR THE DEVELOPMENT OF POLISH INLAND WATERWAYS

ABSTRACT The article asses the technical condition and operating parameters of Polish inland water-
ways and points to the necessary scope of investment projects which aim at restoring their 
navigability. It presents the place of inland navigation in Polish transport policy and within 
transport system. It recommends short-term tasks which should eliminate the most limiting 
navigational conditions, and in the long term it presents tasks which would adapt the para-
meters of main waterways for the purposes of international navigation. The most important 
waterways from the point of view of the integration of the European network of waterways, 
according to the AGN Agreement – whose ratification has just been begun by Poland – are: 
the Oder Waterway; the middle and lower sections of the Vistula river, from Warsaw to 
Gdańsk; the Vistula-Oder Waterway and the Warsaw-Brześć Waterway. The article also 
presents the estimated costs of construction and modernisation of chosen inland waterways 
and the economic benefits arising from the proper management of multifunctional water-
ways. Failure to undertake appropriate investment activities would be a waste of the natural 
potential of our main rivers.

KEYWORDS  inland navigation, operating parameters, investment projects

Translated by Katarzyna Bielawna
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STRESZCZENIE W pierwszej części artykułu dokonano syntetycznej oceny rynku intermodalnego 
w Polsce, następnie scharakteryzowano portowe terminale kontenerowe, w tym m.in. 
strukturę właścicielską, zdolności przeładunkowe, wielkość przeładunków konte-
nerów oraz inwestycje. W końcowej części artykułu omówiono przesłanki rozwoju 
transportu intermodalnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli portów 
morskich. 

SŁOWA KLUCZOWE transport intermodalny, portowe terminale kontenerowe 

WPROWADZENIE
W świetle wydarzeń z ostatnich kilku lat można pozytywnie ocenić rozwój rynku przewozów 
intermodalnych w Polsce, który staje się coraz bardziej dojrzały o czytelnych regułach gry oraz 
bardzo dużej dynamice wzrostowej. W ostatnich latach nastąpił bardzo duży wzrost inwestycji 
w terminalach intermodalnych, zarówno portowych, jak i lądowych (m.in. modernizacja i bu-
dowa nowych terminali, nowe urządzenia przeładunkowe, modernizacja infrastruktury kolejo-
wej, nowoczesne systemy informatyczne). Uruchamiane są nowe połączenia obsługiwane przez 
zwarte pociągi intermodalne. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zarówno operatorzy, jak i prze-
woźnicy widzą w segmencie transportu intermodalnego bardzo duży potencjał wzrostu.

W latach 2010–2015 odnotowano bardzo wysoką dynamikę intermodalnych przewozów ko-
lejowym w Polsce i to we wszystkich miernikach: wzrost tonażu o 135% (z 4,4 do 10,3 mln t); 
tono-km o 97,3% (z 1,88 do 3,71 mld tkm); TEU o 97,6% (z 583 tys. do 1,152 mln) oraz jednostek 
o 116,2% (z 344,5 do 745 tys. sztuk). W 2015 roku udział przewozów intermodalnych w polskim 
rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł 4,6% według tonażu (4,2% w 2014 r.) i 7,3% 
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wg wykonanej pracy przewozowej (6,8% w 2014 r.). Tak wysoka dynamika wzrostu przewozów 
intermodalnych w Polsce jest ewenementem w skali europejskiej i należy do jednej z najwyż-
szych w krajach UE. W latach 2004–2008 wzrost przewozów mierzony wykonaną pracą wy-
niósł blisko 130%, a w latach 2009–2011 około 30%, przy średniej dynamice w krajach unijnych 
na poziomie 10,8% (Analiza rynku, 2012). W latach 2010–2015 nastąpił 1,7-krotny wzrost obro-
tów kontenerowych w polskich portach morskich oraz znaczący wzrost udziału kolei w przewo-
zach kontenerów do/z portowych terminali kontenerowych. Operatorzy i przewoźnicy kolejo-
wi uruchamiają coraz więcej rozkładowych pociągów kontenerowych do/z portów przy ścisłej 
współpracy z operatorami portowych terminali. W 2014 roku licencjonowani przewoźnicy ko-
lejowi uruchamiali miesięcznie około 1700 tras intermodalnych, z czego blisko 65% stanowiły 
przewozy kontenerów w komunikacji międzynarodowej, łącznie z przewozami kontenerów do 
i z portów morskich.

Uwzględniając wydarzenia na rynku intermodalnym w ostatnich kilku latach, moż-
na stwierdzić, że mamy do czynienia z nowym etapem rozwoju transportu intermodalnego 
w Polsce. 

Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia polskich portów mor-
skich w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. 

1. CHARAKTERYSTYKA PORTOWYCH TERMINALI KONTENEROWYCH 
Polskie porty morskie odgrywają coraz większą rolę w rozwoju morsko-lądowych intermodal-
nych łańcuchów transportowych. Na szczególną uwagę zasługują portowe terminale kontene-
rowe z uwagi na szeroki zakres inwestycji oraz bardzo dużą dynamikę wzrostu obrotów konte-
nerowych w ostatnich latach.

Wzrost przewozów morskich z krajów Dalekiego Wschodu, stwarza możliwości zarów-
no rozwoju północnych regionów Polski, jak i wykorzystania kolei w przewozach intermo-
dalnych, w relacjach lądowych i do/z portów morskich. W związku z tym, rośnie znacze-
nie polskich portów morskich, np. Gdańska, jako naturalnych hubów dla obsługi ładunków 
skonteneryzowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Budowane drugie nabrzeże (T2) na 
terminalu DCT nie tylko podwoi moce przeładunkowe, ale też ugruntuje pozycję DCT jako 
największego pod względem przeładunków terminalu na Bałtyku. Terminal DCT ma być użyt-
kowany przez tzw. Alians P3 (fuzja trzech największych armatorów kontenerowych świata – 
Maersk Line, CMA CGM i MSC). 

Portowe terminale kontenerowe otrzymały dofinansowanie unijne, w wysokości blisko 300 
mln zł (w ramach POIiŚ 2007–2013. Priorytet VII. Transport Przyjazny Środowisku. Działa-
nia 7.4. Rozwój transportu intermodalnego) do inwestycji obejmujących rozbudowę i budowę 
terminali oraz zakup nowoczesnych urządzeń przeładunkowych o wartości ponad 1,2 mld zł.

Z analizy możliwości przeładunkowych terminali kontenerowych w Polsce wynika, że naj-
większym potencjałem dysponują obecnie terminale w portach Gdańsk i Gdynia, których zdol-
ność przeładunkowa wynosi blisko 52% możliwości przeładunkowych wszystkich terminali. 
Terminale w Gdańsku i Gdyni są w stanie obsłużyć ponad 3,2 mln TEU rocznie (Analiza kole-
jowych…, 2016).
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Transport intermodalny w komunikacji krajowej obejmuje głównie przewozy z oraz do 
miast portowych Gdyni i Gdańska. W najbliższych latach należy spodziewać się, że miasta por-
towe w dalszym ciągu będą kluczowe dla transportu intermodalnego, przy czym rozwój termi-
nali w trójmiejskich portach wymaga korelacji z inwestycjami w infrastrukturę oraz poszuki-
wania alternatywnych tras dla przewozów. 

Poniżej dokonano syntetycznej charakterystyki portowych terminali kontenerowych, obej-
mującej m.in.: potencjał przeładunkowy, strukturę właścicielską oraz tendencje rozwoju obro-
tów kontenerowych w ostatnich latach.
1. Gdański Terminal Kontenerowy (GTK) – położony w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku 

przy Nabrzeżu Szczecińskim. Potencjał przeładunkowy 100 tys. TEU rocznie. 
2. Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk SA (DCT – Deepwater Container 

Terminal), o potencjale przeładunkowym 1,5 mln TEU rocznie. Jest to największy termi-
nal kontenerowy w Polsce, a z uwagi na korzystną lokalizację ma duży potencjał rozwojowy, 
a ponadto jest to jedyny terminal na Bałtyku, który obsługuje największe na świecie statki 
kontenerowe. DCT jest spółką zarejestrowaną w Polsce, która w większości należy do Glo-
bal Infrastructure Fund II, funduszu zarządzanego przez Macquarie Group of Companies, 
z siedzibą główną w Australii.

3. Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT – Baltic Container Terminal) – terminal kontenero-
wy zlokalizowany w porcie Gdynia, o zdolność przeładunkowej 1,2 mln TEU rocznie. Wła-
ścicielem terminalu jest globalny operator portowy ICTSI z Filipin. 

4. Gdyński Terminal Kontenerowy (GCT – Gdynia Container Terminal) – potencjał przeła-
dunkowy ok. 630 tys. TEU rocznie, właścicielem jest drugi co do wielkości światowy opera-
tor terminali Hutchison Port Holding. 

5. Terminal kontenerowy DB Port Szczecin (powstały po przejęciu spółki Drobnica Port 
Szczecin przez DB Schenker ) – potencjał przeładunkowy wynosi 120 tys. TEU rocznie.

6. Terminal kontenerowy w OT Port Świnoujście zlokalizowany na nabrzeżu Hutników-Gór-
ników (dawny Port Handlowy Świnoujście, w 2008 r. został zamknięty terminal kontenero-
wy VGN w porcie Świnoujście), reaktywowany w październiku 2015 roku, o zdolności prze-
ładunkowej 82,5 tys. TEU.

7. OT Port Gdynia (dawny Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia), o zdolności przeładun-
kowej 25 tys. TEU rocznie. Niewielkie ilości przeładowanych kontenerów latach 2014–2015: 
3,0 i 1,8 tys. TEU.
W latach 2008–2015 nastąpił ponad dwukrotny wzrost obrotów kontenerowych w polskich 

portach morskich, z 858,7 tys. TEU w 2008 roku do 1858,3 tys. TEU w 2015 roku, co oznacza 
dynamikę wzrostu 216,4. W 2015 roku nastąpił spadek obrotów kontenerowych w polskich por-
tach morskich do 1,8 mln TEU z 2,1 mln TEU w 2014 roku. Spadek obrotów kontenerowych na-
stąpił w porcie Gdańsk: z 1,2 mln TEU do 1,08 mln TEU oraz w porcie Gdynia – z 849,1 tys. TEU 
do 684,7 tys. TEU w 2015 roku. Jedynie w porcie Szczecin (DB port Szczecin) nastąpił wzrost 
przeładunków z 78,4 tys. TEU w 2014 roku do 87,1 tys. TEU w 2015 roku. Największy, ponad 
sześciokrotny wzrost przeładunków kontenerów w latach 2008–2015 odnotowano na termina-
lach kontenerowych w porcie Gdańsk: z 184,3 tys. TEU do 1085,8 tys. TEU (1212,0 tys. TEU 
w 2014 r.), przy czym przeładunki w terminalu DCT wzrosły z 106,4 tys. TEU do 1069,7 tys. TEU 
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(1188,3 tys. TEU w 2014 r.), czyli 10-krotnie w ciągu 7 lat. Można wskazać dwa powody tak du-
żego wzrostu przeładunków kontenerów na terminalach w porcie Gdańsk:
 – ogromne inwestycje,
 – zawijanie największych kontenerowców świata armatora Maersk od 2009 roku. 

Tabela 1. Przeładunki kontenerów w polskich portach morskich w latach 2004–2014 (w TEU)

Nazwa portu 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gdynia,  
w tym:
BCT
GCT

610 769

440 591
167 502

485 204

281 142
199 091

616 439

361 856
246 380

676 264

408 722
263 577

729 607

394 478
333 657

849 123

475 275
370 558

684 755

354 992
327 930

Gdańsk,
w tym:
DCT
GTK

184 358

106 469
77 889

514 039

451 730
62 309

677 928

634 871
43 057

928 691

896 962
31 729

1 177 623

1 147 887
26 392

1 212 054

1 188 380
22 952

1 085 841

1 069 705
16 136

Szczecin- 
-Świnoujście 
w tym:
DB Szczecin
PH Świnoujście*

63 615

61 940
1 675

56 398

56 398
–

54 985

54 985
–

52 157

52 157
–

62 307

61 282
1 025

78 439

78 441
–

87 723

87 110
613

Ogółem 858 742 1 055 641 1 349 352 1 657 112 1 969 537 2 139 616 1 858 319

* zawieszona działalność w latach 2008–2014; od 2015 r. OT Port Świnoujście

Źródło: opracowanie na podstawie danych zamieszczonych w czasopiśmie „Namiary na Morze i Handel” oraz na stronach 
portów morskich 

W terminalach zlokalizowanych w porcie Gdynia nastąpił nieznaczny wzrost przeładunków 
w latach 2008–2015 – z 610,7 tys. TEU do 684,7 tys. TEU w 2015 roku (849,1 tys. TEU w 2014 r.), 
w tym w terminalu BCT nastąpił spadek przeładunków z 440,6 tys. TEU do 354,9  tys. TEU 
(475,2 tys. TEU w 2014 r.) oraz znaczny wzrost przeładunków w terminalu GCT ze 167,5 tys. TEU 
do 327,9 tys. TEU (370,5 tys. TEU w 2014 r.). 

W portach Szczecin-Świnoujście nastąpił wzrost obrotów kontenerowych z 63,6 tys. TEU 
w 2008 roku do 87,7 tys. TEU w 2015 roku (wzrost o 38%). 

