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WSTĘP

Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Problemy Transportu i Logistyki” 
poświęcony tym razem problematyce efektywności procesów transportowych.

Temat efektywności transportu nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na wzrastający 
poziom przewozów pasażerskich i towarowych oraz pojawiających się problemów związanych 
z ich realizacją. Ponadto konkurencyjny rynek usług transportowych wymusza na podmiotach 
działania proefektywnościowe, również w sferze realizacji procesów transportowych.

W nawiązaniu do tematu przewodniego czasopisma autorzy w swych artykułach przedstawili 
rozważania z obszaru efektywności transportu ujmowane z różnych punktów widzenia, zarówno 
teorii, jak i praktyki. Omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: efektywności gospodarowania  
w aspekcie ekonomiczno-społecznym, sprawności systemów logistycznych, efektywności działal-
ności i konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych, elastycznych systemów podaży usług 
pasażerskich, efektywności realizowanych inwestycji transportowych oraz zarządzania, rozwoju 
i dostępu do infrastruktury transportu.

Zdając sobie sprawę, że w artykułach poruszono jedynie część problemów z omawianego 
obszaru badawczego, mamy nadzieję, że przedstawione wyniki badań i wnioski będą inspiracją 
do podjęcia dalszej dyskusji i realizacji kolejnych badań naukowych.

Redaktor czasopisma
Elżbieta Załoga
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REGULACJA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY DWORCOWEJ  
W POLSCE I EUROPIE
 

DATA PRZESŁANIA: 12.01.2018, DATA AKCEPTACJI: 18.06.2018, KODY JEL: L5, L91, L92

Mirosław Antonowicz

Akademia Leona Koźmińskiego  
maaw@kozminski.edu.pl

Tomasz Moś

PKP S.A. 
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STRESZCZENIE Autorzy w swoim artykule przedstawiają nowe rozwiązania wynikające z implementa-
cji do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 
21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(dalej Dyrektywa). Szczególną uwagę poświęcają zagadnieniom udostępniania infrastruk-
tury usługowej, głównie stacjom pasażerskim. Proces ten został poddany analizie celem 
wdrożenia proponowanych rozwiązań do praktyki biznesowej na polskim rynku usług 
kolejowego przewozu osób. Autorzy dla zobrazowania konieczności i istoty zagadnienia 
wykorzystali technikę benchmarkingu1, badając rozwiązania niemieckie i francuskie. 
W swoim artykule wskazują na wagę prezentowanych rozwiązań dla praktyki funkcjono-
wania polskiego rynku transportu kolejowego.

SŁOWA KLUCZOWE infrastruktura usługowa, stacja pasażerska, operator stacji pasażerskiej, powierzchnia do 
odprawy podróżnych

 

WSTĘP
Dworce kolejowe są kluczowymi punktami na mapie transportowej Polski. Pomimo zmian 
w sposobie przemieszczania się, związanych przede wszystkim z rozwojem motoryzacji indy-

1 Dla rozważań przyjęto, że benchmarking to praktyka wykorzystywana w zarządzaniu, polegająca na porównywa-
niu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych 
za najlepsze w analizowanej dziedzinie.
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widualnej, transport kolejowy w dalszym ciągu pełni jedną z kluczowych ról w zapewnieniu 
mobilności społeczeństwa. Sieć czynnych dworców kolejowych zarządzanych przez Polskie 
Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) obejmuje blisko 600 obiektów, w tym 17 dworców 
Premium. Powierzchnia ogólnodostępna dworców PKP S.A. wynosi ponad 150 tys. m2. W rozkła-
dzie jazdy 2016/2017 na obiektach dworcowych PKP S.A. zaplanowano około 10–11 mln zatrzy-
mań pociągów pasażerskich. Obiekty będące w zarządzaniu PKP S.A. charakteryzują się bardzo 
dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem architektonicznym, standardu świadczonych 
usług, jak i pod kątem stanu technicznego. Ponad 40% czynnych dworców jest objętych ochroną 
konserwatorską. Zgodnie z przyjętą przez PKP S.A. kategoryzacją czynne dworce kolejowe dzielą 
się na sześć kategorii: Premium, Wojewódzki, Aglomeracyjny, Regionalny, Lokalny i Turystyczny 
(Materiały wewnętrzne PKP S.A, 2015). W ramach każdej kategorii zdefiniowano założenia funk-
cjonalne i profil użytkownika dworca oraz przypisano określony standard usług. Aby zapewnić 
pasażerom odpowiedni standard dworców kolejowych, tak w aspekcie architektonicznym, jak 
i usługowym, PKP S.A. prowadzi szeroko zakrojony program inwestycyjny. Do roku 2023 prace 
inwestycyjno-modernizacyjne obejmą blisko 200 kolejowych dworców.

Celem artykułu jest wskazanie możliwości wdrożenia do praktyki działań rynkowych me-
chanizmu udostępniania przewoźnikom infrastruktury dworcowej i pobierania opłat.

UDOSTĘPNIANIE STACJI PASAŻERSKICH – PRZYKŁADY EUROPEJSKIE
Mając na uwadze zapisy znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym (2016), PKP S.A. pod-
jęła dodatkowe prace analityczne w zakresie rozwiązań prawno-biznesowych stosowanych przez 
inne zarządy kolei europejskich w obszarze udostępniania obiektów infrastruktury usługowej 
i opłat. Kluczowym aspektem analizy była identyfikacja modeli biznesowych dla kalkulacji 
stawek za udostępnienie infrastruktury usługowej stacji pasażerskich. W odniesieniu do kolei 
niemieckich oraz francuskich dokonano również analizy zapisów aktów prawnych, które regulują 
funkcjonowanie infrastruktury usługowej w transporcie kolejowym. Analiza modeli niemiec-
kiego i francuskiego pokazała, że w obu tych krajach funkcjonują rozwiązania przewidujące 
obowiązkowe wnioskowanie, kontraktowanie i rozliczanie usług świadczonych przewoźnikom 
przez operatorów stacji pasażerskich. 

Operatorem stacji pasażerskich w Niemczech jest spółka z Grupy Deutsche Bahn – DB Station 
& Service. Zarządza ona około 5400 stacjami pasażerskimi, z których 800 dysponuje budynkami 
dworcowymi. Podstawowym aktem prawnym wdrażającym do niemieckiego prawa krajowego 
zapisy Dyrektywy jest przyjęta w 2016 roku ustawa o regulacji kolei (ERegG, 2016), przy czym 
należy zwrócić uwagę, że system udostępniania przewoźnikom stacji pasażerskich i poboru opłat 
z tym związanych funkcjonuje w Niemczech już od wielu lat. Nowa ustawa precyzuje pewne 
regulacje i zapewnia pełną zgodność prawa krajowego z zapisami Dyrektywy.

Ustawa o regulacji kolei obliguje zarządców infrastruktury kolejowej oraz operatorów 
obiektów infrastruktury usługowej do zawierania umów z przewoźnikami, w których określa 
się warunki dostępu do infrastruktury, w tym opłaty. Obowiązek zawarcia umowy dotyczy stacji 
pasażerskich w takim samym stopniu, jak innych obiektów infrastruktury usługowej. Ustawa 
przewiduje przepisy szczególne dotyczące opłat za dostęp do stacji pasażerskich dla przewozów 
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lokalnych finansowanych przez landy w ramach umów o świadczenie usług publicznych. Nakłada 
też ograniczenie na dalszy wzrost tych opłat rok do roku, uzależniając je od środków na finan-
sowanie przewozów kolejowych przeznaczonych przez landy. Podstawą wysokości opłat jest ich 
poziom z rozkładu jazdy 2016/2017.

Na bazie przepisów prawnych funkcjonuje INBP (Infrastrukturnutzungsbedingungen 
Personenbahnhöfe), czyli regulamin DB Station & Service, zawierający szczegółowy opis usług 
i kalkulacji opłat za dostęp do stacji pasażerskich. Należy zaznaczyć, że w Niemczech przyjęto 
szczególne rozwiązanie polegające na tym, że operator DB Station & Service pobiera opłatę za 
stację wyłącznie w części związanej z ruchem kolejowym (Verkehrsstation). Budynki dworcowe 
finansowane są z najmu i dzierżawy. Stawka jednostkowa dostępu do stacji pasażerskiej liczona 
jest, podobnie jak w modelu zaproponowanym przez PKP S.A., w odniesieniu do kategorii stacji 
(7 kategorii), regionu (28 regionów) oraz typu ruchu (dalekobieżny lub regionalny).

W modelu francuskim operatorem stacji pasażerskich jest przedsiębiorstwo z grupy  
Société nationale des chemins de fer français – SNCF Mobilités, a dokładniej jego wydzielona 
część (oddział) pod nazwą Gares & Connexions. Zarządza ona około 3000 stacji kolejowych, 
z których 1750 stanowią przystanki kolejowe pozbawione budynku dworca i stałego personelu. 
Podstawowe akty prawne (Code des transports, 2016; Décret..., 2016) zostały znowelizowane 
w 2016 roku w celu dostosowania do wymogów Dyrektywy.

Funkcjonujący we Francji system prawny obliguje przewoźników kolejowych do zawarcia 
umowy i uiszczania opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej. Dotyczy to również 
stacji pasażerskich, w tym należących do nich budynków publicznych. Kodeks transportowy 
wprost definiuje przedsiębiorstwo SNCF Mobilités (którego oddziałem jest zarządca infrastruk-
tury pasażerskiej Gares & Connexions) jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie stacjami 
i pobieranie opłat. Na bazie przepisów prawnych funkcjonuje regulamin DRG (Document de 
Référence des Gares de Voyageurs) zawierający szczegółowy opis usług i kalkulacji opłat za dostęp 
do stacji pasażerskich. Dokument jest wspólny dla Gares & Connexions (zarządcy budynków 
dworcowych) oraz SNCF Réseau (zarządcy infrastruktury kolejowej, odpowiedzialnego za 
perony i drogi dojścia do nich).

Opłata za dostęp do stacji pasażerskiej jest kalkulowana na podstawie kategorii obiektu 
(3 kategorie) oraz w podziale na regiony administracyjne (21 regionów). Wyjątkiem są stacje 
najwyższej kategorii, odpowiednik kategorii Premium w PKP S.A., na których obowiązują stawki 
indywidualne. Stawka jednostkowa za dostęp do stacji pasażerskiej podlega różnicowaniu w za-
leżności od typu ruchu kolejowego (dalekobieżny lub regionalny).

SYSTEMATYKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I USŁUGOWEJ  
W USTAWIE O TRANSPORCIE KOLEJOWYM
Znaczący wpływ na funkcjonowanie dworców kolejowych mają regulacje dotyczące udostępnia-
nia infrastruktury usługowej (Dyrektywa, 2012). Zapisy Dyrektywy, w tym art. 13 pn. Warunki 
dostępu do usług, zostały transponowane do prawa polskiego (Ustawa, 2016). Rodzaj obiektów 
infrastruktury przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Obiekty infrastruktury kolejowej i usługowej zdefiniowane w ustawie o transporcie kolejowym.
Źródło: (Wilde, Wankiewicz, Sieczkowski, 2016, s. 16).

W skład infrastruktury kolejowej wchodzą elementy wymienione w załączniku nr 1 ustawy2. 
Ustawa definiuje drogę kolejową jako tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z innymi elementami 
wymienionymi w załączniku nr 1, pod warunkiem ich funkcjonalnego połączenia. Drogi kole-
jowe dzielą się na linie kolejowe oraz bocznice. Różnica między typami dróg kolejowych zawiera 
się w ich przeznaczeniu. Linią kolejową jest droga kolejowa przystosowana do prowadzenia ruchu 
pociągów, natomiast bocznicą – droga kolejowa połączona z linią kolejową, służąca do wykony-
wania czynności, które można łącznie określić jako manewrowe (ustawa wymienia czynności 
ładunkowe, utrzymaniowe, postoju, przemieszczania i włączania do ruchu).

W ustawie, zgodnie z Dyrektywą, wprowadzono nową kategorię obiektów kolejowych – in-
frastruktury usługowej. Są to obiekty budowlane przeznaczone do świadczenia usług, o których 
mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy, np. stacja pasażerska, terminal towarowy, stacja 
rozrządowa, punkt zaplecza technicznego, stacja paliw.

Stacja pasażerska jest szczególnym przykładem obiektu infrastruktury usługowej obejmują-
cym dworzec kolejowy lub perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do 
peronów. Dworzec kolejowy definiowany jest jako obiekt budowlany położony przy linii kolejo-
wej, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających 
z transportu kolejowego. Proces udostępniania przewoźnikom stacji pasażerskich przebiega na 
zasadach ogólnych określonych dla wszystkich obiektów infrastruktury usługowej w rozdziale 6a 
ustawy. Jednak ze względu na specyfikę stacji pasażerskiej, która wykorzystywana jest nie tylko 
przez samych przewoźników, lecz także bezpośrednio przez ogół społeczeństwa, istotne uregu-
lowania związane z udostępnianiem i funkcjonowaniem stacji zawarto dodatkowo w osobnym 
rozdziale 6b ustawy.

2 Załącznik nr 1 wskazuje, że do infrastruktury kolejowej zaliczamy: tory kolejowe, obiekty inżynieryjne, urzą-
dzenia sterowania ruchem kolejowym, perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich, rampy, przejazdy 
kolejowo-drogowe i przejścia w poziomie szyn, systemy oświetleniowe, urządzenia przetwarzania i rozdziału energii 
elektrycznej, grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy wymienione powyżej.
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Ustawa definiuje też dostępność elementów infrastruktury kolejowej i usługowej oraz obo-
wiązki zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. 
Rysunek 2 przedstawia strukturę i klasyfikację dostępności obiektów infrastruktury kolejowej 
i usługowej według ustawy.

Rysunek 2. Struktura i dostępność infrastruktury kolejowej i usługowej.
Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą infrastruktura kolejowa może nie być udostępniana przewoźnikom, jeśli 
została zgłoszona jako:

 Ȥ nieczynna, tj. infrastruktura, na której zarządca nie dopuścił ruchu kolejowego;
 Ȥ prywatna, tj. wykorzystywana do realizacji wyłącznie własnych potrzeb jej właściciela lub 

zarządcy, innych niż przewóz osób.
Natomiast obiekt infrastruktury usługowej (w tym stacja pasażerska) może nie być udostęp-

niany tylko wtedy, gdy jego operator określił go jako nieużywany.
Zarządca infrastruktury kolejowej określa status poszczególnych linii kolejowych i bocznic 

(dostępne, nieczynne, prywatne) w statucie sieci kolejowej. Analogicznie operator obiektu 
infrastruktury usługowej określa w jego statucie czy jest on przeznaczony do udostępniania. 
Warto zwrócić uwagę na różnicę w klasyfikacji dostępności obiektów infrastruktury usługowej 
i kolejowej polegającą na tym, że ten pierwszy nie może być uznany za prywatny – zawsze podlega 
udostępnieniu, chyba że został wyłączony z eksploatacji.

Ponadto w przypadku dworców kolejowych, jak również peronów, ustawa wprowadza od-
rębny podział na obiekty czynne i nieczynne, niezależny od faktu udostępniania stacji. Możliwy 
jest zatem przypadek, w którym w skład udostępnianej (używanej) stacji pasażerskiej wchodzi 
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nieczynny budynek dworcowy, tzn. udostępnianiu podlega wyłącznie obszar peronów i dojść do 
nich. Sytuacja taka występuje w wielu przypadkach na polskiej sieci kolejowej. Należy też zwrócić 
uwagę na wynikające z ustawy obszary wspólne między infrastrukturą kolejową a usługową. 
Można wyróżnić dwa takie przypadki. Po pierwsze, bocznica kolejowa może być powiązana 
z obiektem infrastruktury usługowej (np. terminalem towarowym). W takiej sytuacji zalecane jest 
ich połączenie i udostępnianie łączne w ramach infrastruktury usługowej. W drugim przypadku 
perony i drogi dojścia do nich, które zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy należą do elementów 
infrastruktury kolejowej i wchodzą w skład linii kolejowej, są jednocześnie z definicji częścią 
obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej. Stosownie do stanowiska wyrażonego 
w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o tym, czy obiekt zaliczany jest do obiektów 
infrastruktury usługowej, decyduje jego funkcja określona w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy, 
niezależnie od tego, czy w skład obiektu wchodzi infrastruktura kolejowa. Ze względu na funkcję 
pasażerską perony i drogi dojścia do nich mogą być udostępniane na zasadach właściwych dla 
obiektów infrastruktury usługowej (stacji pasażerskich).

ZASADY UDOSTĘPNIANIA STACJI PASAŻERSKICH WEDŁUG REGULACJI PRAWNYCH
Stacje pasażerskie stanowią szczególny przypadek obiektu infrastruktury usługowej. 
Udostępniane są podróżnym nieodpłatnie, przewoźnikom kolejowym zaś na zasadach ogólnych 
określonych dla wszystkich obiektów infrastruktury usługowej (w zakresie wniosku, regulaminu, 
umowy, opłat – Ustawa, 2016, rozdz. 6a).

Zgodnie z ustawą przewoźnikom udostępniane są:
 Ȥ powierzchnie przeznaczone do odprawy podróżnych lub umieszczenia dodatkowych 

informacji handlowych, lub
 Ȥ system sprzedaży biletów obsługiwany przez operatora stacji pasażerskiej.

Należy zaznaczyć, że PKP S.A., będąc operatorem stacji pasażerskiej, nie obsługuje ani nie 
udostępnia obecnie systemu sprzedaży biletów. W zakresie tej usługi PKP S.A. zapewnia na 
dworcach kolejowych powierzchnie pod okienka kasowe oraz biletomaty, które wynajmowane 
są przewoźnikom i ajentom na zasadzie komercyjnej i nie podlegają regulacjom dotyczącym 
udostępniania obiektów infrastruktury usługowej.

W obszarze obsługi pasażerskiej ustawa nakłada na operatora stacji pasażerskiej obowiązek 
opracowania i udostępniania w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych regulaminu ko-
rzystania ze stacji pasażerskiej przez podróżnych, w którym w szczególności wymienione być 
powinny elementy stacji pasażerskiej, które są nieczynne. Jeżeli stacja pasażerska jest zarządzana 
przez kilku operatorów, opracowują oni wspólny regulamin korzystania z tego miejsca. W przy-
padku stacji pasażerskich w Polsce często spotykaną sytuacją jest współdzielone zarządzanie 
stacją pasażerską, w ramach którego PKP S.A. jest zarządcą dworca kolejowego, natomiast Polskie 
Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PKP PLK S.A.) zarządza peronami 
i drogami dojścia do nich. Regulaminy stacji pasażerskich współzarządzanych przez PKP S.A. 
i PKP PLK S.A. zgodnie z ustawą zostały stworzone we współpracy obu spółek.

Operator stacji pasażerskiej zarządzający czynnym dworcem kolejowym obowiązany jest 
również zapewnić podróżnym poczekalnię.
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Kluczowym terminem wynikającym z ustawy jest „powierzchnia przeznaczona do odpra-
wy podróżnych”. Jest ona podstawowym obszarem udostępnianym przewoźnikom, będącym 
podstawą do kalkulacji opłaty za dostęp do infrastruktury usługowej na stacji pasażerskiej. 
W kontekście dworców kolejowych PKP S.A. zdefiniowała cechy, jakimi powinna się wyróżniać 
powierzchnia do odprawy podróżnych (Materiały wewnętrzne PKP S.A., 2017):

 Ȥ jest udostępniana nieodpłatnie podróżnym, obejmuje wszystkie usługi pasażerskie świad-
czone przez PKP S.A.;

 Ȥ nie jest wynajmowana komercyjnie (na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
o podobnym charakterze);

 Ȥ została wyznaczona w ramach stacji pasażerskich zarządzanych przez Spółkę;
 Ȥ umożliwia fizyczny i nieograniczony dostęp pasażera, tj. stanowi miejsce oczekiwania, 

przemieszczania się lub świadczenia usługi pasażerskiej;
 Ȥ z powierzchni do odprawy podróżnych powinny być wyłączone powierzchnie o charak-

terze technicznym i gospodarczym oraz te niezwiązane z funkcją odprawy podróżnych,  
np. klatka schodowa prowadząca do mieszkań na dworcu czy lokali technicznych.

Rysunek 3 pokazuje schematycznie zasięg powierzchni do odprawy podróżnych na dworcach 
kolejowych.

Rysunek 3. Powierzchnia do odprawy podróżnych na dworcu kolejowym (zaznaczona kolorem czarnym).
Źródło: opracowanie własne.
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Kierując się powyższymi wytycznymi, do powierzchni przeznaczonej do odprawy podróż-
nych zaliczyć można obszary wewnątrz budynku dworca, w tym poczekalnię, hol dworcowy, 
punkty informacyjne, piesze ciągi komunikacyjne umożliwiające korzystanie z usług pasażer-
skich na dworcu. Powierzchnię przeznaczoną do odprawy podróżnych tworzą również wybrane 
obszary na zewnątrz budynku dworcowego, takie jak: chodniki, przejścia podziemne, nadziemne 
i w poziomie szyn, trawniki i tereny zielone wchodzące w skład jednostki dworcowej i stanowiące 
otoczenie dworca, ściśle wpływając na jego odbiór przez pasażerów, plac przydworcowy, miejsca 
dla stojaków na rowery, miejsca siedzące na zewnątrz budynku, jezdnie, miejsca parkingowe 
i postojowe dla pojazdów służących pasażerom w dotarciu do stacji pasażerskiej, postój taxi oraz 
przystanki komunikacji miejskiej znajdujące się na terenie zarządzanym przez PKP S.A. Należy 
także nadmienić, że powierzchnią przeznaczoną do odprawy podróżnych znajdującą się w za-
rządzie PKP S.A. są wybrane perony, zlokalizowane np. na Dworcu Centralnym w Warszawie 
czy na dworcu Warszawa Wileńska.

W skład takiej powierzchni nie wchodzi natomiast np. płatna toaleta w budynku dworca, 
ponieważ stanowi ona powierzchnię wynajętą komercyjnie. Powierzchni przeznaczonej do 
odprawy podróżnych nie tworzą też wspomniane wyżej kasy biletowe i biletomaty.