O wzroście obrotów kontenerowych w polskich portach morskich, zadecydowały następu-
jące czynniki:
a) rozwój polskiej gospodarki i wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego; 
b) zmiany w strukturze (przedmiotowej i geograficznej) światowego handlu zagranicznego; 
c) prorozwojowy charakter działalności samych portów, w tym przede wszystkim:

 – ogromne inwestycje obejmujące: modernizację i rozbudowę terminali kontenerowych, 
modernizację infrastruktury kolejowej w terminalach, rozbudowę i budowę nowych 
magazynów oraz placów składowych, zakupy nowoczesnego sprzętu przeładunkowego, 
przy znaczącym dofinansowaniu inwestycji portowych ze środków unijnych,

 – aktywny marketing ukierunkowany na pozyskiwanie ładunków oraz generowanie no-
wych połączeń, w tym na rynku azjatyckim (współpraca z największym na świecie ar-
matorem kontenerowym Maersk),
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 – wdrażanie innowacyjnych technologii przeładunkowych oraz nowoczesnych systemów 
informatycznych,

 – zdecydowana poprawa jakości usług świadczonych przez polskie porty morskie.

2. INWESTYCJE W PORTOWYCH TERMINALACH KONTENEROWYCH 
Z każdym rokiem w polskich portach dynamicznie rośnie liczba przeładowywanych jednostek 
intermodalnych, a z prognoz wynika, że do 2020 roku zwiększy się ona ponad dwukrotnie, do 
ok. 4 mln TEU rocznie. 

Z uwagi na utrzymujący się trend stałego wzrostu obrotów kontenerowych w polskich por-
tach morskich i obiecujące prognozy są realizowane i planowane przedsięwzięcia rozwojowe 
w portowych terminalach kontenerowych obejmujące m.in.: 
 – modernizację, rozbudowę i budowę nowych terminali, 
 – inwestycje w nowoczesne technologie przeładunkowe (sprzęt przeładunkowy) i systemy in-

formacyjne, 
 – budowę portowych centrów logistycznych w porcie Gdynia i Gdańsk.

W 2015 roku zakończono dwie ważne inwestycje w porcie Gdynia – „Przebudowę intermo-
dalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia” o wartości 78,18 mln. zł, współfinansowanej ze 
środków unijnych w wysokości 39,1 mln zł oraz „Rozbudowę infrastruktury portowej do obsłu-
gi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”, wartości 101,64 mln zł, 
przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 45,58 mln zł. Obie inwestycje otrzymały dofinan-
sowanie w ramach POIiŚ 2007–2013, działanie 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priory-
tet VII: Transport przyjazny środowisku.

W Bałtyckim Terminalu Kontenerowym zakończono w 2015 roku inwestycję „Moderni-
zacja terminalu BCT dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych” 
o wartości ponad 161 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 53,87 mln zł (Rejestr, 
2015). W ramach programu inwestycyjnego zakupiono sprzęt przeładunkowy oraz wdrożono 
system informatyczny (otwarty dla klientów), dzięki któremu jest możliwe śledzenie miejsca 
pobytu kontenerów w systemie online oraz identyfikacja wszystkich pojazdów oraz kontene-
rów i ich alokację na terminalu. 

W 2015 roku oddano do eksploatacji dwie najnowocześniejsze na świecie suwnice nabrzeżo-
we w BCT. Każda z nich ma ponad 60 m wysokości o wysięgu 19 rzędów kontenerów co ozna-
cza, że na terminalu będzie można obsługiwać kontenerowce o pojemności ok. 13 000 TEU, czy-
li klasy większej niż dominującej Panamax.

Zrealizowany w ramach inwestycji „Zakup suwnic nabrzeżowych do zwiększenia potencja-
łu operacji intermodalnych terminalu BCT” o wartości 52,9 mln zł, z dofinansowaniem unij-
nych w wysokości 15,89 mln zł wraz z przebudowanymi torami kolejowymi terminal jest w sta-
nie obsługiwać 24 pełne składy pociągów kontenerowych na dobę. Dzięki temu BCT może 
obsłużyć rocznie właśnie 500 tys. TEU przewożonych koleją.

W 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu inwestycyjnego „Budowa infrastruktury i za-
kup sprzętu w ramach II etapu budowy terminalu kontenerowego Gdynia Container Termi-
nal SA w Gdyni” o wartości 188 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 21 mln zł. 
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W ramach inwestycji zbudowane zostaną kolejne place składowe oraz zakupione nowe urządze-
nia przeładunkowe, w tym m.in. suwnica nabrzeżowa STS do obsługi kontenerów. Parametry 
techniczne nowej suwnicy STS umożliwią podniesienie ładunku o wadze max. 60 t, a dzięki wy-
sięgnikowi o dł. 54 m pozwolą na obsługę 18 rzędów kontenerów.

W 2014 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu rozbudowy terminalu „III etap bu-
dowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakup sprzę-
tu”, o wartości 145,7 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 60,8 mln 
zł, w ramach POIiŚ 2007–2013. Inwestycja obejmuje m.in.: budowę nowego nabrzeża o dłu-
gości 192 m, ułożenie torowiska kontenerowych dla suwnic nabrzeżowych o długości 192 m, 
rozbudowę placów składowych i manewrowych oraz zakup urządzeń przeładunkowych. Po 
zakończeniu inwestycji, GCT będzie w stanie obsługiwać statki kontenerowe o pojemno-
ści do 14  tys.  TEU. Dzięki tym inwestycjom zdolność przeładunkowa terminala wzrośnie 
z 250 tys. TEU do 400 tys. TEU rocznie. Docelowo planowane jest zwiększanie zdolności prze-
ładunkowej GCT do ponad 1 mln TEU rocznie.

Prowadzona jest również rozbudowa Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia (BTDG), 
w tym specjalistycznego terminalu ro-ro (inwestycje infrastrukturalne oraz inwestycje w inno-
wacyjne technologie przeładunkowe i systemy informacyjne).

Łącza wartość inwestycji w Porcie Gdańsk do 2020 roku wyniesie ponad 1 mld zł, wśród któ-
rych są inwestycje współfinansowane ze środków unijnych (835 mln zł) oraz inwestycje finan-
sowane ze środków własnych (234 mln zł). 

W Głębokowodnym Terminalu Kontenerowym (DCT) oddano do użytku w 2014 roku roz-
budowaną bocznicę kolejową – wartość inwestycji to 10,01 mln zł, z czego 4,07 mln zł stanowiło 
unijne dofinansowanie. Realizowane są inwestycje ramach POIiŚ 2007–2013 pod łączną nazwą 

„Budowa terminalu etap 2 i etap 3: rozbudowa bocznicy, zakup sprzętu – DCT Gdańsk bramą 
do Europy Środkowej” o łącznej wartości 171 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysoko-
ści 60,2 mln zł. 

Budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża w DCT Gdańsk (T2) rozpoczęto w maju 2015 
roku. Drugi terminal kontenerowy (T2) ma powstać w porcie w Gdańsku na terenie 27 ha. Na 
tę inwestycję DCT zabezpieczyło środki w wysokości 290 mln euro, czyli ponad 1 mld zł. Ter-
minal T2 ma mieć nabrzeże o długości 650 m, a głębokość basenu przy nabrzeżu wyniesie 
16,5 m, co pozwoli obsługiwać największe kontenerowce świata, zabierające po 18–20 tys. kon-
tenerów dwudziestostopowych (TEU). Nowe nabrzeże będzie wyposażone w pięć suwnic STS 
(Super-Post-Panamax) o wysięgu 25 rzędów kontenerów, a także zasilane prądem suwnice pla-
cowe (RTG) oraz dodatkowy sprzęt przeładunkowy zdolny do obsługi statków o pojemności 
przekraczającej 18 tys. TEU. Po zakończeniu inwestycji, co zaplanowano na trzeci kwartał 2016 
roku, a pierwsze statki będą obsługiwane pod koniec tego roku, potencjał przeładunkowy DCT 
zwiększy się z obecnych 1,5 mln TEU do ok. 4 mln TEU rocznie. Dzięki tej inwestycji, terminal 
DCT znajdzie się w drugiej dziesiątce największych terminali kontenerowych w Europie. 

W Gdańskim Terminalu Kontenerowym (GTK) zakończono w 2015 roku inwestycję „Roz-
budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Por-
cie Gdańsk”. Całkowita wartość projektu to ponad 44,6 mln zł, przy dofinansowaniu ze środ-
ków unijnych w wysokości 17,5 mln zł, w ramach POIiŚ 2007–2013. Inwestycja, która objęła 
rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby terminalu kontenerowego zlokalizowa-
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nego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego poprawi jakość obsługi przewozów do/z portu w za-
kresie jednostkowego czasu obsługi oraz usprawnień manipulacyjno-składowych kontenerów. 
Docelowy program rozbudowy terminalu kontenerowego zakłada możliwość osiągnięcia zdol-
ności przeładunkowej około 100 tys. TEU rocznie. 

W porcie Szczecin rozpoczęto w 2012 roku realizację inwestycji „Budowa terminalu konte-
nerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin – etap I, faza I” o wartości 44,6 mln zł, 
przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 19,6 mln zł w ramach POIiŚ 2007–2013. Nowy ter-
minal kontenerowy DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim ma być oddany do użytku 
w 2015 roku (I etap wykonany w styczniu 2014 r.), ze zdolnością przeładunkową 200 tys. TEU. 

W 2015 roku spółka DB Port Szczecin zakończyła projekt inwestycyjny o wartości 65 mln zł, 
w ramach którego wybudowano m.in. nowy plac składowy dla kontenerów, na którym można 
składować kontenery w pięciu warstwach. W ramach inwestycji kupiono też nowy sprzęt po-
trzebny do przeładunku kontenerów. 

3. TRANSPORT LĄDOWY W OBSŁUDZE OBROTÓW KONTENEROWYCH POLSKICH PORTÓW 
MORSKICH

3.1. INWESTYCJE POPRAWIAJĄCE DOSTĘP LĄDOWY DO POLSKICH PORTÓW MORSKICH 
W ostatnich latach realizowane są inwestycje infrastrukturalne poprawiające dostęp transpor-
tu lądowego, w tym przede wszystkim transportu kolejowego do polskich portów morskich. 
W porcie Gdańsk rozpoczęto w 2015 roku prace projektowe inwestycji dotyczącej rozbudowy 
infrastruktury drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Projekt o wartości ok. 100 mln zł 
ma usprawnić funkcjonowanie zintegrowanego systemu transportowego przeznaczonego do 
obsługi transportu intermodalnego i przyczynić się do zwiększenia dostępności sieci bazowej 
TEN-T w relacji Bałtyk–Adriatyk. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2019 roku. 

Kluczową inwestycją (prowadzoną przez PKP PLK) dla poprawy dostępności kolejowej do 
Portu Północnego w Gdańsku, gdzie jest zlokalizowany m.in. terminal kontenerowy (DCT) jest 
modernizacja linii kolejowej 226 wraz z budową nowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. 
W 2016 roku oddano do użytku zmodernizowany 12 km odcinek linii 226, która stanowi jedy-
ne połączenie kolejowe do gdańskiego terminala kontenerowego i do Portu Północnego, łącz-
nie z wybudowanym nowym dwutorowym mostem nad Martwą Wisłą. Docelowo inwestycja 
pozwoli na sześciokrotne zwiększenie liczby przejeżdżających tą trasą pociągów, co oznacza, że 
w ciągu doby będzie mogło nią przejechać do 200 pociągów. 

W porcie Gdynia zakończono w 2014 roku realizację robót budowlanych w ramach inwesty-
cji „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia” (do-
finansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad 72,6 mln zł). Podstawowym celem projek-
tu była budowa, przebudowa i modernizacja dróg oraz infrastruktury kolejowej łączących Port 
Gdynia z krajową siecią transportową, a jednocześnie stanowiących infrastrukturę drogową 
i kolejową na terenie portu.
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Przygotowywana jest dokumentacja projektowa inwestycji „Rozbudowa dostępu kolejowe-
go do zachodniej części Portu Gdynia”, o wartości ok. 60 mln zł, która wejdzie w etap realizacji 
w 2017 roku. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowana, zelektryfikowana i wyposażona 
w SRK bocznica kolejowa prowadząca do terminalu kontenerowego BCT oraz wybudowana zo-
stanie nowa bocznica do obsługi przewozów intermodalnych na zapleczu logistycznym termi-
nali kontenerowych. Kolejnym ważnym dla portu zadaniem w zakresie polepszenia dostępu ko-
lejowego do portu jest modernizacja linii kolejowej 201 Gdynia–Bydgoszcz. 

Pod koniec 2015 roku Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci Komisji Europejskiej pod-
pisała z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA umowę na dofinansowanie pro-
jektu inwestycyjnego „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska–Szwecja. Zrówno-
ważona autostrada morska Świnoujście–Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój 
transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza”  z Instrumentu Finansowego 

„Łącząc Europę”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Portem i Gminą Trelleborg. Pol-
ska część projektu dotyczy przystosowania infrastruktury Terminala Promowego w Świnouj-
ściu do obsługi transportu intermodalnego. Wartość tej inwestycji to 157 mln zł, przy 70% do-
finansowaniu ze środków unijnych. W ramach inwestycji zakupiono stanowisko promowe nr 
6 wraz z jego zapleczem od Agencji Mienia Wojskowego. W rezultacie powstanie nowe nabrze-
że o długości 293 m i głębokości 13 m. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe i prze-
budowane istniejące tory kolejowe, zostanie wybudowana nowa rampa oraz zostanie zakupiony 
nowy sprzęt przeładunkowy. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 roku. Efektem realizacji 
projektu po stronie polskiej będzie wybudowanie infrastruktury portowej do obsługi dużych 
promów o długości do 265 m w Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz świadczenie usług 
przeładunkowych z udziałem transportu kolejowego na poziomie 30 tys. jednostek intermodal-
nych w 2020 roku. Szacuje się, że do 2040 roku liczba przeładowanych jednostek intermodal-
nych zwiększy się trzykrotnie.

Dzięki stworzeniu warunków dla rozwoju przewozów intermodalnych inwestycja na Ter-
minalu Promowym w Świnoujściu przyczyni się do realizacji celu 2 „Strategii rozwoju portów 
morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r.”, polegającego na integracji zespołu portowego 
Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ–Południe „Bał-
tyk–Adriatyk”. Będzie to kolejny krok mający na celu wzmocnienie funkcji intermodalnych 
w Świnoujściu w ramach Autostrady Morskiej Świnoujście–Trelleborg. 

W 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły przygotowania do jednej z najważ-
niejszych inwestycji dla kolejowych przewozów towarowych w nowej perspektywie finanso-
wej 2014–2020. Chodzi o poprawę dostępu kolejowego do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, 
Szczecinie i Świnoujściu oraz modernizację ciągu transportowego Bydgoszcz–Trójmiasto. Pra-
ce, które mają być zrealizowane do 2020 roku obejmują modernizację, budowę i rozbudowę in-
frastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego 
z wykorzystaniem transportu kolejowego. Celem inwestycji jest przede wszystkim: poprawa pa-
rametrów techniczno-eksploatacyjnych głównych linii towarowych, likwidacja wąskich gardeł, 
zwiększenie przepustowości linii oraz skrócenie czasu przewozu ładunków. Zostanie zmoder-
nizowana także linia C-E 59 na odcinku Wrocław–Szczecin („Nadodrzanka”), mająca kluczo-
we znaczenie dla przewozów towarowych do/z zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. 
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Kolejnym ważnym szklakiem towarowym, który zostanie wyremontowany jest linia 131, 
będąca magistralą łączącą Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie z wybrzeżem. Planowane inwesty-
cje dotyczą również odcinka Bydgoszcz–Trójmiasto, obejmującego m.in. linie nr 201 oraz li-
nię Tczew–Kostrzyn (nr 203) łączącą stację Tczew ze stacją Kostrzyn. Inwestycja dzięki po-
prawie parametrów i przepustowości, umożliwi skierowanie pociągów obsługujących port 
w Gdyni z ominięciem obciążonego odcinka Gdynia–Gdańsk–Tczew. Planowany koszt prac to 
1,617 mld zł (finansowanie z POIiŚ). Realizację przewiduje się na lata 2018–2022.

Na prawie 1,5 mld zł szacowany jest koszt modernizacji, budowy i rozbudowy infrastruktu-
ry kolejowej na rzecz portów w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz inwestycje umożliwiające 
obsługę rosnącego transportu morskiego przez transport kolejowy. W sumie na modernizację 
kolejowej infrastruktury w dostępie do portów morskich oraz ciągu transportowego Bydgoszcz–
Trójmiasto PKP PLK wydadzą 4 mld zł. 

3.2. TRANSPORT KOLEJOWY W OBSŁUDZE PORTOWYCH TERMINALI KONTENEROWYCH
Transport samochodowy nadal dominuje w przewozach kontenerów i innych jednostek inter-
modalnych do/z portów morskich. W ostatnich latach nastąpił jednak znaczący wzrost udziału 
kolei w przewozach kontenerów do/z portów morskich i to w obsłudze wszystkich portowych 
terminali kontenerowych. Transport kolejowy jest już coraz częściej konkurencyjny w stosun-
ku do transportu drogowego, zarówno jeżeli chodzi o koszt, jak i czas przewozu. Potwierdza 
to coraz większy udział kolei w przewozach kontenerów, a rozbudowa sieci lądowych termina-
li intermodalnych spowodowała, że transport kolejowy z powodzeniem konkuruje z samocho-
dowym.

W 2015 roku nastąpił wzrost przewozów ładunków transportem kolejowym do/z por-
tu Gdańsk o 41%, czyli o 2,4 mln t, co stanowiło 28% udziału kolei w przewozach ładunków 
ogółem do/z portu. Uwzględniając zaś najbardziej dynamicznie rozwijający się obecnie rynek 
kontenerowy, ponad 30% ładunków skonteneryzowanych przewożone jest do/z portu Gdańsk 
transportem kolejowym, a w niektórych miesiącach udział kolei w przewozach kontenerów 
w wynosi nawet 35–40%.

Udział kolei w obsłudze obrotów kontenerowych w Głębokowodnym Terminalu Kontene-
rowym w Gdańsku (DCT) wynosił w latach 2009–2013–2014: 26%, 36% i 35%. Oznacza to, że 
w latach 2013–2014 koleją przewożono średnio 415 tys. TEU. Obecnie w DCT obsługiwanych 
jest ok. 100 pociągów miesięcznie. W niedalekiej przyszłości planowany jest wzrost udziału ko-
lei w obsłudze DCT do 40%. 

W 2014 roku do/z portu Gdynia przewieziono koleją 6025,2 tys. t, co stanowiło 31% udzia-
łu kolei w przewozach ładunków ogółem. W 2015 roku udział transportu kolejowego w obsłu-
dze portu Gdynia wyniósł 29%.

Udział kolei w przewozach kontenerów do/z Bałtyckiego Terminala Kontenerowego (BCT) 
wynosił w latach 2009–2013–2014: 13%, 41% i 36%. Terminal BCT obsługuje średnio 40–50 po-
ciągów kontenerowych tygodniowo.
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Udział kolei w obsłudze obrotów kontenerowych w Gdyńskim Terminalu Kontenero-
wym (GCT – Gdynia Container Terminal) wynosił w latach 2009–2013–2014: 9%, 19,2% i 26% 
(96 tys. TEU). 

Reasumując, w latach 2009–2014 nastąpił znaczący wzrost udziału kolei w obsłudze porto-
wych terminali kontenerowych Trójmiasta, a mianowicie: 
 – GCT Gdynia z 9% do 26%, 
 – BCT Gdynia z 13% do 36%, 
 – DCT Gdańsk z 26% do 35%, 
 – GTK Gdańsk z 8% do 19%. 

W 2015 roku udział kolei w obsłudze obrotów zespołu portowego Szczecin-Świnoujście wy-
nosił blisko 50%, czyli był to najwyższy udział transportu kolejowego w przewozach ładunków 
d/z polskich portów morskich. 

Można więc wyróżnić trzy podstawowe przyczyny rosnącego udziału kolei w obsłudze por-
towych terminali kontenerowych w Polsce: 
1. Tak znaczący przyrost kontenerów przeładowywanych w portach nie może być nadal ob-

sługiwany w przeważającym stopniu przez transport samochodowy, z uwagi na ograniczo-
ną przepustowość sieci drogowej oraz ograniczoną zdolność jednostkową transportu samo-
chodowego. 

2. W ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja inwestycji w infrastrukturę kolejową, zarówno 
w portowych terminalach kontenerowych, jak i na liniach do portów morskich. 

3. Operatorzy i przewoźnicy kolejowi uruchamiają coraz więcej rozkładowych pociągów kon-
tenerowych do/z portów przy ścisłej współpracy z operatorami portowych terminali. Wie-
lu gestorów ładunków, dysponujących dużymi potokami kontenerów, coraz częściej wybie-
ra transport kolejowy, który wbrew pozorom, oferuje bardziej stabilne cenowo, pewniejsze 
i bardziej przewidywalne warunki w porównaniu z przewozami samochodowymi. Sytuację 
tę wykorzystują operatorzy intermodalni, którzy intensywnie inwestują w rynek i systema-
tycznie rozwijają sieć połączeń obsługujących terminale lądowe i portowe, czyniąc swoją 
ofertę coraz bogatszą i bardziej konkurencyjną. 

4. PRZESŁANKI ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE
Rozwój gospodarczy w nowych krajach członkowskich UE otwierający nowe rynki zbytu, po-
stępujące procesy globalizacji oraz przenoszenie produkcji do dynamicznie rozwijających się 
krajów azjatyckich, takich jak Chiny, Korea Południowa czy Indie, przyczyniają się do kształto-
wania nowych potoków ładunków, a więc do coraz większego zapotrzebowania na usługi trans-
portu intermodalnego. Do głównych przesłanek rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 
można zaliczyć (Wronka, 2015):
a) zmiany strukturalne w gospodarce światowej spowodowały spadek przewozów masowych 

i wzrost przewozów towarów wysoko przetworzonych o wysokiej podatności na technolo-
gie transportu intermodalnego;

b) wzrost międzynarodowej wymiany handlowej generuje zwiększenie popytu na międzyna-
rodowe przewozy kontenerów (zarówno drogą lądową, jak i morską); według niektórych 
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prognoz przewozy kontenerów na świecie mogą w najbliższym czasie rosnąć w tempie do 
10% w skali roku, osiągając w 2020 roku poziom około 150 mln TEU; w tym właśnie należy 
upatrywać dużej szansy dla wzrostu obrotów kontenerowych w polskich portach morskich 
i tym samym rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce;

c) dynamiczny rozwój obrotów kontenerowych w polskich portach morskich w ostatnich la-
tach (2008–2015) oraz obiecujące prognozy obrotów handlu zagranicznego; 

d) rozwinięta sieć kolejowa w Polsce oraz znaczne rezerwy zdolności przewozowej transportu 
kolejowego – co oznacza duże potencjalne możliwości przejęcia przez kolej części przewo-
zów ładunków z transportu drogowego;

e) czas przewozu kontenerów w zwartych pociągach na dalsze odległości przewozu jest już 
konkurencyjny w stosunku do czasu przewozu kontenerów transportem drogowym, dzięki 
czemu nastąpił w ostatnich latach dynamiczny rozwój połączeń kolejowych realizowanych 
pociągami blokowymi, w tym do i z portów morskich;

f) uruchomienie korytarza transportowego Bałtyk–Adriatyk, stworzy warunki dla dostawę 
towarów z polskich portów do Werony, Mediolanu, Kopru czy Triestu w 24 godziny, co 
oznacza, że znaczna część tych ładunków będzie transportowana przez porty Gdańsk, Gdy-
nia, Szczecin i Świnoujście, i tym samym zaplecza portowego Gdańska i Gdyni zostaną po-
większone o ładunki czeskie, słowackie i austriackie;

g) możliwości dofinansowania inwestycji intermodalnych ze środków unijnych w ramach 
POIiŚ 2007–2013 oraz planowana kontynuacja tego wsparcia w nowej perspektywie budże-
towej 2014–2020; w ramach POIiŚ 2007–2013 dofinansowanie ze środków unijnych uzy-
skało łącznie 26 projektów intermodalnych, obejmujących m.in.: modernizację i budo-
wę nowych terminali intermodalnych, zakupy nowoczesnych urządzeń przeładunkowych 
i taboru, dzięki czemu zarówno lądowe, jak i portowe terminale kontenerowe reprezentują 
obecnie zupełnie nową jakość.
Na szczególne podkreślenie zasługuje ważna rola portów morskich w dynamicznym rozwo-

ju przewozów intermodalnych w Polsce. Z analizy powyższych przesłanek wynika, że segment 
przewozów intermodalnych jest rynkiem transportowym o dużych możliwościach rozwojo-
wych, przy czym w dużej mierze od polityki transportowej państwa zależy, czy będzie to rozwój 
uporządkowany i rozsądnie sterowany. 
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POLISH SEA PORTS IN THE MARITIME-LAND INTERMODAL TRANSPORT CHAINS

ABSTRACT The article presents the role of the Polish sea ports in intermodal maritime-land transport 
chains. In the first part is presented the synthetic characteristics of the intermodal market in 
Poland. The next part contains description of container terminals located in sea ports, e.g.: 
transshipment potential and the main investments. The final part is devoted to identifica-
tion of the main opportunities for intermodal development in Poland, with special focus on 
the polish sea ports. 
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STRESZCZENIE Transport wodny śródlądowy stanowi ważny sektor aktywności gospodarczej UE. 
Charakteryzuje się cechami, które w warunkach dobrze rozwiniętych dróg wodnych 
pozwalają na konkurencję z gałęziami transportu lądowego, w zakresie kosztów eks-
ploatacyjnych, jak i zewnętrznych. W rozwoju gospodarczym UE opartym na kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju transport wodny śródlądowy otrzymuje istotne 
wsparcie promocyjne w dokumentach politycznych oraz rozmaitych narzędziach 
o charakterze finansowym. W artykule przedstawiono aktualnie podejmowane dzia-
łania promocyjne odnośnie do transportu wodnego śródlądowego w UE. 