Zgodnie z ustawą (2016, rozdz. 6b) proces udostępniania przewoźnikom stacji pasażerskich 
jest taki sam, jak w przypadku innych obiektów infrastruktury usługowej. Jego pierwszym eta-
pem jest złożenie przez przewoźnika wniosku o udostępnienie obiektu. Taki wniosek warunkuje 
możliwość udostępnienia obiektu i korzystania przez przewoźnika z usług tam świadczonych 
(Ustawa, 2016, art. 36a, ust. 1). Sposób wnioskowania o dostęp oraz termin składania wniosków 
określany jest przez operatora w regulaminie obiektu infrastruktury usługowej. W regulaminie 
tym operator określa również m.in. wysokość opłat za dostęp do obiektu zgodnie z warunkami 
zdefiniowanymi w art. 36e ust. 1 ustawy („opłaty nie mogą przekraczać kosztów udostępniania 
obiektu ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny zysk”). Operator rozpatruje 
wniosek przewoźnika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego otrzymania.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przewoźnika wiąże się z zawarciem umowy korzystania ze 
stacji pasażerskiej. Przewoźnik nabywa prawo do korzystania z usług po zawarciu z operatorem 
umowy określającej prawa i obowiązki stron (Ustawa, 2016, art. 36c, ust. 1).

Należy zwrócić uwagę, że zapisy ustawowe wskazują na obligatoryjność trybu wnioskowania 
o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej i zawarcia umowy z operatorem. Jeśli przewoźnik 
kolejowy zamierza korzystać z obiektu, np. stacji pasażerskiej i jej elementów składowych, to 
złożenie stosownego wniosku i zawarcie umowy dostępowej jest obowiązkowe. Niespełnienie 
tego obowiązku jest działaniem niezgodnym z ustawą i może skutkować roszczeniem operatora 
obiektu.

Ustawa daje operatorowi możliwość odmowy dostępu do obiektu infrastruktury usługowej, 
jeżeli wykaże on, że (art. 36b, ust. 4):

 Ȥ przewoźnik może skorzystać z innego obiektu na porównywalnych ekonomicznie 
warunkach,

 Ȥ pozytywne rozpatrzenie wniosku wymagałoby poniesienia nakładów na zwiększenie 
przepustowości obiektu,

 Ȥ pozytywne rozpatrzenie wniosku uniemożliwiłoby realizację uzasadnionych potrzeb 
własnych lub wykonanie zawartych wcześniej umów.
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Jednocześnie ustawa (art. 36d, ust. 1) zapewnia przewoźnikowi narzędzie odwoławcze w po-
staci możliwości skargi do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Prezes UTK może, w drodze 
decyzji, nakazać operatorowi zapewnienie przewoźnikowi kolejowemu w wyznaczonym terminie 
dostępu do obiektu, o ile stwierdzi wystąpienie naruszeń przepisów art. 36b.

W 2017 roku PKP S.A. przeprowadziła wiele prac związanych z opracowaniem wymaganych 
ustawą dokumentów, w tym statutów obiektów zawierających informacje na temat tego, czy obiekt 
jest przeznaczony do udostępniania, regulaminów dostępu do obiektów, w których określa się 
m.in. wysokość opłat za dostęp do obiektu, oraz regulaminów korzystania ze stacji pasażerskich 
przez podróżnych udostępnianych w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych. Zgodnie 
z ustawą PKP S.A. zapewnia również wkład do rejestru obiektów infrastruktury usługowej 
prowadzonego przez prezesa UTK, zawierającego dane identyfikujące właściciela, zarządzają-
cego i operatora obiektu oraz informacje o zakresie usług świadczonych na stacji pasażerskiej. 
Prowadzone działania były koordynowane z innymi operatorami stacji pasażerskich, przede 
wszystkim z PKP PLK S.A. i jednostkami samorządu terytorialnego.

Kierując się zapisami ustawy, PKP S.A. zaproponowała cennik dostępu do dworców 
kolejowych (2017), który bazuje na analizie kosztów powierzchni przeznaczonej do odprawy 
podróżnych, w tym usług pasażerskich świadczonych w ramach tej powierzchni, jak również 
na określonych w ustawie kosztach udostępniania powierzchni przeznaczonej pod informacje 
handlowe. Algorytm obliczania stawki oparty jest m.in. na analizie praktyk zagranicznych w tym 
zakresie w Niemczech i Francji, z uwzględnieniem lokalnej polskiej specyfiki. Na bazie uzasad-
nionych kosztów świadczenia usług stawka opłaty jednostkowej za zatrzymanie kalkulowana jest 
w podziale na przyjęte w PKP S.A. kategorie dworców (6 kategorii), województwo (16 jednostek) 
oraz rodzaj ruchu (dalekobieżny i regionalny), co daje łącznie 192 stawki jednostkowe. Zgodnie 
z ustawą do stawki bazowej dodany został rozsądny zysk w wysokości 10%.

PODSUMOWANIE
Zapisane w nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym regulacje dotyczące udostępniania 
obiektów infrastruktury usługowej znacząco zmieniają relacje między uczestnikami rynku 
kolejowego. W kontekście dworców kolejowych stanowiących z definicji część stacji pasażer-
skiej ustawa tworzy obowiązek złożenia wniosku przez przewoźnika i zawarcia umowy między  
PKP S.A. a przewoźnikiem kolejowym dającej temu przewoźnikowi (oraz pośrednio pasażerom 
uruchamianych przez niego pociągów) prawo do korzystania z usług pasażerskich świadczonych 
na dworcu. Zgodnie z przedstawioną analizą modeli zagranicznych obowiązujące w Polsce 
rozwiązania prawne są podobne do rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak 
Niemcy i Francja. W ramach rozwiązania systemowego każdy z przewoźników, którego pociągi 
zatrzymują się na stacji pasażerskiej, powinien wnosić opłatę za dostęp do powierzchni przezna-
czonej do odprawy podróżnych i świadczonych na tej powierzchni usług, pokrywającą koszty ob-
sługi pasażerskiej z uwzględnieniem rozsądnego zysku. Zapewni to niezbędne wsparcie obiektom 
dworcowym, które obecnie finansowane są ze środków własnych PKP S.A., w tym z działalności 
komercyjnej. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna prowadzi wiele działań mających na celu 
zwiększenie efektywności finansowej dworców poprzez poprawę ich zagospodarowania komer-
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cyjnego, jak również wykorzystywanie nowoczesnych energooszczędnych technologii. Mimo to 
należy stwierdzić, że wsparcie ze strony przewoźników jest niezbędne w utrzymaniu założonego 
standardu obiektów dworcowych. Dotyczy to szczególnie tych dworców, które przeszły proces 
inwestycyjny i gdzie standard usług jest bardzo wysoki.
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REGULATION OF ACCESS TO RAILWAY STATION INFRASTRUCTURE IN POLAND AND EUROPE

SUMMARY In their article the authors present new solutions resulting from the implementation of the directive of 
the European Union establishing a single European railway area to the Polish law. Particular attention 
is devoted to providing access to service facilities, mainly passenger stations. The process of providing 
access to the passenger station has been analysed in the light of the implementation of the proposed 
solutions to business practices on the Polish market of rail passenger services. The authors illustrate the 
need for and the substance of the issues using the technique of benchmarking to explore the German 
and French solutions. They point out the importance of the presented solutions for the practice of the 
Polish rail transport market.
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest pokazanie braków w infrastrukturze terminalowej służącej obsłudze 
transportu intermodalnego w Polsce oraz wskazanie lokalizacji nowych terminali. Zin-
wentaryzowano infrastrukturę terminalową i obliczono wskaźnik gęstości terminali kon-
tenerowych według województw. Ponadto zbadano dostępność terminali – liczoną odleg-
łością drogową z ośrodka gminnego do najbliższego terminalu. W analizie uwzględniono 
terminale zagraniczne, których zasięg oddziaływania obejmował terytorium Polski. Prze-
prowadzone badania potwierdziły, że sieć terminali w Polsce jest wciąż niewystarczająca. 
Dodatkowo większość terminali ma niewielkie zdolności przeładunkowe. Infrastruktu-
ra tego typu koncentruje się w rejonie największych aglomeracji. Do największych miast 
położonych w znacznym oddaleniu od terminali kontenerowych należą m.in. Bydgoszcz 
i Białystok. Wskazano, że należy wesprzeć inwestycje w infrastrukturę terminalową na 
obszarach o słabej dostępności do tego typu obiektów.

SŁOWA KLUCZOWE transport intermodalny, terminale kontenerowe, Polska

 

WSTĘP
Celem artykułu jest pokazanie braków w infrastrukturze terminalowej służącej obsłudze transpor-
tu intermodalnego w Polsce i wskazanie lokalizacji nowych terminali. Przeprowadzono inwenta-
ryzację istniejących terminali kontenerowych, a także analizę ich rozmieszczenia i parametrów. Ze 
względu na otwarte granice oraz swobodny przepływ towarów i usług w ramach Unii Europejskiej 
(UE) i strefy Schengen w analizie uwzględniono obiekty w sąsiadujących z Polską państwach UE.

1 Artykuł finansowany z grantu indywidualnego ze środków dotacji celowej MNiSW służących rozwojowi mło-
dych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.
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Punktem wyjścia do badań była praca Tadeusza Bocheńskiego (2017), a także publikacje 
Henryka Zielaskiewicza i Andrzeja Górnikiewicza (2010) oraz T. Bocheńskiego (2014, 2016). 
Pomocny był również artykuł Joanny Czarneckiej i Agnieszki Merkisz-Guranowskiej (2013). 
Oprócz literatury w artykule wykorzystano niepublikowane materiały pozyskane z Biura 
Nieruchomości Wydziału Infrastruktury Logistycznej Polskich Kolei Państwowych Cargo Spółki 
Akcyjnej w Katowicach (PKP Cargo). Obliczono wskaźnik gęstości terminali kontenerowych we-
dług województw na 1 tys. km linii kolejowych i w przeliczeniu na 10 tys. km2, a także dostępność 
terminali (odległość drogowa z ośrodka gminnego do najbliższego terminalu). Przedstawiono 
plany lokalizacji nowych terminali zgłaszane przez władze samorządowe i operatorów tejże 
infrastruktury oraz propozycje autora w tym zakresie.

Sieć terminali kontenerowych, ich rozmieszczenie i zdolności przeładunkowe wpływają na 
rozwój transportu intermodalnego. Szczególne znaczenie mają terminale w portach morskich 
oraz na styku normalnych (1435 mm) i szerokich (1520 mm) torów.

ROZMIESZCZENIE TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE
Na 1 tys. km linii kolejowych w Polsce w 2015 roku działało 1,98 terminali kontenerowych, a na 
10 tys. km2 przypadało 1,22 terminalu (tab. 1). Przy czym w dziewięciu miejscowościach funkcjo-
nował więcej niż jeden taki obiekt. W siedmiu miejscowościach (Gdynia, Gdańsk, Poznań, Łódź, 
Radomsko, Gliwice, Sławków) były po dwa terminale, a w dwóch (Warszawa i Małaszewicze) po 
trzy. Biorąc zatem pod uwagę liczbę miejscowości, gdzie działały terminale, ich gęstość wynosiła 
1,4 na 1 tys. km linii. Należy pamiętać, że rozmieszczenie to było nierównomierne i widoczne było 
znaczne zróżnicowanie regionalne. W pięciu województwach (opolskie, świętokrzyskie, podlas-
kie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie) nie było ani jednego terminalu (rys. 1, tab. 1).  
W województwie lubelskim na pięć obiektów cztery były zlokalizowane na styku normalnych 
i szerokich torów. Terminale te służyły wyłącznie lub przede wszystkim obsłudze przewozów 
międzynarodowych wschód–zachód. Dopiero w 2015 roku otworzono terminal w Nałęczowie 
nastawiony na przewozy krajowe – ładunki transportowane do i z rejonu Lublina. Widoczna 
była koncentracja obiektów terminalowych na Śląsku i w centralnej Polsce. Po cztery terminale 
znajdowały się w aglomeracjach warszawskiej i poznańskiej oraz konurbacjach górnośląskiej 
i trójmiejskiej (terminale morskie), zaś po dwa w Łodzi i aglomeracji wrocławskiej (rys. 1). 