SŁOWA KLUCZOWE transport wodny śródlądowy, polityka Unii Europejskiej, promocja

WPROWADZENIE
Transport wodny śródlądowy z uwagi na wiele cech techniczno-eksploatacyjnych odznacza się 
w warunkach dobrze rozwiniętych i utrzymanych dróg wodnych niższymi kosztami eksploata-
cji taboru oraz kosztami zewnętrznymi, przez co ma przewagę konkurencyjną nad gałęziami 
transportu lądowego, zwłaszcza transportem samochodowym. Zakres tej przewagi zdetermi-
nowany jest strukturą popytu na usługi transportowe oraz dostępnością przestrzenną usług że-
glugi śródlądowej. 
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Światowy trend zrównoważonego rozwoju kieruje uwagę polityków w stronę gałęzi trans-
portu masowego (głównie wodnego i kolejowego), uznawanych powszechnie za sprzyjające ta-
kiemu rozwojowi. Stąd transport wodny śródlądowy od dwóch dziesięcioleci znajduje się w cen-
trum uwagi wspólnej polityki transportowej UE, co ma odzwierciedlenie w różnych formach 
promocji tego sektora usług.

W artykule przedstawiono stosowane narzędzia promocji transportu wodnego śródlądo-
wego w państwach UE, a także oczekiwania sektora w zakresie wsparcia rozwoju tej gałęzi 
transportu. Wykorzystano doświadczenia autorki w zakresie poruszanej problematyki, bazę 
informacyjną Komisji Europejskiej oraz wyniki badań rynkowych przeprowadzonych wśród 
armatorów śródlądowych UE w ramach grantu KE Platina 2. 

SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA 
Przez terytorium Unii Europejskiej przebiega 41,9 tys. km dróg wodnych śródlądowych, użyt-
kowanych dla celów żeglugi śródlądowej przez 18 państw. Zintegrowana sieć dróg wodnych 
śródlądowych obejmuje 12 państw UE, natomiast 10 państw1 nie ma transportu wodnego śród-
lądowego w swoim systemie transportowym. Największy potencjał infrastrukturalny dróg 
wodnych śródlądowych mają takie państwa, jak: Finlandia (8014 km), Niemcy (7675 km), Ho-
landia (6237 km) oraz Francja (4996 km). Polskie drogi wodne pod względem ogólnej długości 
(3659 km) są istotnym elementem europejskiej infrastruktury transportu (tab. 1) i są z nią po-
wiązane poprzez kanały Odra–Havela i Odra–Sprewa. Wewnątrz kraju natomiast nie tworzą 
one spójnej sieci z uwagi na zróżnicowane parametry techniczno-eksploatacyjne poszczegól-
nych odcinków dróg wodnych. Jedynie 6% tych dróg (214 km) ma klasę międzynarodową (IV 
i V klasa), a niski odsetek dróg wodnych w Polsce (10% w 2010 r.) spełnia warunki swojej klasy 
(Funkcjonowanie żeglugi, 2014, s. 25). Stąd drogi wodne wewnątrz kraju cechuje fragmentarycz-
ność, a przewozy żeglugą śródlądową odbywają się na krótkie odległości – średnio – 25,6 km 
w 2013 roku, 14,5 km w 2014 roku (Transport wodny, 2015).

Tendencje dotyczące rozwoju dróg wodnych śródlądowych w państwach UE są zróżnicowa-
ne. W latach 2000–2012 największy wzrost długości tych dróg nastąpił w Niemczech (o 921 km), 
na Węgrzech (o 491 km), Chorwacji ( o 297 km) i Finlandii ( o 172 km). Francja i Polska przo-
dują wśród krajów charakteryzujących się zmniejszaniem długości żeglownych dróg wodnych 
(spadek w badanym okresie odpowiednio o 793 km i 154 km). 

Zatrudnienie w sektorze transportu wodnego śródlądowego UE znalazło 45 tys. osób (An-
nual Report, 2016), z tego 70% w krajach tzw. reńskich (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia). 
W sektorze przedsiębiorstw dominują te zatrudniające do 10 osób (97% w Holandii, 96% we 
Francji, 86% w Niemczech). Niewielki odsetek stanowią duże przedsiębiorstwa armatorskie za-
trudniające powyżej 50 osób (0,4% w Holandii, 1,8% we Francji, 2,1% w Niemczech). Przedsię-
biorstwa rodzinne, często jedno-, dwu- i kilkuosobowe – tzw. partykularze, są cechą tego sekto-

1 Drogi wodne Hiszpanii i Portugalii oraz Kanał Koryncki w Grecji wykorzystywane są przez statki morskie. 
Za: EU Energy and transport in figures, 2009, s. 152.
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ra usług, co ma istotny znaczenie z punktu widzenia doboru narzędzi promocji sektora2. Ważne 
jest także w kontekście zdolności sektora do odnowy floty oraz wdrażania innowacji technolo-
gicznych.

Tabela 1. Długość żeglownych dróg wodnych w Unii Europejskiej (2012 r.) 

Państwo Długość w km

UE28 41 527

Belgia 1 516

Bułgaria 470

Czechy 676

Niemcy 7 675

Estonia 335

Francja 4 996

Chorwacja 1 017

Włochy 1 562

Litwa 452

Luksemburg 37

Węgry 1 864

Holandia 6 237

Austria 351

Polska 3 659

Rumunia 1 779

Słowacja 172

Finlandia 8 014

Wielka Brytania 1 050

Źródło: EU transport in figures, 2015.

Udział transportu wodnego śródlądowego w pracy przewozowej ujmującej gałęzie transpor-
tu lądowego nieznacznie wzrasta, z 4,1% w 2000 roku do 4,4% w 2013 roku. Najkorzystniejsze 
zmiany zachodzą w takich państwach jak: Bułgaria (wzrost z 4% do 14,8%), Holandia (wzrost 
z 33,4% do 37,3%) i Rumunia (wzrost z 8,2% do 20,4%). Wzrost aktywności rynkowej transpor-
tu wodnego śródlądowego w UE jest lepiej widoczny w danych o wielkości pracy przewozowej, 
która wzrosła z 134 mld tkm w 2000 roku do 153 mld tkm w 2013 roku, to jest o 14,1%. Jest to 
wzrost wyższy niż osiągnął w tym samym okresie transport samochodowy (13,9%) oraz kolejo-
wy (0,3%). Państwami o najwyższym udziale żeglugi śródlądowej w przewozach ładunków są: 
Holandia (37,3%), Rumunia (20,4%), Belgia (19,9%), Bułgaria (14,8%) i Niemcy (12,1%), co za-
prezentowano w tabeli 2. Rola żeglugi śródlądowej w obsłudze potrzeb transportowych polskiej 

2 80% floty śródlądowej eksploatowanej jest przez przedsiębiorstwa jednoosobowe, których właściciele pracu-
ją i mieszkają na statku wraz z rodzinami. Za: Komunikat Komisji, 2013.
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gospodarki jest marginesowa (0,03%), głównie z uwagi na niekorzystne warunki nawigacyjne 
na drogach wodnych i stopniowe przesunięcie popytu do innych gałęzi transportu.

Tabela 2. Podział gałęziowy w transporcie ładunków w 2013 roku (% od tkm)

Wyszczególnienie Transport 
samochodowy

Transport 
kolejowy

Transport wodny 
śródlądowy

Transport 
rurociągowy

EU-28 71,93 17,00 6,39 4,68

Austria 44,64 35,54 4,34 15,47

Belgia 62,91 13,96 19,88 3,25

Bułgaria 74,54 8,93 14,78 1,74

Chorwacja 69,63 15,90 5,88 8,59

Czechy 77,51 19,72 0,04 2,73

Finlandia 71,81 27,84 0,36 b.d.

Francja 76,62 14,30 4,12 4,97

Holandia 53,87 4,66 37,32 4,15

Litwa 65,44 33,16 0,00 1,40

Luksemburg 94,14 2,44 3,42 b.d.

Niemcy 61,57 22,68 12,10 3,66

Polska 77,69 15,97 0,03 6,31

Rumunia 56,67 21,55 20,39 1,38

Słowacja 67,68 19,07 2,26 10,99

Węgry 71,40 19,38 3,84 5,39

Wielka Brytania 81,90 12,46 0,09 5,54

Włochy 81,36 12,17 0,06 6,41

b.d. – brak danych.

Źródło: http://ec.europa.eu, 2015. 

PRZESŁANKI PROMOCJI SEKTORA
Przesłanki promocji rozwoju transportu wodnego śródlądowego w UE mają źródło w paradyg-
matach rozwojowych ugrupowania, tj. paradygmacie shift (przesunięcie przewozów z trans-
portu samochodowego na transport wodny i kolejowy) oraz dekarbonizacji. Są one odzwier-
ciedleniem polityki zrównoważonego rozwoju, koncentrującej ostatnio swoje działania na 
efektywnym wykorzystaniu zasobów, zmniejszeniu zużycia paliw nieodnawialnych oraz ogra-
niczeniu emisji dwutlenku węgla. Przyjmując w 2007 roku pakiet „3 x 20” Unia Europejska (Ko-
munikat Komisji Europejskiej, 2007) zobowiązała się do 2020 roku do:
 – ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku,
 – zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) do 20% w całkowitym zużyciu 

energii w UE,
 – podniesienia efektywności energetycznej o 20%.
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W 2014 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej zaostrzono pożądany poziom redukcji ga-
zów cieplarnianych do 40% do 2030 roku (Ramy polityki klimatyczno-energetycznej, 2014). 
Nową jakość w procesie ochrony świata przed zmianami klimatu stanowi porozumienie pary-
skie (COP 21) z grudnia 2015 roku, podpisane w Nowym Jorku w kwietniu 2016 roku. Celem 
porozumienia jest zmniejszenie emisji CO2 do 2050 roku o co najmniej 60% poniżej poziomu 
z 2010 roku. Unia Europejska była głównym orędownikiem podjęcia takich zobowiązań przez 
państwa całego świata. 

Transport jest jednym z najważniejszych obszarów polityki dekarbonizacji i czynnikiem bu-
dowania niskoemisyjnej gospodarki UE. Sektor transportu odpowiada bowiem za 24,3% ogól-
nej emisji gazów cieplarnianych w UE i 32% zużycia energii (Transport policy. COP21,2015). Jest 
to jedyny z głównych sektorów gospodarki unijnej, który odznacza się wciąż rosnącą emisją ga-
zów cieplarnianych (Road transport: Reducing CO2 emissions, 2015). Transport wodny śród-
lądowy w porównaniu z gałęziami transportu lądowego odznacza się niższymi kosztami ze-
wnętrznymi, co powinno, obok innych pozytywnych cech tej gałęzi transportu, ważyć na jej 
konkurencyjności. Dopóki jednak nie dokona się internalizacji kosztów zewnętrznych obejmu-
jącej wszystkie gałęzie transportu, rynek tej przewagi nie zauważy. Szacunki kosztów zewnętrz-
nych transportu różnią się w zależności od źródła i okresu badania. Podaje się (Inland naviga-
tion info, 2016), że koszty zewnętrzne transportu wodnego śródlądowego są o 70% niższe niż 
transportu kolejowego i 83% niższe niż transportu samochodowego, natomiast zużycie energii 
przez statki żeglugi śródlądowej jest od 4 do 7 razy niższe niż przez pojazd ciężarowy. Według 
szacunków UIC (Greening transport, 2012) przeciętne koszty zewnętrzne transportu w euro 
na jednostkę pracy przewozowej kształtują się w przewozach ładunków następująco: samochód 
ciężarowy – 34, koleje spalinowe –12,4, koleje elektryczne – 6,6, żegluga śródlądowa –11,2. Po-
dzielone są natomiast zdania odnośnie do emisyjności transportu wodnego śródlądowego. Na 
podstawie wyników badań naukowych A. McKinnona (Gudelines for Measuring, 2011) reko-
menduje się przyjmowanie do kalkulacji następujące średnie wskaźniki emisji CO2 (w g/tkm) 
dla gałęzi i rodzajów przewozów:
 – transport samochodowy – 62,
 – transport kolejowy – 22,
 – żegluga śródlądowa – 31,
 – żegluga morska bliskiego zasięgu – 16,
 – transport intermodalny samoch./kolej – 26,
 – transport intermodalny samoch./barka – 34,
 – transport rurociągowy – 5,
 – transport morski (kontenerowiec) – 8,
 – transport morski (tankowiec) – 5,
 – transport lotniczy ładunków – 602,
z zastrzeżeniem, że każdorazowo należy uwzględnić konkretny przypadek, np. postęp w uno-
wocześnianiu floty, rozwoju logistyki czy zastosowaniu paliw alternatywnych. Komisja Euro-
pejska potwierdza (Komunikat Komisji, 2013, s. 2) zdolność transportu wodnego śródlądowe-
go do realizowania celów gospodarki niskoemisyjnej, jednak wskazuje na konieczność dalszego 
ograniczania przez tą gałąź emisji zanieczyszczeń powietrza, bo może ona wkrótce utracić swo-
ją stosunkowo dobrą pozycję w zakresie ochrony środowiska, szczególnie wobec transportu sa-
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mochodowego, objętego rygorystycznymi limitami emisji. Zaostrzane są wymagania technicz-
ne dla statków żeglugi śródlądowej.

Biorąc pod uwagę cele polityczne UE jakimi są przesunięcia międzygałęziowe oraz dekar-
bonizacja transportu, zasadne są działania mające na celu wzrost udziału żeglugi śródlądowej 
w obsłudze potrzeb transportowych gospodarki unijnej, w przewozach bezpośrednich i kom-
binowanych. 

PROMOCJA TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W UE
Pojęcie promocji w tym artykule wykracza poza marketingowe jego rozumienie, jakkolwiek 
wiedzie do tego samego celu. Trafnie zdefiniowany został ten termin w polskim ustawodaw-
stwie (ustawa o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, 2002) wyrażając sys-
tem instrumentów ekonomicznych i prawnych mających na celu stymulowanie i wspieranie 
rozwoju transportu wodnego śródlądowego.

Bezpośrednią podstawą promocji transportu wodnego śródlądowego w UE są białe księgi 
odnośnie do transportu (Biała księga, 2011) oraz wynikające z nich programy i fundusze rozwo-
jowe. W analizowanej gałęzi transportu podstawowymi programami UE są: NAIADES, wspar-
ty platformą PLATINA oraz programy badawczo-rozwojowe, jak HORYZONT 2020.

Program NAIADES przeznaczony dla transportu wodnego śródlądowego jest realizowa-
ny w dwóch etapach: NAIADES – w latach 2006–2013 oraz NAIADES II – w latach 2014–2020. 
Główne cele programu przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Cele programu NAIADES

NAIADES (2006–2013) NAIADES II (2014–2020)

–  wzmocnienie pozycji rynkowej transportu wodnego 
śródlądowego

– modernizacja f loty rzecznej
– poprawa wizerunku sektora
– promocja zatrudnienia i szkolenia
– poprawa infrastruktury dróg wodnych
– poprawa struktury organizacyjnej

– zapewnienie infrastruktury wysokiej jakości
– poprawa jakości usług dzięki innowacyjności
–  ujednolicenie warunków działania dla sprawnego 

funkcjonowania rynku
–  poprawa jakości ochrony środowiska dzięki niskiemu 

poziomowi emisji
–  ograniczenie przeszkód w dostępie do pracy 

i mobilności, podnoszenie kwalifikacji i jakości miejsca 
pracy

–  integracja transportu wodnego śródlądowego w ramach 
logistycznych łańcuchach multimodalnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Komunikat Komisji w sprawie promocji, 2006; Komunikat Komisji do Parlamen-
tu Europejskiego, 2013.

Wiele środków wprowadzonych w ramach programu NAIADES wdrożono już przy wspar-
ciu instrumentów finansowania, takich jak TEN-T, Marco Polo, Leonardo da Vinci, IPA oraz 
VII PR w zakresie badań naukowych (Komunikat Komisji, 2013). Ważne są również efekty wy-
korzystania funduszy strukturalnych UE dla potrzeb transportu wodnego śródlądowego. Źró-
dłem zasilania tej gałęzi transportu w obecnym okresie finansowania (2014–2020) może być 
Fundusz „Łącząc Europę” (CEF), który w wysokości 43% ogólnej kwoty 26,25 mld euro za-
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gwarantowany jest dla krajów korzystających z Funduszu Spójności, a więc mniej rozwinię-
tych państw UE, a także Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych w kwocie 
21 mld euro (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, 2015). 

Promocja transportu wodnego śródlądowego odbywa się dzięki działaniom podejmowa-
nym na forum UE oraz państw członkowskich o charakterze legislacyjnym, politycznym oraz 
finansowym (m.in. bezpośrednie granty, inicjatywy fiskalne, pożyczki preferencyjne). Przykła-
dy aktualnych działań wybranych państw członkowskich UE wspierających transport wodny 
śródlądowy przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Narzędzia promocji transportu wodnego śródlądowego w wybranych państwach UE w 2016 roku

Obszar wsparcia 
finansowego

Niemcy
(6)*

Francja
(5)

Belgia
(4)

Austria
(5)

Węgry
(3)

Czechy
(2)

Holandia
(3)

Zastosowanie silników 
niskoemisyjnych, 
inwestycje 
energooszczędne

x x x x x x

Szkolenie kadr dla 
żeglugi śródlądowej x x

Rozwój terminali 
transportu 
kombinowanego

x x x

Rozwój przewozów 
kombinowanych x x x x

Innowacyjne stocznie, 
nowe technologie 
budowy statków

x x

Wyposażenie 
w infrastrukturę 
i suprastrukturę od 
strony wody 

x x x

Zmienne stawki 
amortyzacyjne i ulgi 
inwestycyjne 

x

Logistyka miejska 
(wsparcie przewozów 
nieczystości barkami

x

Pomoc państwa 
dla alternatywnego 
transportu

x

Zwolnienia z akcyzy 
paliwowej x

Rekompensata dla 
armatorów za złe 
warunki nawigacyjne

x

Przesunięcia gałęziowe 
do transportu wodnego 
śródlądowego x

Środowiskowy 
program pomocy dla 
przedsiębiorstw x x

*w nawiasie podano liczbę uruchamianych instrumentów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie European funding database, 2016.
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Badania oceny dostępności uruchamianych w poszczególnych państwach UE narzędzi pro-
mocji transportu wodnego śródlądowego dla przedsiębiorców tego sektora wskazują (Platina, 
2016), że:
 – małe przedsiębiorstwa oczekują większego wsparcia w procedurach związanych z urucha-

mianymi programami promocji,
 – obecne przepisy i procedury uznają za skomplikowane i ograniczające inwestycje moderni-

zacyjne,
 – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, oczekują doradztwa w zakresie efektywności 

energetycznej (redukcja emisji) oraz wprowadzania nowych statków i wsparcia ich potrzeb 
finansowych w tym zakresie,

 – oczekują pożyczek oferowanych na korzystniejszych warunkach niż typowe pożyczki ko-
mercyjne,

 – leasing uznają za istotny instrument wsparcia ich aktywności usługowej.
Ze środków programów promocji sektora, armatorzy śródlądowi chcą budować nowe statki 

(37% badanych), wyposażać istniejącą flotę w nowe silniki diesla (42%) oraz nowe silniki dla pa-
liw alternatywnych (32%), inwestować w hydrodynamiczne rozwiązania (21%), systemy oczysz-
czania spalin (29%), nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (24%), szkolenia i eduka-
cję (19%), a także rozwijać uczestnictwo w systemach logistycznych (17%). 

Badania nie wskazują na duże doświadczenie podmiotów badanej gałęzi transportu w ko-
rzystaniu z programów unijnych, w przeciwieństwie do programów krajowych, z których sko-
rzystało 60% przedsiębiorców włoskich, 58% francuskich, 52% belgijskich, 48% holenderskich 
i 44% niemieckich. Otrzymane subsydia przeznaczali głównie na modernizację floty, urządze-
nia przeładunkowe oraz systemy informacyjne. 

NARZĘDZIA WSPIERANIA ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH W POLSCE
Jedynym, wyraźnie ukierunkowanym aktem prawnym o znaczeniu rozwojowym dla żeglugi 
śródlądowej w Polsce jest ustawa z 2002 roku o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Re-
zerwowym (Dz.U. 2002 r., nr 1999, poz. 1672), dzięki której w 2003 roku utworzono Fundusz 
Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ) i Fundusz Rezerwowy (FR)3. 

Celem FŻŚ jest promocja transportu wodnego śródlądowego, co polega na dofinansowywa-
niu modernizacji taboru żeglugowego i innych przedsięwzięć wspierających restrukturyzację 
sektora, w tym przedsięwzięć mających służyć poprawie ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
żeglugi. Zasoby Funduszu tworzą głównie środki publiczne, jakkolwiek źródłem wpływów do 
Funduszu są także składki armatorów śródlądowych i inne środki. 

3 W myśl przywołanej ustawy FR miał wspomagać przedsięwzięcia służące restrukturyzacji sektora żeglugi 
śródlądowej, wspierać armatorów we wprowadzaniu rozwiązań postępu technicznego, zachęcać ich do przy-
stępowania do zrzeszeń komercyjnych, doskonalenia zawodowego oraz ułatwiać pracownikom zatrudnio-
nym w żegludze śródlądowej zmianę zawodu lub odejście na wcześniejszą emeryturę, w praktyce nie zinsty-
tucjonalizował się, a z chwilą wejścia Polski do UE straciły moc postanowienia ustawy tworzące ten Fundusz.
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Istota systemu promocji wyrażała się w możliwości korzystania polskich armatorów śródlą-
dowych ze środków Funduszu (po wniesieniu składki w euro od rodzaju/tonażu/mocy posiada-
nej floty) za pomocą następujących narzędzi:
 – kredyty na warunkach preferencyjnych, z możliwością częściowego umorzenia,
 – dopłaty do kredytów komercyjnych realizujących cele ustawowe,
 – pożyczki oprocentowane na warunkach preferencyjnych i nieoprocentowane,
 – wypłaty za złomowanie statku, które były elementem systemu regulacji podaży floty.

Członkostwo Polski w UE, po 3-letnim okresie przejściowym, wymusiło potrzebę zmia-
ny przepisów ustawy, gdyż część jej zapisów naruszała zakaz udzielania pomocy publicznej dla 
przedsiębiorstw. Spowodowało to pewne ograniczenia w dostępności pełnego zakresu narzędzi 
promocji. Najkorzystniejszym dla armatorów śródlądowych był okres pierwszych lat funkcjo-
nowania FŻŚ, jakkolwiek w tym czasie, z uwagi na nowość instrumentu, zgłaszali oni najwię-
cej uwag i wątpliwości do funkcjonowania systemu promocji. Pomimo to, przejawem systemu 
promocji żeglugi śródlądowej w Polsce jest udzielenie przedsiębiorstwom armatorskim w la-
tach 2003–2009 kredytów preferencyjnych o wartości 44 700 tys. zł oraz wypłata 350 tys. zł za 
złomowanie statków, a także 727 tys. zł tytułem umorzenia dopłaty do kredytu. Dzięki wspar-
ciu środkami Funduszu w podanym okresie wycofano z rynku 29 starych jednostek, zakupio-
no 22 jednostki i wyremontowano 187 jednostek (Załoga, Rusak, 2010). W późniejszym okresie, 
w ocenie NIK ( Informacja o wynikach kontroli, 2014), wykorzystanie środków FŻŚ na pro-
mocję było niedostateczne, gdyż np. w 2012 roku wyniosło zaledwie 0,6% dostępnych środków. 
W rezultacie na koniec 2012 roku stan wolnych środków FŻŚ wynosił 40 983 tys. zł. Złożyło 
się na to wiele przyczyn, w tym mniejsze zainteresowanie zaciąganiem kredytów przez armato-
rów, spowodowane pogorszeniem się koniunktury gospodarczej, wywołane światowym kryzy-
sem „2007 +”, negatywnie oddziałujące na popyt na usługi transportowe i wywołujące potrzebę 
redukcji podaży usług transportowych na unijnym rynku. Polscy armatorzy śródlądowi zosta-
li natomiast w 2012 roku pozbawieni, według NIK bezprawnie, prawa do korzystania z wypłat 
z tytułu trwałego wyłączenia z eksploatacji statków. 

Ważny jednak powód słabszych niż oczekiwano efektów, zwłaszcza w odniesieniu do prze-
chodzenia na większe, bardziej ekonomiczne i ekologiczne statki, tkwił w braku realnych pla-
nów modernizacji dróg wodnych i wyraźnie ograniczał podejmowanie decyzji przez armatorów.

W czerwcu 2016 roku rząd RP przyjął założenia do planu rozwoju śródlądowych dróg wod-
nych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030 a także przygotował projekt no-
welizacji ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Polski transport wodny śródlądowy korzystał ponadto bezpośrednio z unijnych programów 
promocji rozwoju tej gałęzi transportu w realizacji projektu River Information System (RIS) 
oraz pośrednio w przedsięwzięciach rozwijających transport multimodalny.

PODSUMOWANIE 
System promocji transportu wodnego śródlądowego jest uzasadnionym programem politycz-
nym i komercyjnym. Jego praktyczne wykorzystanie wymaga wsparcia przedsiębiorców nie 
tylko dostępnością źródeł finansowania, ale także fachowym doradztwem w przedmiocie pro-
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mocji, procedur bankowych oraz ogólnych planów rozwoju sektora odnośnie do regulacji i in-
westycji na drogach wodnych oraz w portach śródlądowych. 

W regulacjach ogólnounijnych, zwłaszcza dotyczących dekarbonizacji transportu należy 
zwracać uwagę na specyfikę sektora, wyrażającą się dużym udziałem mikroprzedsiębiorstw, 
dla których podniesienie barier wejścia na rynek i zaostrzenie wymagań w zakresie eksploata-
cji floty, może okazać się źródłem decyzji o wycofaniu się z świadczenia usług przewozowych 
i przeładunkowych. 