Silna koncentracja terminali obsługiwanych przez różnych operatorów na obszarach kilku 
aglomeracji powodowała, że były one zmuszone do konkurowania między sobą (Gajewska, 
Szkoda, 2015).

Tabela 1. Liczba i gęstość terminali kontenerowych w Polsce według województw w 2015 roku

Województwo Liczba
terminali

Lokalizacje
(miejscowości)

Gęstość terminali
na 1000 km  

linii kolejowych na 10 000 km2

1 2 3 4 5
Polska 38 27 1,98 1,22
dolnośląskie 3 3 1,74 1,50
kujawsko-pomorskie 0 0 0,00 0,00
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1 2 3 4 5
lubelskie 4 3 3,84 1,59
lubuskie 1 1 1,10 0,71
łódzkie 6 4 5,61 3,29
małopolskie 2 2 1,84 1,32
mazowieckie 4 2 2,35 1,12
opolskie 0 0 0,00 0,00
podkarpackie 2 2 2,04 1,12
podlaskie 0 0 0,00 0,00
pomorskie 4 2 3,28 2,18
śląskie 5 2 2,54 4,05
świętokrzyskie 0 0 0,00 0,00
warmińsko-mazurskie 0 0 0,00 0,00
wielkopolskie 5 4 2,65 1,68
zachodniopomorskie 2 2 1,69 0,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (rys. 1; GUS, 2016b).

CHARAKTERYSTYKA TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE  
I NA OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH 
W 2017 roku funkcjonowało w Polsce 38 terminali kontenerowych w 27 miejscowościach, w tym 
6 w portach morskich i 8 na styku normalnego i szerokiego toru. Obiekty te należały do 23 właści-
cieli, z których 16 zarządzało pojedynczymi terminalami, co stanowiło 40% wszystkich terminali 
w Polsce. Pod względem liczby własnych terminali największymi operatorami były Grupa PKP 
Cargo i PCC Intermodal (tab. 2). W ostatnich latach trzecim operatorem w Polsce pod względem 
liczby własnych obiektów stał się Loconi Intermodal. Grupa PKP Cargo dysponowała łącznie 
sześcioma terminalami, w tym jednym w Czechach (AWT Ostrava-Paskov), zarządzanymi przez 
swoje cztery spółki zależne. Natomiast PCC Intermodal zarządzała pięcioma terminalami, w tym 
jednym we Frankfurcie nad Odrą na terenie Niemiec.

Poszczególne terminale różniły się znacząco pod względem wyposażenia, co przekładało się 
na różnice w parametrach eksploatacyjnych. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym 
przy porównywaniu terminali kontenerowych jest roczna zdolność przeładunkowa wyrażona 
w jednostkach TEU. Zdolności przeładunkowe danego terminalu uwarunkowane są przede 
wszystkim liczbą i rodzajem urządzeń przeładunkowych, a także szybkością ich pracy. Istotne 
znaczenie ma również wielkość powierzchni składowych. 

Problemem było zebranie aktualnych i kompletnych informacji o parametrach poszczegól-
nych terminali. Zdarzało się, że w różnych źródłach podawane były różne dane. W niniejszej 
pracy za najbardziej wiarygodne uznano dane pozyskane z Biura Nieruchomości PKP Cargo. 
Biuro to prowadzi ewidencję zarówno własnych, jak i obcych terminali na potrzeby najwięk-
szego towarowego przewoźnika kolejowego w Polsce. Brakujące informacje z wykazu tego biura 
pochodziły od operatorów terminali.
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Tabela 2. Operatorzy terminali intermodalnych w Polsce – stan na luty 2017 rok
Zarządca/operator Liczba obiektów Lokalizacje

Grupa 
PKP 
Cargo

PKP Cargo Connect 3
5

Poznań, Warszawa, Gliwice
CL Małaszewicze 1 Małaszewicze
CL Medyka–Żurawica 1 Żurawica

PCC Intermodal 4 Kutno, Gliwice, Brzeg Dolny, Kolbuszowa
Loconi Intermodal 4 Poznań, Warszawa, Łódź, Radomsko
Polzug Intermodal 3 Gądki, Pruszków, Sławków
Spedcont 2 Łódź, Warszawa
Erontrans 2 Radomsko, Stryków
Rail Polska 2 Włosienica, Siechnice
Podmioty posiadające pojedyncze 
obiekty poza portami morskimi 10 Brzesko, Kąty Wrocławskie, Małaszewicze (2), Nałęczów, 

Swarzędz, Szamotuły, Zamość, Sławków, Rzepin
Operatorzy zarządzający 
terminalami morskimi 6 Gdańsk (2), Gdynia (2), Szczecin, Świnoujście

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Bocheński, 2017).

Rysunek 1. Rozmieszczenie i zdolność przeładunkowa terminali kontenerowych w Polsce z uwzględnieniem obiek-
tów w krajach ościennych UE położonych do 50 km od polskiej granicy – stan na luty 2017 rok.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (AWT Terminal Ostrava-Paskov, 2017; Bocheński, 2016; Intermodálne promočné 
centrum, 2017; Metrans, 2017; PCC Intermodal, 2017; informacje uzyskane z Biura Nieruchomości PKP Cargo w Katowicach, 
30.05.2017).
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Roczna zdolność przeładunkowa wszystkich terminali w Polsce wynosiła ponad 6,6 mln TEU, 
z czego prawie 60% przypadało na terminale morskie, a 10% na terminale przeładunkowe na 
styku normalnego i szerokiego toru.

Dane o zdolnościach przeładunkowych uzyskano dla 36 terminali (brak danych dla Centrum 
Logistycznego Laude Smart Intermodal S.A. w Zamościu i Rail Terminal Rzepin). Na podstawie po-
równania wyposażenia tych i innych terminali można jednak przyjąć, że zdolności przeładunkowe 
tych dwóch obiektów nie przekraczały 100 tys. TEU rocznie. Największe (ponad 500 tys. TEU/rok) 
były terminale w portach morskich DCT w Gdańsku oraz BCT i GCT w Gdyni. Wśród terminali 
lądowych zdolności przeładunkowe ponad 200 tys. TEU/rok miały Euroterminal Sławków i PCC 
Intermodal Kutno. Wśród pozostałych jeszcze 11 miało zdolności przeładunkowe przekraczające 
100 tys. TEU/rok (rys. 1).

Informacje na temat zakresu obsługiwanych jednostek intermodalnych uzyskano dla 32 termi-
nali. Kontenery były przeładowywane we wszystkich obiektach, jednak nie wszystkie ich rodzaje. 
Oprócz zwykłych kontenerów w 24 terminalach obsługiwano tank-kontenery, w 19 izotermiczne, 
a w 18 z ładunkami niebezpiecznymi. Inne jednostki, tj. naczepy i nadwozia wymienne, mogły być 
przeładowywane w 25 terminalach (Bocheński, 2017; informacje uzyskane z Biura Nieruchomości 
PKP Cargo w Katowicach, 30.05.2017).

Istotnym parametrem była długość torów ładunkowych warunkujących długość składów, które 
mogły być obsługiwane na terminalu. Większość głównych linii kolejowych w Polsce dostoso-
wana była do ruchu pociągów o długości do 600 m. Dostosowanie do ruchu i obsługi pociągów 
towarowych minimum tej długości dla istniejących linii jest wymagane dla infrastruktury objętej 
umową AGTC (UNECE, 2010). Krótsze tory ładunkowe powodują konieczność dzielenia dłuższych 
składów, co wymaga dodatkowej pracy manewrowej i wydłuża proces przeładunku. Tory przy 
frontach ładunkowych o długości 600 m i więcej miało w Polsce 11 terminali. Najdłuższe tory 
ładunkowe były w terminalach Europort Małaszewicze i Polzug Sławków (ponad 1000 m) oraz 
Euroterminal Sławków (ponad 800 m) i Polzug Gądki (ponad 700 m). W kolejnych 7 znajdowały 
się tory o długości od 600 do 700 m (DCT Gdańsk, BCT Gdynia, PKP Cargo Małaszewicze, 
Kąty Wrocławskie, PCC Intermodal Brzeg Dolny, LTK Nałęczów, PKP Cargo Poznań). Aż 17 
obiektów miało tory o długości od 300 do 590 m. W tej grupie znalazły się m.in. duże terminale  
PCC Intermodal w Kutnie i Gliwicach, z których każdy miał po 4 tory po 580 m. Natomiast naj-
krótsze tory (100–300 m) były w 4 terminalach: GTK Gdańsk, PKP Żurawica, Loconi Łódź, CLIP 
Swarzędz. Dla 6 terminali nie udało się ustalić długości torów przy frontach ładunkowych.

W Polsce poza omówioną siecią ogólnodostępnych terminali kontenerowych funkcjonowały 
terminale i punkty ładunkowe obsługujące przewozy intermodalne na terenie zakładów lub 
kombinatów przemysłowych. Służyły one niemal wyłącznie obsłudze tychże zakładów (rys. 1). 
Dotyczyło to przede wszystkim branży chemicznej i celulozowo-papierniczej. W Świeciu w za-
kładzie Mondi Packaging Paper od 2005 roku działał terminal kontenerowy należący do Vistula 
Rail Operator Sp. z o.o. (Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o., 2017). Przy zakładach, w których nie 
było odpowiednich urządzeń przeładunkowych i placów składowych, kontenery ładowano i roz-
ładowywano na platformach kolejowych bez ich zdejmowania z wagonów. Pociągi intermodalne 
docierały m.in. do Can-Pack Brzesko, Artcic Paper Kostrzyn, International Paper Kwidzyn, Swiss 
Krono Żary, KGHM Głogów, Anwil Włocławek i Basell Orlen Polyolefins na terenie kombinatu 
petrochemicznego w Płocku. Terminale znajdujące się przy zakładach przemysłowych mogą 
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w przyszłości zostać przekształcone w terminale ogólnodostępne, np. terminal PCC Intermodal 
w Brzegu Dolnym powstał na terenie zakładów chemicznych PCC Rokita.

Poza Polską, w odległości drogowej do 150 km od polskiej granicy, zidentyfikowano 13 terminali, 
z czego 6 znajdowało się w odległości do 50 km od granicy, 2 od 50 do 100 km i 5 od 100 do 150 km.  
Na terenie Niemiec było ich 5: PCC Intermodal Frankfurt Oder (4 km), DB Intermodal Services 
Dresden (108 km) oraz 3 w aglomeracji berlińskiej: Berlin Westhafen (111 km), Wustermark (110 km)  
i Großbeeren (96 km). W Czechach funkcjonowało również 5 obiektów – 4 operatora Metrans: 
Česká Třebová (48 km), Ostrava Šenov (21 km), Ústí nad Labem (92 km), Praha Uhříněves (125 km) 
oraz terminal AWT Ostrava-Paskov (31 km). Na Słowacji działały 2 terminale: Žilina Rail Cargo 
CSKD (44 km) i Žilina Teplička ŽSR (47 km). Na Litwie działał terminal Kaunas Public Logistics 
Centre (110 km), który miał dostęp do normalnych i szerokich torów. Dodatkowo kontenery mogły 
być przeładowywane w relacji wagon–wagon na terminalu uniwersalnym w Šeštokai (rys. 2).