Przeprowadzenie pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych wszystkich gałęzi transpor-
tu ma istotne znaczenie dla wzmocnienia pozycji rynkowej transportu wodnego śródlądowego. 
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PREMISES AND INSTRUMENTS OF INLAND WATERWAY TRANSPORT PROMOTION 
IN EUROPEAN UNION

ABSTRACT Inland waterway transport is an important sector of the EU economic activity. It has fe-
atures that under the conditions of well developed waterways allow competition with land 
transport modes, in terms of operating costs, as well as external. In the economic develop-
ment of the EU based on the sustainable development concept, inland waterway transport 
receive relevant promotional support in policy documents and various tools of a financial 
nature. The article presents the current promotional activities undertaken with regard to 
inland waterway transport in the EU.
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych czynników kształtujących dzia-
łalność przeładunkową w małych portach morskich, na przykładzie portu w Darło-
wie w latach 2008–2015. Na podstawie dostępnych źródeł stwierdzono, że potencjał 
przeładunkowy portu darłowskiego nie był w pełni wykorzystany, chociaż w okresie 
2008–2015 przeładunki istotnie wzrosły. Głównymi czynnikami wzrostu działalności 
przeładunkowej były: inwestycje portowe, rozpoczęcie działalności przez operatorów 
portowych, lokalna aktywność gospodarcza oraz poprawa infrastruktury drogowej 
umożliwiającej dostęp do portu od strony lądu. Dalsze zwiększenie przeładunków 
wymaga poprawy infrastruktury portowej, hydrotechnicznej oraz wykorzystania 
do przewozu towarów transportu kolejowego. Szansą na zwiększenie przeładunków 
może być utworzenie darłowskiej podstrefy ekonomicznej. Perspektywy rozwo-
ju działalności przeładunkowej portu darłowskiego są obiecujące. Port w Darłowie 
może stać się znaczącym ośrodkiem przeładunkowym wśród małych portów mor-
skich w Polsce. 

SŁOWA KLUCZOWE przeładunki, małe porty morskie, transport morski 
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WPROWADZENIE
Małe porty morskie stanowią jeden z najważniejszych czynników stymulujących rozwój gospo-
darczy gmin portowych (Miszczuk, 1999, s. 67–74). Ich znaczenie szczególnie wzrasta w obliczu 
ponadprzeciętnej stopy bezrobocia występującej w rejonach nadmorskich. 

Port morski w Darłowie zaliczany jest do grupy małych portów morskich – struktur o pod-
stawowym znaczeniu dla gospodarki lokalnej (Szczurek, 2002, s. 116). Stanowi wielofunkcyj-
ną strukturę gospodarczą, w której realizowana jest działalność rybacka, rekreacyjno-sporto-
wa oraz przeładunkowa. W ostatnich latach nastąpił regres działalności rybackiej, ze względu 
na zmniejszające się zasoby ryb bałtyckich. Rośnie znaczenie działalności rekreacyjno-sporto-
wej, której rozwój ogranicza jednak wysoka sezonowość ruchu turystycznego, natomiast wiel-
kość przeładunków, po okresie stagnacji, systematycznie rośnie. Działalność przeładunkowa 
staje się coraz ważniejszym obszarem aktywności gospodarczej portu (Zieziula, Nowaczyk, 
2015, s 217–228). 

Głównym celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych czynników wpływających na 
wielkość przeładunków w porcie darłowskim. Poruszana w artykule problematyka jest aktual-
na oraz niezmiernie ważna, ponieważ zmianom ulegają czynniki wpływające na wielkość prze-
ładunków. Należy przy tym pamiętać, że rosnąca działalność przeładunkowa generuje nowe 
miejsca pracy oraz przyczynia się do powstawania nowych podmiotów gospodarczych (Grzela-
kowski, 2002, s. 9–20). 

Literatura przedmiotu, w której poruszane są zagadnienia związane z działalnością prze-
ładunkową portów jest dość obszerna. Za główne czynniki wpływające na wielkość obrotów 
przeładunkowych portów uważa się: działalność operatorów portowych, aktywność gospodar-
czą zaplecza portowego, supra-1 oraz infrastrukturę2 portową, hydrotechniczną i lądową (zob. 
Klimek, Kuźma, 2003, s. 14–17; Szwankowski, 2000, s. 83–88; Huybrecht i in., 2002, s. 10). 

W większości opracowań autorzy koncentrują się na funkcjonowaniu dużych portów mor-
skich, pomijając mniejsze struktury. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia powstałej luki. 

Badania, których wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule, ograniczono do portu 
darłowskiego, w niewielkim stopniu uwzględniając jego zaplecze3. Sytuacja w pozostałych ma-
łych portach morskich może być różna. Wnioski zawarte w artykule mogą jednak stanowić cen-
ną wskazówkę także dla pozostałych struktur portowych. 

Zakres czasowy artykułu obejmuje lata 2008–2015. W rozpatrywanym okresie nastąpiły 
znaczne zmiany w wielkości przeładunków towarów w porcie Darłowo. 

1 Suprastruktura stanowi techniczne wyposażenie przedsiębiorstw portowych. W artykule ograniczono się 
do analizy jej najważniejszych elementów, tj.: urządzeń przeładunkowych, magazynów i placów składowych.

2 Infrastruktura stanowi rzeczową podstawę produkcji portowej. Na jej bazie prowadzona jest działalność 
gospodarcza. W artykule ograniczono się do analizy najważniejszych elementów infrastruktury. W przy-
padku infrastruktury portowej są nimi: nabrzeża portowe, baseny portowe, drogi wewnątrzportowe; infra-
struktury hydrotechnicznej: falochrony, kanały portowe, obrotnica portowa; infrastruktury lądowej: drogi 
samochodowe oraz kolejowe. 

3 W literaturze przedmiotu zaplecze definiuje się jako lądowy obszar ciążenia ładunków do portu. W przy-
padku portu w Darłowie zaplecze obejmuje najbliższe gminy,, jednak w przypadku niektórych ładunków 
może wykraczać poza ich granice, obejmując obszar powiatów. 
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Artykuł bazuje na literaturze przedmiotu oraz materiałach pierwotnych zgromadzonych 
w latach 2015–2016. Informacje pozyskano metodą sondażu diagnostycznego – w formie kwe-
stionariusza oraz wywiadu pogłębionego. Badania skierowane były do przedstawicieli Zarządu 
Portu Morskiego (ZPM) w Darłowie oraz użytkowników portowych prowadzących działalność 
przeładunkową w porcie. Na podstawie zebranych materiałów dokonano analizy ilościowej 
oraz przyczynowo-skutkowej zachodzących zjawisk.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE
W latach 2008–2015 przeładunki w porcie darłowskim wykazywały fluktuacje, przy dającym 
się jednoznacznie zauważyć niezwykle silnym trendzie rosnącym (tab. 1.). Najmniejszą wiel-
kość przeładunków odnotowano w 2008 roku, tj. 3,0 tys. t. Następnie przeładunki w porcie 
zaczęły gwałtownie rosnąć, osiągając w 2012 roku wielkość 157,2 tys. t, co stanowiło blisko 
60-krotny wzrost w stosunku do roku bazowego. W dwóch kolejnych latach nieco spadły, aby 
następnie gwałtownie wzrosnąć w 2015 roku do 344,0 tys. t, osiągając najwyższą wartość w roz-
patrywanym okresie. Przeładunki w ostatnim roku w stosunku do 2008 roku wzrosły więc 
przeszło 100-krotnie. 

Tabela 1. Wielkość i dynamika przeładunków w porcie morskim w Darłowie w latach 2008–2015

Wyszczególnienie
Lata

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
tys. t 3,0 23,8 44,0 71,3 177,2 107,0 113,1 344,0
Dynamika 
(2008 = 100) 100,0 793,3 1466,7 2376,7 5906,7 3566,7 3777,0 11466,7

Źródło: opracowanie P. Nowaczyk na podstawie danych uzyskanych od ZPM Darłowo. 

W okresie badawczym w porcie przeładowano łącznie 883,4 tys. t towarów (zob. tab. 2). Do-
minowały ładunki w przywozie, które wyniosły 681,1 tys. t, tj. 77,1% łącznych przeładunków. 
Natomiast wywóz wyniósł 202,3 tys. t, co stanowiło niespełna 23% łącznych obrotów. Struktu-
ra rodzajowa przeładunków była mało zdywersyfikowana. Dominowały w nich kruszywo i ka-
mienie – 524,9 tys. t, co stanowiło blisko 60% łącznych przeładunków. Wymieniona grupa ła-
dunków wykazywała znaczne fluktuacje. I tak, w latach 2008–2009 w ogóle nie dokonywano 
przeładunków kruszyw i kamieni. Następnie w latach 2010–2012 przeładunki zwiększały się 
a zmniejszyły się w kolejnych dwóch latach. W roku 2015 w porcie przeładowano rekordową 
ilość kruszyw i kamieni – 272,0 tys. t. 

Drugą pod względem wielkości przeładunków grupę towarów stanowiły produkty rolnicze, 
do których zaliczały się głównie: rzepak, pszenica, otręby i żyto. W okresie badawczym w por-
cie Darłowo przeładowano 166,7 tys. t produktów rolnych, co stanowiło blisko 19% łącznych 
obrotów w porcie. Wielkość przeładunków w tej grupie towarów wykazywała znacznie mniej-
sze fluktuacje. Na uwagę zasługuje szczególnie wysoki poziom przeładunków produktów rol-
nych odnotowany w latach 2013–2015.
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Tabela 2. Struktura rodzajowa przeładunków w porcie morskim w Darłowie w latach 2008–2015 (tys. t)

Nazwa 
ładunku

Lata

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 łącznie %
Przywóz – 9,1 30,7 64,4 159,8 51,5 70,4 295.2 681,1 77,1
Wapno – 3,3 15,2 22,0 21,9 17,4 20,8 21,5 122,1 13,8
Kruszywo 
i kamienie – – 10,2 35,7 132,9 31,9 42,2 272,0 524,9 59,4

Pozostałe – 5,8 5,3 6,7 5,0 2,2 7,4 1,7 34,1 3,9
Wywóz 3,0 14,7 13,3 6,9 17,4 55,5 42,7 48,8 202,3 22,9
Produkty 
rolnicze 1,2 11,8 12,6 6,9 13,7 38,1 37,9 44,5 166,7 18,9

drewno 1,8 – – – 3,7 15, 2 4,8 4,3 29,8 3,4
pozostałe – 2,9 0,7 – – 2,2 – – 5,8 0,6
Łącznie 3,0 23,8 44,0 71,3 177,2 107,0 113,1 344,0 883,4 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od ZPM Darłowo. 

Następną grupę ładunków stanowiło wapno, którego obrót wyniósł 122,1 tys. t, co stanowi-
ło blisko 14% łącznych przeładunków w porcie. Oprócz trzech początkowych lat, w których nie 
odnotowano przeładunku wapna lub był on realizowany na niewielką skalę, przeładunki usta-
bilizowały się na dość wyrównanym poziomie ok. 20 tys. t rocznie.

Kolejną grupą ładunków było drewno, którego w analizowanym okresie przeładowano 
29,8 tys. t, czyli niespełna 4% łącznych obrotów. Przeładunki drewna były niestabilne i nie wy-
stępowały w każdym roku. Przy czym w roku 2013 odnotowano jednorazowy, znaczny wzrost 
jego przeładunku. 

W porcie dokonywano także przeładunków innych towarów, jednak ich udział w przeła-
dunkach ogółem był marginalny i bardzo niestabilny. 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIELKOŚĆ PRZEŁADUNKÓW W PORCIE MORSKIM 
W DARŁOWIE
Znaczny wzrost wielkości przeładunków, który nastąpił w porcie darłowskim po roku 2008, 
wynikał z wielu przyczyn. Jedną z ważniejszych było rozpoczęcie działalności przeładunkowej 
przez operatorów portowych (Walkiewicz, 2016). Przed rokiem 2009 eksploatacja handlowej 
część portu miała charakter doraźny. Na czas przeładunku masy towarowej przedsiębiorstwa 
przeładunkowe dzierżawiły tereny portowe od ZPM. Po realizacji kontraktu kończyły działal-
ność. Przeładunki w porcie były nieregularne, a obecność operatorów portowych tymczasowa. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać od 2009 roku, kiedy to stałą działalność w zakresie przeładun-
ków, składowania i transportu rozpoczął pierwszy operator portowy – Morska Agencja Gdynia 
Sp. z o.o. Był to moment przełomowy, od którego poziom przeładunków w porcie zaczął syste-
matycznie rosnąć. 

Drugi operator portowy Agro Trade Sp. z o.o. działalność przeładunkową rozpoczął w 2013 
roku. Specjalizował się głównie w obrocie wapnem i nawozami, dostarczanymi następnie oko-
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licznym rolnikom. Dzięki operatorowi portowemu, przeładunki wymienioną grupą ładunków 
ustabilizowały się na dość wysokim poziomie. 

Trzecim operatorem portowym był AgroPort, rodzinna firma lokalnego przedsiębiorcy 
związana z sektorem rolniczym (Walkiewicz, 2014). Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 
w roku 2013, świadcząc usługi przeładunkowe oraz transportowe. Na terenach zajmowanych 
przez AgroPort występują możliwości składowania oraz magazynowania ładunków. Z rozpo-
częciem działalności przez AgroPort można wiązać wzrost przeładunków towarami rolniczy-
mi oraz drewnem, i to pomimo spadku ogólnych obrotów, jakie nastąpiły w latach 2013–2014. 
Ten operator portowy działał więc stabilizująco na rynku przeładunków, zapobiegając głębsze-
mu spadkowi obrotów portowych.

Przedsiębiorstwo AgroPort oraz powiązane z jego działalnością przedsiębiorstwo Lech-Pol, 
wydatnie przyczyniły się do osiągnięcia w 2015 roku największych przeładunków w historii por-
tu. Było to spowodowane głównie przeładunkiem kruszyw i kamieni na poziomie ok. 200 tys. t. 

Niewątpliwym atutem operatorów portowych, przyciągającym klientów do portu, była ich 
oferta usługowa. Oba przedsiębiorstwa zapewniały całodobowy przeładunek towarów, świad-
cząc kompleksową obsługę ładunków, tj. przeładunek, magazynowanie, składowanie, transport. 
Atrakcyjność tych przedsiębiorstw zwiększała zapewniana przez nie terminowość realizacji zle-
ceń oraz konkurencyjne ceny4.

Następnym czynnikiem wpływającym na wielkość przeładunków była aktywność gospo-
darcza podmiotów prowadzących działalność na zapleczu portowym5. Najważniejsza grupa ła-
dunków – kruszywo i kamienie, wykorzystywana była do inwestycji drogowych oraz morskich. 
Intensywność ich realizacji charakteryzowała się dużą zmiennością. Stąd obroty omawianą 
grupą ładunków wykazywały największe fluktuacje. Kończące się inwestycje drogowe, w du-
żej mierze finansowane ze środków unijnych (z perspektywy finansowej 2007–2013) zmniej-
szyły zapotrzebowanie na materiały budowlane. Dlatego w latach 2013–2014 nastąpił widocz-
ny regres przeładunków kruszyw i kamieni. Wielka inwestycja Urzędu Morskiego w Słupsku, tj. 
ochrona brzegów morskich od Jarosławca do Rowów, przyczyniła się zaś do znacznego zwięk-
szenia przeładunków w porcie w 2015 roku6. 

Większa stabilność przeładunków występowała w przypadku wapna, szczególnie w latach 
2011–2015. Zapotrzebowanie na wapno zgłaszali okoliczni rolnicy. Znaczna liczba odbiorców, 
względna stałość produkcji rolniczej oraz ważność wapna dla upraw rolniczych, ograniczały 
fluktuacje jego obrotem. Wrażliwość wapna (oraz kruszyw i kamieni) na koszty transportu 
gwarantowało zainteresowanie ich transportem morzem, zgodnie z potrzebami lokalnej go-
spodarki. 

Podobnie jak w przypadku wapna, mniejszą podatność na wahania przeładunków wykazy-
wały produkty rolnicze. Dotyczyło to szczególnie trzech ostatnich lat okresu badawczego. Po-
daż produktów rolniczych na zapleczu portu była dość stała, a znacznym jej producentem był 
właściciel AgroPortu, co dodatkowo stabilizowało wielkość przeładunków. Produkty rolnicze 

4 Więcej na temat ekonomicznych uwarunkowań transportu morskiego oraz metod jego pomiaru, zob. But-
ton, 1982, s. 99. 

5 Więcej na temat powiazań zaplecza z portem morskim, zob. Grzelakowski, 2012, s. 149–157.
6 Kontrakt zawarty przez Urząd Morski w Słupsku z operatorami portowymi, przewidywał przeładunek ma-

teriałów budowlanych – kruszyw i kamieni, na poziomie 272 tys. t. 
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cieszyły się poza tym dużym zainteresowaniem wśród zagranicznych odbiorców, ze względu na 
konkurencyjność cenową. 

Jeśli chodzi o drewno, to wielkość jego przeładunków w porcie Darłowo wykazywała znacz-
ne fluktuacje. Ponadto, drewno nie występowało w przeładunkach w każdym roku. Nierówno-
mierne przeładunki można wyjaśnić zróżnicowanym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez za-
granicznych odbiorców. Ustabilizowanie obrotów po 2013 roku należy łączyć z rozpoczęciem 
działalności przez AgroPort. 

Morska Agencja Gdynia oraz AgroPort7, posiadały na własność użytkowane tereny porto-
we, co skłaniało je do aktywności inwestycyjnej. W handlowej części portu wybudowano nowe 
magazyny, silosy zbożowe oraz zakupiono nowoczesny sprzęt przeładunkowy. Te inwestycje 
zwiększyły możliwości magazynowania ładunków oraz przyspieszyły ich obrót. Dodatkowo 
przyczyniły się do wzrostu przeładunków w porcie. 

Czynnikiem wywierającym wpływ na wielkość przeładunków w porcie darłowskim była 
coraz lepsza infrastruktura, umożliwiająca dostęp do portu od strony lądu. W latach 2012–
2015 zrealizowano wiele inwestycji drogowych ułatwiających dojazd do portu. I tak, w roku 
2012 oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej z Koszalina do Darłowa, 
a w 2014 roku wybudowano nowy most nad rzeką Wieprzą, łączący dwie części portu. W roku 
2015 zbudowano obwodnicę umożliwiającą dojazd do portu handlowego z pominięciem miasta. 
Wymienione inwestycje, oprócz odciążenia ruchu drogowego w centrum miasta (w przypadku 
obwodnicy), miały na celu zwiększenie przepustowości drogowej dla ładunków przewożonych 
transportem samochodowym oraz skrócenie czasu dojazdu do portu. Przyczyniły się więc do 
zmniejszenia kosztów przewozu ładunków. 

Dzięki inwestycjom drogowym port zyskał na atrakcyjności wśród przewoźników. Wska-
zują na to wyniki przeprowadzonego sondażu diagnostycznego. Według respondentów popra-
wa infrastruktury drogowej przyczyniła się do wzrostu przeładunków, choć trudno dokładnie 
określić wagę tego zjawiska.

Jak już wcześniej wspomniano, na wielkość przeładunków wpływło wiele czynników, w tym 
działalność operatorów portowych oraz aktywność gospodarcza podmiotów zlokalizowanych 
na zapleczu portu darłowskiego.

Należy zwrócić uwagę, że port w Darłowie nie był obsługiwany przez transport kolejowy. 
W przeszłości przewozy kolejowe dominowały w obsłudze towarowej portu. W szczytowym 
okresie przypadającym na lata 80. poprzedniego stulecia, transport kolejowy odpowiadał na-
wet za 80–90% obrotów ładunkowych. Głównymi ładunkami przewożonymi przez PKP były 
produkty przetwórstwa drzewnego, zboża oraz nawozy. Wraz z rozpoczęciem przemian gospo-
darczych udział transportu kolejowego w obsłudze portu zaczął jednak maleć. Przyczyny za-
istniałej sytuacji były złożone. Z początkiem lat 90. poprzedniego stulecia zaczęła się pogarszać 
sytuacja finansowa podmiotów korzystających z usług przeładunkowych portu, szczególnie: 
Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „KUTER” oraz Sławieńskie Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Drzewnego „SŁAWODRZEW”. Równocześnie upadłość zaczęły ogłaszać kolejne 
Państwowe Gospodarstwa Rolne. W rezultacie drastycznie zmniejszyło się zapotrzebowanie na 

7 Trzeci z operatorów spółka Agro Trade dzierżawiła tereny portowe od ZPM Darłowo. Ubiegała się jednak-
że o ich zakup. 
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przeładunki portowe. Regres przeładunków spowodował ograniczenie wydatków inwestycyj-
nych, co negatywnie wpłynęło na stan techniczny infrastruktury kolejowej. W 2000 roku z eks-
ploatacji została wyłączona bocznica kolejowa (NIK 2012). Port w Darłowie przestał być obsłu-
giwany przez transport kolejowy8, co należy ocenić negatywnie. 

Darłowo jest dość dobrze skomunikowane transportem kolejowym z obszarem ciążenia ła-
dunków do portu. Bezpośrednio do miasta prowadzi linia kolejowa ze Sławna. Łączy się ona 
z sieciami kolejowymi ze Słupska, Koszalina oraz Szczecinka. Obejmuje więc swym zasięgiem 
cały obszar zaplecza portu darłowskiego. Występuje przy tym zainteresowanie użytkowników 
transportem ładunków drogą kolejową. Niejednokrotnie w przeszłości przedsiębiorcy rezygno-
wali z usług przeładunkowych portu w Darłowie, ze względu na brak możliwości dokonywania 
przewozów transportem kolejowym, który jest szczególnie przydatny do przewozu dużej ilości 
ładunków masowych. Wykorzystywany jest do transportu masy towarowej na większe odległo-
ści i do ograniczonej liczby odbiorców (Barczuk, 1966, s. 66–74). W porcie darłowskim takim ła-
dunkiem były materiały budowlane. Jak już wspomniano, w roku 2015 Urząd Morski w Słupsku 
podpisał umowę z operatorami portowymi na przeładunek znacznej ilości kruszyw i kamieni 
na realizację pojedynczej inwestycji9. 

Kolejnym czynnikiem determinującym wielkość przeładunków był stan infrastruktury 
portowej. Przestarzała infrastruktura portowa ograniczała wielkość przyjmowanych jedno-
stek handlowych oraz wpływała ujemnie na szybkość ich przeładunku. Stanowiła więc barierę 
utrudniającą wzrost działalności przeładunkowej. 

Rosnąca skala przeładunków w porcie wymagała gruntownej modernizacji przestarzałych 
nabrzeży będących w użytkowaniu AgroPortu oraz Morskiej Agencji Gdynia. Betonowego na-
brzeża pozbawione były tereny portowe zajmowane przez trzeciego operatora portowego, tj. 
Agro-Trade, dlatego wskazana była ich budowa. 

Warto podkreślić, że systematycznie utrzymywana głębokość eksploatacyjna basenów por-
towych umożliwiała bezpieczne cumowanie jednostek handlowych. Modernizacji wymagały 
natomiast drogi wewnątrzportowe, ale w badanym był to znacznie mniejszy problem dla reali-
zacji przeładunków. 

Pomimo dużych potrzeb inwestycyjnych, infrastruktura handlowej części portu nie została 
odnowiona. Przyczyną utrudniającą modernizację oraz budowę nowych nabrzeży były wyso-
kie koszty inwestycji. Podmioty odpowiedzialne za ich utrzymanie – ZPM Darłowo oraz gmi-
na miejska nie były w stanie wygospodarować środków na inwestycje sięgające kilkudziesię-
ciu mln zł10. Niestety środków na modernizację infrastruktury przeładunkowej małych portów 

8 Pomimo braku połączenia kolejowego z portem, do Darłowa docierały ładunki. Na miejscowej stacji kolejo-
wej następował ich przeładunek na transport samochodowy. Odbywało się to jednak niezmiernie rzadko ze 
względu na czasochłonność i kosztochłonność procesu. 

9 Długość linii kolejowej łączącej port w Darłowie z miejscem realizacji inwestycji wynosiła blisko 70 km. Dro-
ga lądowa była nieznacznie krótsza i liczyła 50 km (Ogólnopolska Baza Kolejowa 2016; Odległości. Info 2016), 
dlatego wydaje się, że w tym przypadku, transport ładunków byłby bardziej opłacalny drogą kolejową. 

10 Według informacji uzyskanych w ZPM Darłowo, wielkość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do mo-
dernizacji handlowej części portu szacowana jest na 40–50 mln zł. 
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morskich nie przewidywano w funduszach unijnych11. Na dodatek jednostki handlowe nie mo-
gły korzystać z odnowionych nabrzeży przeznaczonych na działalność rybacką, mimo że nie 
były one w pełni wykorzystywane przez rybaków12. Nie pozwalały na to częściowo parametry 
techniczne infrastruktury, ale przede wszystkim warunki na jakich zostały pozyskane środki 
unijne13. 

Problemem portu w Darłowie było także niedostosowanie infrastruktury hydrotechnicz-
nej do rosnących potrzeb przeładunkowych. Wielkość jednostek handlowych wpływających do 
portu była uwarunkowana szerokością wejścia do portu (szczególnie na wysokości główek falo-
chronów), głębokością toru portowego oraz szerokością obrotnicy portowej. Parametry wymie-
nionych elementów ograniczały możliwość zawijania do portu jednostek handlowych o dłu-
gości 75–90 m oraz głębokości zanurzenia 4,5 m. Parametry infrastruktury hydrotechnicznej 
uniemożliwiające wejście do portu większych jednostek, zmniejszały dynamikę wzrostu przeła-
dunków. Było to tym bardziej niepokojące, że w przypadku ładunków masowych, w przeładun-
ku których specjalizuje się port w Darłowie, ważnym kryterium wyboru portu są koszty trans-
portu (Biernacki, 2011, s. 140–142). Tendencje do ograniczania kosztów działalności, poprzez 
zwiększanie gabarytów jednostek handlowych, mogą spowodować w przyszłości zmniejszenie 
znaczenia portu w Darłowie w działalności przeładunkowej. 

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRZEŁADUNKÓW W PORCIE MORSKIM W DARŁOWIE 
Obecny potencjał przeładunkowy portu darłowskiego nie jest w pełni wykorzystywany. Po re-
alizacji wielu inwestycji przeładunki mogłyby wzrosnąć do poziomu 1 mln t, a nawet go prze-
kroczyć.

Do rozkwitu handlowej części portu w Darłowie w znacznym stopniu przyczynili się ope-
ratorzy portowi. W przyszłości nadal będą stanowili mocne ogniwo działalności przeładunko-
wej. AgroPort ma w planie eksploatację surowców wykorzystywanych jako materiały budowla-
ne z wód Morza Bałtyckiego. Z kolei zakup terenów portowych, dzierżawionych obecnie przez 
Agro Trade, z pewnością wpłynąłby na zwiększenie wielkości przeładunków wapna oraz na-
wozów sztucznych, czyli towarów, w obrocie których specjalizuje się spółka. Operator portowy 
mając gwarancję stałej obecności w porcie, miałby większą motywację do realizacji inwestycji. 