Spośród wymienionych obiektów największe znaczenie w  obsłudze terenów po polskiej 
stronie granicy miały terminale we Frankfurcie nad Odrą i Ostrawie. Terminal we Frankfurcie 
stanowił element centrum logistycznego GVZ (Centrum Transportu Towarów Frankfurt nad 
Odrą, 2017). Obiekt ten w ostatnich latach zmodernizowano, ma trzy tory ładunkowe o długości 
620 m, a jego roczne zdolności przeładunkowe wynoszą 100 tys. TEU (PCC Intermodal, 2017). 
Do 2020 roku planuje się również zmodernizować i rozbudować terminal Ostrava-Paskov (AWT 
otrzymało…, 2016). Oba te terminale są powiązane kapitałowo z polskimi operatorami. 

DOSTĘPNOŚĆ OBSZARU POLSKI DO TERMINALI KONTENEROWYCH 
Istotne znaczenie dla funkcjonowania terminali kontenerowych ma ich dostępność drogowa. 
Zasięg odwozów samochodowych z terminali morskich nie powinien przekraczać 150 km oraz 
100 km z pozostałych terminali (Dyrektywa, 1992). Choć zapis tej dyrektywy w kontekście 
definicji transportu kombinowanego potem zmieniono, warto się do niego odwołać.

W analizie dostępności uwzględniono terminale w innych krajach UE zlokalizowane do 150 km  
od polskiej granicy. Natomiast nie uwzględniono terminali w Żurawicy i litewskim Šeštokai, 
które były przystosowane niemal wyłącznie do obsługi przeładunków w relacji wagon–wagon 
i wagon–plac (rys. 2) oraz terminali zakładowych.

Najlepszą dostępnością do terminali charakteryzowało się województwo śląskie oraz rejony 
wokół największych aglomeracji (Poznania, Warszawy, Wrocławia, Łodzi i Trójmiasta), a także 
pas pomiędzy Górnym Śląskiem a Łodzią. Natomiast najsłabszą Polska północno-wschodnia, 
gdzie znaczna część obszaru województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego położona była 
w odległości przekraczającej 150 km od najbliższego terminalu. Podobnie było na Pomorzu 
Środkowym (wschodnia część województwa zachodniopomorskiego i zachodnia pomorskiego). 
Słabą dostępnością charakteryzowały się również województwo kujawsko-pomorskie, rejon 
Kalisza, obszar pomiędzy Kielcami i Radomiem oraz południowo-zachodnia część Polski obej-
mująca Żary i Żagań, a także tereny podgórskie i górskie w Karpatach – zwłaszcza Bieszczady 
(rys. 2). W odległości ponad 100 km od najbliższego terminalu znajdowało się pięć dużych 
miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców (Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Olsztyn i Koszalin).  
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Z Bydgoszczy do terminalu DCT w Gdańsku było ponad 170 km, zaś do terminali PKP Cargo 
w Poznaniu Franowie i PCC w Kutnie odpowiednio ponad 130 i 160 km. Natomiast z Białegostoku 
do najbliższego terminalu na warszawskiej Pradze było ponad 180 km (Google Maps, 2017).

Rysunek 2. Dostępność drogowa terminali kontenerowych według gmin w Polsce – stan na luty 2017 rok.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (rys. 1; pomiar odległości w Google Maps).

Województwo lubuskie znajdowało się w zasięgu obsługi terminalu we Frankfurcie nad Odrą 
na terenie Niemiec. Zwłaszcza że położony na jego terytorium terminal w Rzepinie był niewielki 
i miał podrzędne znaczenie. Natomiast z przygranicznych gmin na Górnym Śląsku bliżej było 
do Ostrawy, z Kotliny Kłodzkiej do Czeskiej Trzebowy, a z okolic Zgorzelca i Lubania do Uścia 
nad Łabą (rys. 2).
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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TERMINALOWEJ W POLSCE – PLANY OPERATORÓW  
I PROPOZYCJE AUTORA 
Funkcjonujący w Polsce operatorzy intermodalni planowali rozbudowę sieci własnych terminali, 
np. Loconi Intermodal w Zbąszynku oraz w rejonie Krakowa i Wrocławia (Loconi Intermodal, 
2017), a PCC Intermodal koło Tczewa oraz w północno-wschodniej Polsce (PCC Intermodal, 
2017). Uruchomieniem terminali kontenerowych zainteresowani byli również przedsiębiorcy 
prowadzący dotychczas innego rodzaju przeładunki na granicy wschodniej, np. spółka Barter 
planowała rozbudowę swojego terminalu w Sokółce o część intermodalną (Barter stara się…, 
2017). Byłby to pierwszy terminal kontenerowy po polskiej stronie granicy na linii do Grodna, 
gdzie przeładunki kontenerów odbywały się dotychczas jedynie po stronie białoruskiej. Inwestycja 
PCC Intermodal w Zajączkowie Tczewskim – ICY Tczew została wstrzymana. Terminal ten miał 
stanowić zaplecze dla portów Trójmiasta. Z powodu ograniczeń ruchu pociągów towarowych na 
linii E65 na terenie Trójmiasta (m.in. ze względu na tunel pod CH Forum Radunia w Gdańsku 
oraz planowanej zmiany obsługi kolejowej portu Gdynia po modernizacji i elektryfikacji linii 
201) budowa terminalu pod Tczewem straciła na znaczeniu. We Wrocławiu i w Krakowie w prze-
szłości funkcjonowały terminale innych operatorów, ale z różnych przyczyn zostały zamknięte.

W ostatnich latach wśród niektórych operatorów zauważalna była tendencja do ograniczania 
liczby własnych terminali i konsolidacji przeładunków. Dotyczyło to Spedcontu, który zamknął 
trzy spośród pięciu swoich terminali (Sosnowiec Południowy w 2016 roku, Kraków Krzeszowice 
w 2013 roku i Poznań Garbary), oraz Polzugu, który w 2015 roku przeniósł działalność operacyjną 
z własnego terminalu we Wrocławiu na terminal Schavemaker w Kątach Wrocławskich. Obaj ope-
ratorzy wywodzili się z przedsiębiorstw spedycyjnych powstałych w latach 90. XX wieku. Ponadto 
grupa PKP Cargo w 2012 roku zamknęła terminale w Mławie oraz w 2015 roku w Kobylnicy 
i Gądkach – po uruchomieniu terminalu Poznań Franowo. W przeszłości pojedyncze terminale 
miały również CTL Logistics w Piotrkowie Trybunalskim i Prokont w Tychach (Bocheński, 2016; 
informacje uzyskane z Biura Nieruchomości PKP Cargo w Katowicach, 30.05.2017).

Znaczenie funkcjonowania terminali intermodalnych dla rozwoju gospodarczego dostrzegły 
władze samorządowe. Plany budowy terminalu na swoim terenie miały władze samorządowe 
Konina, Zduńskiej Woli, Solca Kujawskiego i Inowrocławia. Budowa terminalu w Koninie jest 
ważna ze względu na funkcjonujące w sąsiedniej gminie Wielkopolskie Centrum Logistyczne 
(WCL). W 2008 roku podpisano list intencyjny w tej sprawie pomiędzy PKP Cargo, miastem 
Konin a WCL (Terminal kontenerowy…, 2008), jednak do tej pory inwestycja nie ruszyła. Projekt 
o dofinansowanie budowy terminalu przy stacji Zduńska Wola Karsznice z programu Łącząc 
Europę został odrzucony, a teren przeznaczono na działalność przemysłową w ramach specjalnej 
strefy ekonomicznej (Olejniczak, 2016). Planowany terminal w Solcu Kujawskim jest powiązany 
z budową portu rzecznego na Wiśle i ożywieniem żeglugi śródlądowej. Koncepcja ta została wpi-
sana do Strategii Rozwoju Gminy (Kajda, 2015). Pojawił się również projekt budowy terminalu 
w Inowrocławiu (Opracowali koncepcje…, 2016).

Można wskazać kilka potencjalnych lokalizacji nowych terminali uwarunkowanych istnieją-
cym zapleczem przemysłowym i rynkiem zbytu towarów (duże miasta). Szczególnie korzystne jest 
sąsiedztwo terminali kontenerowych i centrów magazynowych (Bocheński, 2014). Powstanie ter-
minalu w istotny sposób może się przyczynić do rozwoju gospodarczego danego miasta i regionu. 
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Zdaniem autora poza wymienionymi lokalizacjami w Koninie, Krakowie i okolicach Bydgoszczy 
nowe terminale powinny powstać w: Białymstoku, Skarżysku-Kamiennej, Kędzierzynie-Koźlu, 
Ostrowie Wielkopolskim, Legnicy, Olsztynie i Ełku (rys. 3). 

Rysunek 3. Propozycja rozwoju sieci terminali kontenerowych w Polsce.
Źródło: opracowanie własne.

Interesujące są koncepcje tworzenia kompleksów przeładunkowych w miejscu stacji 
rozrządowych, które traktowano jako potencjalne miejsce tworzenia centrów logistycznych 
(Malinowski, 2012). Terminale kontenerowe powstały dotychczas przy stacjach rozrządowych: 
Poznań Franowo, Łódź Olechów, Warszawa Praga Towarowa i Warszawa Główna Towarowa, 
jednak do tej pory nie rozwinęły się tam centra logistyczne. Wśród propozycji lokalizacji nowych 
terminali wymieniane były także takie stacje jak Zajączkowo Tczewskie i Inowrocław Towarowy.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
Sieć terminali jest niewystarczająca, a ich rozmieszczenie nierównomierne. Niektóre obszary kraju 
znajdują się w znacznym oddaleniu od istniejących terminali. Infrastruktury tego typu brakuje 
przede wszystkim w rejonie Bydgoszczy i Kielc oraz w północno-wschodniej Polsce. Dodatkowo 
dominują obiekty małe, o zdolnościach przeładunkowych nieprzekraczających 100 tys. TEU 
rocznie (52%) oraz mające tory ładunkowe o długości nieprzekraczającej 600 m (55%). W Polsce 
funkcjonują niespełna dwa terminale na 1 tys. km linii kolejowych. Dla porównania w Niemczech, 
gdzie sieć kolejowa jest dużo gęstsza niż w Polsce, w 2015 roku było 4,5 terminalu na 1 tys. km linii 
kolejowej (obliczenia własne na podstawie: Mincewicz, 2015; GUS, 2016a).

Zdaniem autora, aby poprawić dostęp do terminali, których funkcjonowanie warunkuje 
rozwój transportu intermodalnego, należałoby wesprzeć budowę terminali na obszarach o sła-
bej dostępności do tego typu infrastruktury. Charakteryzują się one mniejszym potencjałem 
gospodarczym niż największe aglomeracje, toteż inwestycje takie mogą się wiązać z większym 
ryzykiem. Jednocześnie powstanie terminalu może pobudzić rozwój gospodarczy danego miasta 
i regionu.

Interesującym zagadnieniem jest budowa dużego terminalu na zapleczu portów Trójmiasta, 
który służyłby konsolidacji ładunków oraz jako depot kontenerowy. Należałoby przeprowadzić 
analizę efektywności lokalizacji takiego terminalu, szczególnie w kontekście planowanych zmian 
w organizacji przewozów towarowych do portu w Gdyni.