Wyposażenie operatorów portowych w urządzenia przeładunkowe, place składowe i maga-
zyny jest generalnie adekwatne do wielkości działalności przeładunkowej. Ewentualny wzrost 
przeładunków będzie jednak wymagał odpowiedniego dostosowania po stronie suprastruktu-
ry – zwiększenia jej potencjału przeładunkowego. 

11 W ostatnich latach infrastruktura rybacka portu w Darłowie została gruntownie zmodernizowana. Kon-
centracja inwestycji na działalności rybackiej wynikała z dostępności środków. Głównym źródłem finanso-
wania inwestycji były środki unijne, które przewidywały całkowite pokrycie nakładów inwestycyjnych.

12 Po 2004 r. z eksploatacji wycofano wiele jednostek rybackich, głównie dużych kutrów. W konsekwencji 
zmniejszyła się obsada nabrzeży. Nie wszystkie były w pełni wykorzystywane przez rybaków. 

13 Przepisy unijne nie przewidywały możliwości wykorzystania infrastruktury rybackiej, uprzednio zmoder-
nizowanej przy wykorzystaniu środków unijnych, do realizacji innych funkcji portowych. 
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Duże nadzieje pokładane są w działaniu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która 
w 2015 roku rozszerzona została na obszar gminy Darłowo. Podstrefa darłowska liczy 19 ha 
i jest zlokalizowana w pobliżu portu (Kostecki, 2015). Trwają rozmowy z potencjalnymi inwe-
storami. Produkty wytwarzane w miejscowej podstrefie mogłyby korzystać z transportu mor-
skiego, a to wpłynęłoby na wzrost wielkości przeładunków w porcie. 

Perspektywy rozwoju działalności przeładunkowej portu darłowskiego są optymistyczne. 
W najbliższych latach należy spodziewać się utrzymania lub nawet wzrostu zapotrzebowania 
na usługi portowe. Na zapleczu portu realizowanych będzie wiele inwestycji drogowych w na-
stępstwie czego wzrośnie zapotrzebowanie na kruszywa i kamienie. W 2016 roku rozpoczął się 
ostatni etap przebudowy drogi wojewódzkiej z kierunku Koszalina. Termin zakończenia inwe-
stycji przewiduje się na 2017 rok. Wkrótce zostaną uruchomione środki unijne z budżetu Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020 na realizację inwestycji drogowych. Do największych inwesty-
cji należeć będzie planowana budowa drogi ekspresowej S6, której jeden z odcinków będzie 
przebiegał przez zaplecze portu. Ponadto, przebudowy wymaga droga wojewódzka z Karwic 
do Darłowa. Zapewne realizowanych też będzie wiele mniejszych inwestycji drogowych. Nale-
ży także spodziewać się kontynuowania procesu rozwoju farm wiatrowych (do budowy których 
wykorzystywane są kruszywa i kamienie). Urząd Morski w Słupsku planuje kolejne inwestycje 
morskie. Te okoliczności powinny zapewnić znaczne obroty ładunkami budowlanymi w por-
cie darłowskim. 

Z całą pewnością utrzyma się zapotrzebowanie na przeładunki wapna oraz produktów rol-
niczych, ze względu na rolniczy charakter zaplecza portu. Ewentualny wzrost obrotów wymie-
nionymi ładunkami mógłby nastąpić w wyniku poszerzenia zaplecza portu – w przypadku 
wapna, oraz wzrostu popytu na produkty rolnicze wśród zagranicznych odbiorców. 

Doskonałym towarem eksportowym jest drewno. Wielkość jego przeładunków dotąd jest 
niewielka, pomimo lokalizacji na zapleczu portu wielu zakładów przetwórstwa drzewnego. Na-
wiązanie kontaktów z zagranicznymi odbiorcami mogłoby zaowocować wzrostem przeładun-
ków drewna w porcie Darłowo. Możliwości eksportu mogą być poszerzone o wyroby meblar-
skie oraz wykończeniowe, na które występuje zapotrzebowanie na rynkach zagranicznych. 

W porcie darłowskim gruntowej modernizacji wymagają dwa nabrzeża przeładunkowe 
oraz niezbędna jest budowa nowego. Realizacja tych inwestycji przyspieszyłaby oraz umożliwi-
ła zwiększenie przeładunków towarów. 

Największym problemem rozwoju działalności przeładunkowej w porcie Darłowo jest trud-
ność w pozyskaniu środków na kapitałochłonne inwestycje. Rozwiązaniem problemu mogłoby 
być dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa oraz ewentualne pozyskanie środków z fun-
duszy unijnych. 

Atutem portu w Darłowie jest znaczna powierzchnia terenów rezerwowych. W przypadku 
wzrostu zapotrzebowania na usługi portowe, tereny te mogą być wykorzystane do rozszerzenia 
działalności przeładunkowej. Niezbędna byłaby jednak budowa dodatkowych nabrzeży porto-
wych. 

Poprawa parametrów infrastruktury hydrotechnicznej umożliwiłaby zawijanie do portu 
większych jednostek handlowych, co przełożyłoby się na wzrost przeładunków. W tym celu 
niezbędne staje się poszerzenie wejścia do portu (przebudowa falochronów), systematyczne po-
głębianie kanału portowego oraz zwiększenie średnicy obrotnicy wewnątrzportowej. 
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Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury hydrotechnicznej w porcie jest 
Urząd Morski w Słupsku. Wymienione inwestycje są możliwe do zrealizowania. Największą ba-
rierę stanowią tu jednak ograniczenia budżetowe Urzędu Morskiego. 

W ostatnich latach nastąpiła znaczna poprawa parametrów infrastruktury drogowej umoż-
liwiającej dostęp do portu w Darłowie. Możliwości dalszej poprawy należy dostrzegać w po-
szerzeniu drogi wojewódzkiej nr 37 biegnącej z kierunku Karwic a łączącej się z drogą krajo-
wą w okolicach Sławna. Zwiększenie przepustowości infrastruktury drogowej przełożyłoby się 
z pewnością na wzrost wielkości przeładunków. 

Port w Darłowie może być obsługiwany przez transport kolejowy. W tym celu wymagana 
jest jednak budowa infrastruktury kolejowej prowadzącej do portu oraz zapewnienie stałego 
obrotu ładunkowego. Krajowy przewoźnik kolejowy – PKP Cargo, dotychczas z niechęcią pod-
chodził do obsługi towarowej małych portów morskich, argumentując swoją postawę zbyt małą 
i niestabilną ilością masy przeładunkowej. Perspektywa jej znacznego zwiększenia w porcie 
darłowskim mogłaby wpłynąć na zmianę nastawienia spółki kolejowej. W wariancie alterna-
tywnym odpowiedzialność za infrastrukturę kolejową mógłby na siebie przejąć operator porto-
wy. Jest to jednak mało prawdopodobne, ze względu na konieczność poniesienia wysokich na-
kładów i ryzyko niepowodzenia inwestycji. 

PODSUMOWANIE
W okresie badawczym wystąpiły duże różnice w wielkości przeładunków w porcie darłowskim. 
W roku 2008 przeładunki były niewielkie, aby w roku 2015 wzrosnąć do poziomu nienotowa-
nego w historii portu. 

Główną przyczyną wzrostu znaczenia działalności przeładunkowej w porcie była aktyw-
ność operatorów portowych. Przedsiębiorstwa zapewniały całodobowy przeładunek towarów 
oraz oferowały kompleksową obsługę ładunków. Inwestowały w suprastrukturę portową, po-
szerzając zakres świadczonych usług. Atrakcyjność portu wzrosła dzięki poprawie terminowo-
ści realizacji zleceń oraz konkurencyjnym cenom. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość przeładunków była aktywność podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą na zapleczu portowym. Zapotrzebowanie na kruszy-
wa i kamienie wynikało z prowadzonych inwestycji drogowych oraz morskich. Nierównomier-
ne rozłożenie inwestycji w czasie, powodowało jednak duże fluktuacje w obrocie materiałami 
budowlanymi. Większą stabilnością przeładunków charakteryzowało się wapno oraz produk-
ty rolnicze. Wapno wykorzystywane było w produkcji rolniczej, a produkty rolnicze produko-
wane i eksportowane przez lokalnych producentów. Znaczna liczba odbiorców oraz stałość pro-
dukcji rolniczej ograniczały niestabilność przeładunków w wymienionej grupie ładunków. 

Poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej dostęp do portu od strony zaplecza, sta-
nowiła kolejny czynnik wpływający na wielkość przeładunków. Inwestycje drogowe przyczy-
niły się do zwiększenia przepustowości drogowej oraz skrócenia czasu transportu ładunków. 
W ich następstwie wzrosła atrakcyjność portu wśród przewoźników.

Do końca badanego okresu, potencjał przeładunkowy portu w Darłowie nie był w pełni wy-
korzystywany. Aby zwiększyć działalność przeładunkową, należy poprawić zwłaszcza infra-



345

Identyfikacja czynników detrminujących działalność przeładunkową…

strukturę portową, hydrotechniczną oraz zwiększyć zaangażowanie transportu kolejowego do 
przewozu towarów masowych. Atutem portu może stać się, utworzona w 2015 roku, darłowska 
podstrefa ekonomiczna oraz znaczne tereny rezerwowe w porcie. 

Perspektywy rozwoju działalności przeładunkowej portu w Darłowie są optymistyczne. 
Możliwe jest zwielokrotnienie przeładunków oraz zwiększenie ich stabilności. W planowaniu 
rozwoju portu muszą zostać jednak kompleksowo uwzględnione wszystkie czynniki kształtu-
jące wielkość obrotów przeładunkowych. 

LITERATURA
Barczuk, W. (1966). Krajowe zaplecze portów Polskich. Gdynia: Wydawnictwo Morskie Gdynia.
Biernacki, D. (2011). Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne rozwoju polskich portów morskich. Problemy 

Transportu i Logistyki, 15 (1), 140–142.
Button, K.J. (1982). Transport Ekonomics, London. 
Grzelakowski, A.S. (2012). Mechanizm funkcjonowania rynków usług portowych. W: A.S. Grzelakowski (red.), 

Współczesne porty morskie – funkcjonowania i rozwój (s. 149–157). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni. 
Grzelakowski, A.S. (2002). Bariery i szanse rozwoju małych portów polskiego wybrzeża w perspektywie akcesji do 

Unii Europejskiej. W: A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka (red.), Małe porty polskiego wybrzeża-stan obecny i per-
spektywy ich rozwoju (s. 9–20). Gdynia: Wydawnictwo Aka de mii Morskiej w Gdyni. 

Huybrecht, M. i inni (2002). Port Competitiveness. An Economic and legal analyziz of the factors determining the Com-
petitiveness of seaports. Antwerpia. 

Klimek H., Kuźma L. (2003). Funkcje gospodarcza portów morskich. W: L. Kuźma (red.), Ekonomika portów morskich 
(s. 14–17). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 

Kostecki, A. (2015). 19 hektarów z myślą o inwestorach w strefie ekonomicznej w Darłowie. Pobrano z: http://www.stre-
fabiznesu.gp24.pl/artykul/19-hektarow-z-mysla-o-inwestorach-w-strefie-ekonomicznej-w-darlowie. 

Miszczuk, J. (1999). Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej. 
W: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne (s. 67–74). Szczecin: Wydawnictwo FOKA.

Odległości. Info (2016). Pobrano: http://odleglosci.info/wyznaczanie-trasy. 
Ogólnopolska Baza Kolejowa (2016). Pobrano: https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=mapa#10/54. 

4956/16.3689.
Szczurek, W. (2002), Działalność gospodarcza gmin w portach morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego. 
Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-

go.
Walkiewicz, L. (2014). Zmiany i perspektywy rozwoju darłowskiego portu wewnętrznego i terenów do niego przyległych. 

Pobrano z: https://www.darlowo.pl/pl/?page=wiadomosci&wiadomosc=4783. 
Walkiewicz, L. (2016). Optymistyczna prognoza przeładunków drobnicy w Darłowie. Pobrano z: https://darlowo.pl/

pl/?page=wiadomosci&wiadomosc=5697.
Warunki rozwoju portów morskich – informacja o wynikach kontroli (2012). Warszawa: NIK.
Zieziula, J., Nowaczyk P. (2015). Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w la-

tach 2009–2014. Marketing i Zarządzania, 1 (42), 217–228. 



346

Jolanta Zieziula, Piotr Nowaczyk

IDENTIFICATION OF FACTORS DETERMINING RELOADING OF SMALL SEA PORTS 
EXEMPLIFIED BY PORT IN DARŁOWO 

ABSTRACT The paper aimed at identification of main factors shaping reloading turnover in small mari-
ne ports between years 2008 and 2015, exemplified by the port of Darłowo. Basing on availa-
ble sources, authors stated that reloading potential of the port was underutilized. However, 
in the period 2008-2015 reloading activity substantially increased. Main reasons were: port 
investments, starting activities by port operators, local economic activities as well as impro-
ving road infrastructure connected with the port. There are chances for further increase 
reloading activities by improving port infrastructure and hydrotechnical facilities as well 
as using railway for transporting commodities to and from the port. Another chance of 
increasing port activities may be creating Darłowo economic sub-zone. There are good per-
spectives for reloading turnover growth in the future. The port of Darłowo may become an 
important centre of reloading turnover among small sea ports in Poland.
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