Poprawa dostępu do terminali powinna pomóc w rozwoju transportu intermodalnego oraz 
w realizacji zaleceń Białej Księgi (2011) dotyczących przeniesienia ładunków z dróg na kolej.
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LOCATION AND CHARACTERISTICS OF CONTAINER TERMINALS IN POLAND  
AND PROPOSALS OF LOCATION OF NEW OBJECTS

SUMMARY The aim of the article was to indicate deficiencies in the terminal infrastructure used in intermodal 
transport in Poland and to indicate the location of new terminals. Terminals infrastructure has been 
inventoried and the density index of container terminals according to voivodships was calculated. Also, 
the availability of terminals has been examined – calculated by the distance from the commune centre 
to the nearest terminal. The analysis included foreign terminals whose scope of impact covered the 
territory of Poland. The conducted studies confirmed that the terminal network in Poland was still in-
sufficient. In addition, most terminals had little transhipment capacity. Infrastructure of this type was 
concentrated in the area of the largest agglomerations. The largest cities located far away from container 
terminals were for example Bydgoszcz and Bialystok. It was indicated that investment in terminal infra-
structure should be supported in areas with poor accessibility to such facilities.
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości efektywnej realizacji koncepcji Szcze-
cińskiej Kolei Metropolitalnej w odniesieniu do głównych relacji pasażerskich. Omówiono 
funkcjonowanie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach którego realizowa-
na jest koncepcja SKM. Przedstawiono porównania (czasu i ceny) przejazdu pasażerów 
w głównych relacjach transportem kolejowym i samochodowym. Szczegółowe rozważania 
skupiono na połączeniu kolejowym Szczecin–Police, które jako jedyne nie jest czynne i ma 
być reaktywowane. Wskazano główne warunki, jakie muszą być spełnione, aby to połą-
czenie było efektywne i przyniosło pożądane efekty w postaci przejęcia pasażerów przez 
transport kolejowy.

SŁOWA KLUCZOWE transport publiczny, transport kolejowy, Szczeciński Obszar Metropolitalny, Szczecińska 
Kolej Metropolitalna

 

WSTĘP
Znaczenie transportu szynowego dla obsługi miast i aglomeracji w XXI wieku znacząco wzrosło, 
na co można znaleźć wiele przykładów. Po okresie regresji i ograniczania rozwoju transportu 
szynowego w latach 90. XX wieku nastąpił renesans oraz dalszy rozwój. Dotyczy to zarówno 
środków transportu typowo miejskich, jak tramwaj czy metro, ale też kolei, która w coraz szer-
szym zakresie wykorzystywana jest do obsługi połączeń podmiejskich, jak i typowo miejskich. 
Szczególnie widoczne jest to w aglomeracjach (np. Berlin, Paryż, Londyn itp.), w których transport 
kolejowy używany jest do obsługi połączeń centrum z obszarami peryferyjnymi.

Również w warunkach polskich, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej (UE), obser-
wowany jest wzrost znaczenia transportu kolejowego w obsłudze dużych miast i aglomeracji, 
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choć nadal występują znaczące różnice w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Niemniej 
podejmuje się próby włączenia transportu kolejowego w system transportowy aglomeracji, co 
dobrze widać na przykładzie Warszawy, Trójmiasta, aglomeracji górnośląskiej czy łódzkiej.

W przypadku aglomeracji szczecińskiej pojawiła się także koncepcja stworzenia Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej (SKM). W opracowaniach dotyczących dalszego rozwoju Szczecina prze-
widuje się, że jego rozwój ma zmierzać w kierunkach: północ (lewy brzeg Odry – w stronę Polic, 
prawy brzeg Odry – w stronę Goleniowa), zachód (w stronę granicy z Niemcami), wschód (w stro-
nę Stargardu) oraz południe (w stronę Gryfina). Powołanie więc już dziś podmiotu realizującego 
przewozy transportem kolejowym obsługującym relacje łączące wymienione miasta wydaje się 
jak najbardziej wskazane.

W artykule przedstawiono w sposób ogólny koncepcję SKM oraz skupiono się przede wszyst-
kim na reaktywacji oraz rozbudowie połączenia Szczecin–Police, gdyż dotyczy to linii z zawie-
szonym ruchem pasażerskim, który przejęty został przez publiczny transport samochodowy czy 
też realizowany jest samochodami osobowymi.

SZCZECIŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Omawiając koncepcję SKM, za punkt wyjścia należy przyjąć funkcjonowanie podmiotu pod 
nazwą Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), które zostało powołane 
w dniu 15 września 2005 roku1, a obecnie skupia 15 podmiotów samorządowych2. W listopadzie 
2011 roku przyjęto koncepcję dotyczącą rozwoju transportu publicznego w SOM (Koncepcja, 
2011). Celem strategicznym działań przedstawionych w tym dokumencie jest stworzenie zrów-
noważonego, dostępnego i przyjaznego oraz zintegrowanego systemu transportu publicznego 
w ramach SOM (Małachowski, 2012, s. 132):

 Ȥ zrównoważonego, czyli spełniającego wymogi w trzech aspektach: ekonomicznym, 
ekologicznym i społecznym,

 Ȥ dostępnego i przyjaznego dla wszystkich mieszkańców SOM,
 Ȥ zintegrowanego w centrach i węzłach komunikacyjnych oraz przystankach przesiadko-

wych, ze wspólną polityką taryfową i biletem metropolitalnym.
Zintegrowany system transportu publicznego oznacza połączenie usług wszystkich rodzajów 

transportu na terenie gmin wchodzących w skład SOM oraz utworzenie wspólnego rozkładu 
jazdy, informacji dla podróżnych, a także jednego biletu umożliwiającego przejazd w obszarze 
metropolitalnym wszystkimi środkami transportu. Cel strategiczny koncepcji zgodny jest rów-
nież z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (2010).

1  Wtedy funkcjonowało pod nazwą Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Obecną nazwę 
stowarzyszenie przyjęło 5 września 2015 r.

2  Członkami SOM są: gmina Kobylanka, gmina Stare Czarnowo, gmina Police, gmina Dobra (Szczecińska), gmina 
Goleniów, gmina Kołbaskowo, gmina Gryfino, miasto Szczecin, województwo zachodniopomorskie, miasto Stargard, 
gmina Stargard, gmina Nowe Warpno, gmina Stepnica, miasto Świnoujście oraz powiat policki.
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ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE SOM
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument finansowy Unii Europejskiej, 
wprowadzony w perspektywie budżetowej 2014–2020, mający za zadanie wsparcie rozwoju 
lokalnego i regionalnego obszarów metropolitalnych w celu m.in. pogłębienia ich spójności 
przestrzennej. Po wprowadzeniu ZIT w Polsce powstały 24 obszary funkcjonalne, w których 
będą realizowane projekty związane z wykorzystaniem tego narzędzia. Jednym z jego głównych 
zamierzeń jest wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządowych różnych 
szczebli i dzięki temu efektywniejsze możliwości realizacji projektów unijnych. Jednym z pod-
stawowych celów stawianych przed tym narzędziem jest rozwój zrównoważonych i sprawnych 
systemów transportowych wspomnianych obszarów.

Wraz z pojawieniem się unijnego instrumentu ZIT w 2015 roku Stowarzyszenie rozszerzyło, 
w sposób naturalny, swoje działanie o pełnienie funkcji Związku ZIT3. W styczniu 2016 roku 
Stowarzyszenie SOM przyjęło Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Jako jej główny cel założono przekształcenie SOM w obszar o dużym 
i aktywnym potencjale wzrostu, który pozostaje spójny wewnętrznie, powiązany funkcjonalnie, 
a także zapewnia wszystkim mieszkańcom wysoką jakość życia. Pierwszym celem strategicznym 
wyznaczonym w Strategii jest „przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego – zintegrowana przestrzeń”4 (Strategia, 2016). W ramach pierwszego celu 
strategicznego wyznaczono trzy priorytety: 

1.1. Rozwój metropolitalnego systemu transportowego.
1.2. Wzmacnianie zewnętrznych powiązań transportowych SOM. 
1.3. Sprawnie działające systemy infrastruktury ochrony środowiska SOM.
W ramach poszczególnych priorytetów określone są konkretne działania. W odniesieniu do 

samego transportu kolejowego wymienione są dwa:
 Ȥ w ramach priorytetu 1.1., działanie 1.1.3. – Transport publiczny kolejowy na obszarze 

metropolitalnym,
 Ȥ w ramach priorytetu 1.3., działanie 1.2.3. – Transport kolejowy.

Koncepcja SKM wpisuje się w cel strategiczny 1, priorytet 1.1. oraz działanie 1.1.3. Strategii 
ZIT SOM.

KONCEPCJA SKM
Koncepcja SKM przewiduje stworzenie w obszarze metropolitalnym Szczecina sieci obsługi 
transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego, który obejmować ma zarówno linie 
obecnie wykorzystywane w przewozach pasażerskich, jak i te, na których w latach wcześniejszych 
przewozy zostały zawieszone5.

3  Funkcjonujący pod nazwą Związek ZIT SOM.
4  Pozostałe cele strategiczne to dynamizowanie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

– innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (cel 2) oraz podnoszenie standardu życia mieszkańców Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego – wysoka jakość i dostępność usług (cel 3).

5  Szczegółowy opis koncepcji SKM zawarty jest w (dostępnym w sieci internetowej) studium wykonalności. Zob.: 
(Studium, 2014).
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W obszar działania SKM włączone będą odcinki linii aktualnie wykorzystywanych w prze-
wozach pasażerskich, czyli:

 Ȥ linia nr 351 (Poznań Gł.–Szczecin Gł.) na odcinku Stargard–Szczecin Gł.,
 Ȥ linia nr 273 (Wrocław Gł.–Szczecin Gł.) na odcinku Dolna Odra–Gryfino–Szczecin Gł.,
 Ȥ linia nr 401 (Szczecin Dąbie–Świnoujście) na odcinku Szczecin Dąbie–Goleniów.

Dodatkowo reaktywowane zostaną przewozy pasażerskie na linii nr 406 (Szczecin Gł.–
Trzebież Szczeciński) na odcinku Szczecin Gł.–Police.

Warto dokonać analizy możliwości realizacji koncepcji SKM w odniesieniu do głównych 
relacji, czyli: Szczecin–Stargard, Szczecin–Goleniów, Szczecin–Gryfino oraz Szczecin–Police. 
Więcej miejsca poświęcone zostanie tej ostatniej relacji, gdyż zdaniem autorów osiągnięcie za-
mierzonego celu, czyli przejęcie przez SKM pasażerów przewożonych obecnie z Polic autobusami 
komunikacji miejskiej, może budzić wątpliwości co do możliwości realizacji tego przedsięwzięcia.

Z punktu widzenia pasażera można wyróżnić kilka podstawowych czynników przewagi 
konkurencyjnej kolei w stosunku do transportu samochodowego. Należą do nich:

 Ȥ koszt przejazdu dla pasażera (ceny biletów),
 Ȥ czas przejazdu,
 Ȥ standard podróży.

W odniesieniu do standardu podróży należy stwierdzić, że SKM będzie miała przewagę, gdyż 
w ramach projektu przewiduje się zakup przez urząd marszałkowski taboru dostosowanego do 
obsługi przewozów aglomeracyjnych. Ponadto w ramach realizacji SKM na wszystkich obsługiwa-
nych odcinkach przewiduje się modernizację przystanków i stacji, w tym infrastruktury peronowej, 
oraz budowę parkingów (w tym w systemie Park & Ride). W przypadku relacji już obsługiwanych 
łączne koszty modernizacji infrastruktury wynieść mają około 135 mln zł. Natomiast niejako 
synergicznie modernizowana będzie również infrastruktura liniowa na następujących odcinkach:

 Ȥ Szczecin–Stargard – przewidziana jest modernizacja w ramach projektu podstawowego 
Krajowego Programu Kolejowego; prędkość maksymalna połączeń pasażerskich wzrośnie 
ze 120 do 160 km/h;

 Ȥ Szczecin–Goleniów – przewidziana jest modernizacja w ramach projektu podstawowego 
Krajowego Programu Kolejowego (poprawa dostępności do portów Szczecin i Świnoujście); 
prędkość maksymalna połączeń pasażerskich wzrośnie ze 120 do 160 km/h;

 Ȥ Szczecin–Gryfino – modernizacja „Nadodrzanki” realizowana sukcesywnie w kolejnych 
latach ze środków Polskich Kolei Państwowych (PKP) Polskich Linii Kolejowych S.A.; 
dostosowanie do maksymalnej prędkości 120 km/h.

Analiza efektywności połączeń w głównych relacjach dokonana zostanie na podstawie porów-
nania cen i czasu przejazdu pociągami regionalnymi i taborem przewoźników samochodowych.
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RELACJA SZCZECIN–STARGARD
Relacja ta charakteryzuje się największymi potokami pasażerskimi w związku z przejazdami 
mieszkańców Stargardu i okolic6 do Szczecina w ramach dojazdów do zakładów pracy, urzędów 
oraz szkół i uczelni, czyli przejazdów aglomeracyjnych. Połączenia kolejowe obsługuje spółka 
Przewozy Regionalne (oddział zachodniopomorski). Trasę tę można również pokonać pociągami 
spółki PKP Intercity, realizującymi jednak połączenia międzyregionalne7.

Konkurencyjne wobec przejazdu transportem kolejowym przewozy w relacji Szczecin–
Stargard8 realizują trzej przewoźnicy samochodowi przewożący pasażerów mikrobusami (tzw. bu-
sami)9 oraz w znacznie mniejszej częstotliwości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej10.

W tabeli 1 przedstawiono porównanie cen biletów oraz czasu przejazdu transportem kolejo-
wym i mikrobusami w relacji Szczecin–Stargard.

Tabela 1. Zestawienie czasu i cen biletów dla przejazdu mikrobusem i pociągiem regionalnym w relacji 
Szczecin–Stargard

Środek transportu
Odległość Czas przejazdu

(średni)
Ceny biletów

promocyjny normalny miesięczny
[km] [min] [zł]

Mikrobus 38 55 – 8,00 –
Pociąg REGIO 40 42 8,00 10,60 219,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji telefonicznych i stron internetowych przewoźników mikrobusowych 
oraz spółki Przewozy Regionalne (Polregio, 2017).

Jak wynika z powyższej tabeli, transport kolejowy oferuje krótszy czas przejazdu, co jeszcze 
bardziej uwidacznia się w godzinach szczytu przewozowego, gdy mikrobusy zmierzające do 
Szczecina mogą jechać jeszcze dłużej ze względu na kongestię. W przypadku cen oferowanych 
przez przewoźników mikrobusy oferują cenę równą ofercie promocyjnej przewoźnika kolejowe-
go11, co świadczyć może o bardzo ostrej walce konkurencyjnej obu stron. Przewoźnik kolejowy 
dodatkowo oferuje bilety miesięczne w korzystnej cenie, czego nie oferują przewoźnicy samo-
chodowi. Z punktu widzenia dostępności do obu środków transportu jest ona podobna, gdyż 
mikrobusy odjeżdżają spod dworca w Stargardzie, a przystanek końcowy w Szczecinie także 
znajduje się w okolicy głównego dworca kolejowego.

6  W tym podróżnych z miejscowości położonych przy liniach kolejowych zbiegających się w Stargardzie: linia 351 
(np. Choszczno), linia 202 (np. Chociwel, Runowo Pomorskie, Świdwin, Białogard), linia 210 (np. Jankowo Pomorskie, 
Złocieniec, Czaplinek), linia 403 (np. Kalisz Pomorski).

7  Z uwagi na znacznie wyższe ceny biletów spółki PKP Intercity na przejazd w tej relacji, brak ofert promocyj-
nych oraz niehonorowanie biletów spółki Przewozy Regionalne przejazdy w omawianej relacji pociągami spółki PKP 
Intercity mają charakter incydentalny. 

8  Biegnie ze Szczecina do Stargardu drogą krajową nr 10. Mikrobusy realizują przejazdy na trasie Szczecin  
(ul. Św. Ducha) – Szczecin os. Słoneczne – Motaniec – Kobylanka – Morzyczyn – Zieleniewo – Stargard (ul. Dworcowa).

9  TRANSA Przewozy pasażerskie – 32 kursy (tam i z powrotem) w dni robocze (Transa, 2017); FedBus Fedeńczak 
– 20 kursów (tam i z powrotem) w dni robocze (FedBus, 2017); BORYS BUS Sławomir Pietruszewski – 5 kursów (tam 
i z powrotem) w dni robocze (Borys Bus, 2017).

10  Relacja Szczecin–Stargard jest częścią relacji autobusów dalekobieżnych (pospiesznych) PKS Szczecin,  
PKS Wałcz, PKS Białystok, PKS Bydgoszcz i in.

11  Jest to oferta tzw. połączenie w dobrej cenie, czyli ceny relacyjne dla wszystkich podróżnych jadących pociągiem 
regionalnym na wybranych relacjach określonych w ofercie.
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RELACJA SZCZECIN–GOLENIÓW
Relacja ta też charakteryzuje się dużymi potokami pasażerskimi, co wynika z dojazdów za-
równo mieszkańców Goleniowa i okolic, jak i ludności mieszkających przy liniach kolejowych 
zbiegających się w Goleniowie12. Obsługą przewozów kolejowych również zajmuje się oddział 
zachodniopomorski spółki Przewozy Regionalne, jak i spółka PKP Intercity.

Konkurencję dla przewozów transportem kolejowym w tej relacji także stanowią trzej prze-
woźnicy samochodowi obsługujący przewozy taborem mikrobusowym13 oraz PKS14. W tabeli 2  
przedstawiono porównanie cen biletów oraz czasu przejazdu koleją i mikrobusami w relacji 
Szczecin–Goleniów

Tabela 2. Zestawienie czasu i cen biletów dla przejazdu mikrobusem i pociągiem regionalnym w relacji 
Szczecin–Goleniów

Środek transportu
Odległość Czas przejazdu

(średni)
Ceny biletów

promocyjny normalny miesięczny
[km] [min] [zł]

Mikrobus 39 47 – 8,00 –
Autobus PKS 39 45 – 13,20 –
Pociąg REGIO 35 34 7,50 9,80 199,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji telefonicznych i stron internetowych przewoźników mikrobusowych, 
autobusowych oraz spółki Przewozy Regionalne (Polregio, 2017).

Porównanie danych z tabeli 2 wskazuje na przewagę transportu kolejowego w obsłudze tego 
połączenia, zarówno pod względem czasu jazdy, jak i ceny (choć w przypadku ceny różnica 
z mikrobusami nie jest duża). W przypadku dostępności do poszczególnych gałęzi transportu 
sytuacja jest podobna. Mikrobusy i autobusy PKS odjeżdżają w Goleniowie spod dworca kolejo-
wego i kończą jazdę przy dworcu głównym w Szczecinie.

RELACJA SZCZECIN–GRYFINO
Podobnie jak wcześniej omówione relacje, również ta charakteryzuje się znacznymi potokami 
pasażerskimi nie tylko z Gryfina i okolic, lecz także z miejscowości leżących przy odcinku 
Kostrzyn–Gryfino15. Obsługą przewozów kolejowych zajmuje się oddział zachodniopomorski 
spółki Przewozy Regionalne. Natomiast połączenie samochodowe realizuje PKS Szczecin w for-
mie regularnej linii autobusowej Szczecin–Gryfino–Dolna Odra. Zestawienie cen biletów oraz 
czasu przejazdu koleją i autobusami w relacji Szczecin–Gryfino przedstawia tabela 3.

12  Linia 401 (np. Świnoujście, Wolin, Kamień Pomorski), linia 402 (np. Nowogard, Płoty, Gryfice, Trzebiatów).
13  A. Fedeńczak – 26 kursów (tam i z powrotem) w dni robocze (Fedeńczak, 2017); Waw-Mar Usługi Transportowe 

– 14 kursów (tam i z powrotem) w dni robocze (Waw-Mar, 2017); Przewóz osób SEROCKI – 7 kursów (tam i z powrotem) 
w dni robocze (Serocki, 2017).

14  Najczęściej wykorzystywane przez przewoźników połączenie biegnie ze Szczecina przez Szczecin Dąbie do 
drogi S3 i z obwodnicy do samego Goleniowa (przystanek dworcowy). Relacja Szczecin–Goleniów jest częścią relacji 
autobusów dalekobieżnych PKS Szczecin i PKS Kamień Pomorski.

15  Dolna Odra, Chojna, Godków, Mieszkowice i in.
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Tabela 3. Zestawienie czasu i cen biletów dla przejazdu mikrobusem i pociągiem regionalnym w relacji 
Szczecin–Gryfino

Środek transportu
Odległość Czas przejazdu

(średni)
Ceny biletów

promocyjny normalny miesięczny
[km] [min] [zł]

Autobus PKS 39 52 – 5,80 186,00
Pociąg REGIO 21 22 6,50 7,60 174,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej spółki PKS Szczecin oraz spółki Przewozy Regionalne (Polre-
gio, 2017).

W przypadku tego połączenia przewoźnik kolejowy zapewnia zdecydowanie krótszy czas 
przejazdu, natomiast cenowo atrakcyjniejszy jest autobus, choć w przypadku biletu miesięcznego 
przewagę ma transport kolejowy. W odniesieniu do dostępności nieco atrakcyjniejszy jest auto-
bus, gdyż główny przystanek znajduje się w centrum Gryfina16, dworzec kolejowy zaś znajduje 
się w odległości około 500 m od centrum.

Podsumowując, można stwierdzić, że w przypadku trzech omówionych podstawowych relacji 
wdrożenie koncepcji SKM zwiększy efektywność i konkurencyjność transportu kolejowego 
zarówno pod względem częstotliwości połączeń ze Stargardu, Goleniowa i Gryfina do Szczecina 
(zakup i eksploatacja nowego taboru dla SKM), skrócenia czasu przejazdu (dzięki planowanym 
modernizacjom) oraz oferty taryfowej (stworzenie jednolitego metropolitalnego systemu 
taryfowego).

RELACJA SZCZECIN–POLICE
Największe wątpliwości w odniesieniu do efektywności połączenia budzi kwestia reaktywacji 
przewozów pasażerskich w relacji Szczecin–Police. Zdaniem autorów w tym przypadku ko-
nieczne jest spełnienie określonych warunków, aby uzyskać zamierzony efekt w postaci przejścia 
pasażerów z autobusów komunikacji miejskiej i samochodów osobowych na transport kolejowy, 
zwłaszcza w relacji Szczecin–Police.

Linia 406 obecnie użytkowana jest jako towarowa. Ruch pasażerski zawieszony został na 
niej we wrześniu 2001 roku. Od tego czasu infrastruktura związana z tym ruchem uległa daleko 
idącej degradacji. Dodatkowo wyłączony z eksploatacji został tor nr 1 na odcinku Szczecin 
Niebuszewo–Police. Przywrócenie przewozów pasażerskich będzie więc uzależnione od moder-
nizacji zarówno infrastruktury liniowej, jak i punktowej. W ramach realizowanego projektu 
SKM to właśnie rewitalizacja linii 406 będzie stanowiła największy udział w budżecie SKM17. 
W związku z tym szczególnie tutaj trzeba podjąć konieczne działania w celu uzyskania zamie-
rzonego efektu. Zdaniem autorów wskazać można na trzy podstawowe: czas i cena przejazdu, 
częstotliwość połączeń oraz dobra dostępność do przystanku kolejowego w Policach.

16  Ponadto jest jeszcze wiele przystanków pośrednich w mieście.
17  Szacowany łączny koszt całego projektu SKM to kwota 450 mln zł, z czego na linię 406 przypada około 300 mln zł.  

Patrz: (Kraśnicki, 2017).
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CZAS I CENA PRZEJAZDU

Aktualnie najkrótsze połączenie pomiędzy Policami a Szczecinem realizowane jest autobusami 
komunikacji miejskiej18 linii 101 i 107. Autobusy linii 101 kursują z tzw. starych Polic, a czas 
przejazdu wynosi około 36 min. Autobusy linii 107 kursują z tzw. nowych Polic (nowe osiedla 
mieszkaniowe), a czas przejazdu wynosi około 37 min. W Szczecinie przystanek końcowy obu 
autobusów znajduje się na placu Rodła, który znajduje się w centrum miasta. 

Komunikacja ze Szczecina do Polic włączona jest we wspólny system taryfowy, który oparty 
jest na taryfie czasowej. Cena biletu jednorazowego zależy od czasu jazdy od momentu skasowa-
nia. W przypadku omawianej relacji cena biletu jednorazowego wynosi 4,00 zł (czas przejazdu 
do 60 min)19.

Odnosząc powyższe rozważania do kwestii reaktywacji połączenia kolejowego, czas przejaz-
du pociągiem musi być porównywalny z czasem jazdy autobusem, a nawet wskazane jest, aby był 
krótszy. Trzeba przecież pamiętać, że autobusy dojeżdżają do centrum Szczecina. W przypadku 
kolei nie jest to możliwe, dlatego projektuje się węzły przesiadkowe. Pierwszym projektowanym 
węzłem przesiadkowym dla przejazdu z kierunku Police będzie Szczecin Niebuszewo, skąd 
odchodzą autobusy i tramwaje m.in. w kierunku centrum Szczecina.

Przykładowa symulacja przejazdu z Polic do centrum Szczecina z wykorzystaniem SKM:
 Ȥ czas dojazdu tramwajem z węzła przesiadkowego Szczecin Niebuszewo do przystanku 

plac Rodła (tam, gdzie kończą bieg autobusy nr 101 i 107) – 9 min,
 Ȥ czas na przesiadkę z pociągu do tramwaju na węźle przesiadkowym Szczecin Niebuszewo 

– około 10 min.
Zakładając, że czas przejazdu pociągiem i tramwajem ma być porównywalny z czasem jazdy 

autobusami (36–37 min), to odliczając ww. czasy otrzymujemy czas przejazdu pociągiem w grani-
cach 18 min. Ponieważ na odcinku Police–Szczecin Niebuszewo jest osiem przystanków, to licząc 
czas postoju na jednym przystanku w granicach 1 min otrzymujemy odpowiednio:

 Ȥ prędkość handlowa (z uwzględnieniem postojów na przystankach) Vh = 46,7 km/h,
 Ȥ prędkość techniczna (bez uwzględnienia postojów na przystankach) Vt = 84,0 km/h.

Obliczone prędkości (choć symulacyjnie) pokazują, że jest możliwość osiągnięcia zamierzonej 
prędkości, a tym samym porównywalnych czasów przejazdu w omawianej relacji.

CZĘSTOTLIWOŚĆ POŁĄCZEŃ

Liczbę kursów autobusów linii 101 i 107 wyjeżdżających z Polic do Szczecina w poszczególnych 
godzinach przedstawiono w tabeli 4.

18  Obsługę połączeń realizuje Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
19  Szczegóły taryfy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (http://www.zditm.szczecin.pl, 

14.11.2017). 
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Tabela 4. Liczba kursów autobusów linii 107 i 101 w poszczególnych godzinach w dni powszednie wyjeżdżających 
z Polic w kierunku Szczecina

W godzinach
Liczba kursów

Linia 107 Linia 101
4–5 2 1
5–6 6 2
6–7  10 3
7–8 10 1
8–9 7 2
9–10 6 1
10–11 6 1
11–12 6 2
12–13 6 1
13–14 7 2
14–15 9 2
15–16 10 2
16–17 8 2
17–18 7 1
18–19 6 2
19–20 5 1
20–21 4 2
21–22 3 1
22–23 3 1

Źródło: rozkład jazdy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (http://www.zditm.szczecin.pl, 14.11.2017).

Jak wynika z tabeli 4, występuje znacząca różnica pomiędzy częstotliwością kursowania 
autobusów linii 101 i 107, co uwarunkowane jest faktem, że autobus 101 wyjeżdża z tzw. starych 
Polic (kurs z przystanku Police Rynek), natomiast autobus linii 107 ma przystanek początkowy 
w rejonie tzw. nowego miasta w Policach (przystanek Police Osiedle Chemik). Powstanie nowej 
części Polic związane było z budową w latach 60. XX wieku Zakładów Chemicznych Police. 
Aktualnie w tej części Polic zamieszkuje ponad 80% mieszkańców20, stąd więc wynika różnica 
w częstotliwości kursowania autobusów obu linii.

Odnosząc jednak powyższe rozważania do reaktywacji połączenia kolejowego, pociągi SKM 
muszą kursować z podobną częstotliwością jak linia 107, aby potencjalni pasażerowie nie odczuli 
pogorszenia dotychczasowej oferty, gdyż oczywiste jest, że po uruchomieniu SKM konieczne 
będą zmiany w komunikacji miejskiej, w tym związane ze zmniejszeniem (lub nawet likwidacją) 
części połączeń autobusowych.

DOBRA DOSTĘPNOŚĆ DO PRZYSTANKU KOLEJOWEGO W POLICACH

Zdaniem autorów jednym z najpoważniejszych wyzwań związanych z reaktywacją kolejowych 
połączeń pasażerskich w relacji Police–Szczecin będzie zapewnienie atrakcyjnej dostępności 
do przystanku kolejowego w Policach. Należy zaznaczyć, że dotychczasowa stacja kolejowa 

20  Dane otrzymane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach.
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w Policach położona jest w „starej” części Polic, w oddaleniu od nowych osiedli. Jeszcze przed 
zawieszeniem przewozów pasażerskich w 2001 roku można było zaobserwować małe zaintere-
sowanie mieszkańców Polic połączeniami kolejowymi, co wynikało również z tej przyczyny21. 
Stąd w projekcie reaktywacji kolejowych przewozów pasażerskich do Polic przewidziano budowę 
nowego przystanku kolejowego w Policach, znajdującego się bliżej nowych osiedli. Rozważane 
były dwa warianty lokalizacji prezentowane na rysunku 1.

Rysunek 1. Warianty przebiegu odgałęzienia od linii 406 w Policach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Studium,2014).

W pierwszym wariancie przewidywano budowę odgałęzienia od linii 406 w kierunku nowych 
Polic w części północnej z trzema przystankami. W drugim wariancie odgałęzienie miało prze-
biegać częścią południową i miało się kończyć przystankiem umiejscowionym w centralnej części 
nowych Polic. Podjęto decyzję, że do realizacji przyjęty zostanie pierwszy wariant i to w wersji 
okrojonej, tzn. zbudowany zostanie jedynie przystanek Police Piłsudskiego. Według autorów 
ten wybór (oficjalnie podyktowany względami finansowymi) może stanowić „wąskie gardło” 
całego procesu przejęcia pasażerów z autobusów na kolej. Problemem jest nadal duże oddalenie 
projektowanego przystanku od nowych osiedli. Przystanek ten położony będzie zaledwie niecały 

21  Oczywiście oprócz innych czynników, jak mała liczba połączeń, brak skomunikowań czy inna taryfa przewozowa.
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kilometr bliżej od obecnej stacji w Policach. Takie położenie może niezbyt skutecznie zachęcić 
mieszkańców nowych osiedli do skorzystania z połączenia kolejowego. Z tego punktu widzenia 
zdaniem autorów najlepszym rozwiązaniem jest realizacja wariantu drugiego, w którym przysta-
nek końcowy umiejscowiony jest w centralnej części nowych osiedli, tam, gdzie obecnie znajduje 
się przystanek końcowy autobusu linii 107.

PODSUMOWANIE
Z przedstawionych w artykule rozważań można wysnuć następujące wnioski:

 Ȥ stworzenie SKM należy uznać za bardzo dobry pomysł wpisujący się w realizację polityki 
transportowej Polski i UE, w tym promowanie transportu kolejowego w obsłudze komu-
nikacyjnej miast;

 Ȥ w przypadku połączeń w relacjach czynnych (Szczecin–Stargard, Szczecin–Goleniów 
i Szczecin–Gryfino) można z dużą pewnością stwierdzić, że włączenie ich w system SKM 
przełoży się na wzrost przewozów pasażerskich;

 Ȥ reaktywacja połączenia w relacji Szczecin–Police jest wyzwaniem, gdyż przejęcie pa-
sażerów wymaga działań zapewniających odpowiedni czas przejazdu (modernizacja 
infrastruktury), skomunikowania z systemem transportu publicznego miasta Szczecina 
(węzły przesiadkowe), konkurencyjnych cen biletów i częstotliwości połączeń, co jednak 
jest możliwe do realizacji;

 Ȥ zdaniem autorów poważnym mankamentem reaktywacji połączenia do Polic jest przyjęty 
wariant budowy nowego przystanku kolejowego w Policach, który może się stać „wąskim 
gardłem” dla pozyskania pasażerów z komunikacji autobusowej czy indywidualnej do 
transportu kolejowego.
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THE PROBLEM OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF PASSENGER TRANSPORT  
IN THE MAIN RELATIONS AS PART OF THE SZCZECIN METROPOLITAN RAILWAY CONCEPT

SUMMARY The aim of the article is to present the effectiveness of passenger transport in the main relations as 
part of the implementation of the Szczecin Metropolitan Railway (SKM) concept. The operation of the 
Szczecin Metropolitan Area is discussed, as part of which the SKM concept is implemented. The pa-
per presents comparisons (in relation to time and price) of passenger transport in the main relations 
between the railway carrier and car carriers. Particularly in the article, the discussion focused on the 
Szczecin-Police connection, which is the only one that is not active and should be reactivated. The main 
factors that must be met in order for this connection to be effective and bring the desired effects in the 
form of taking over passengers by rail transport were indicated.

KEYWORDS public transport, rail transport, Szczecin Metropolitan Area, Szczecin Metropolitan Railway

Translated by Arkadiusz Drewnowski



PTiL 1/2018 (41) | ISSN: 1644-275X | www.wnus.edu.pl/ptil | DOI: 10.18276/ptl.2018.41-04 | 41–51

41

EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA AUTOBUSÓW  
Z NAPĘDEM ALTERNATYWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
 

DATA PRZESŁANIA: 1.03.2018, DATA AKCEPTACJI: 18.06.2018, KODY JEL: Q01, R42

Tadeusz Dyr

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 
t.dyr@uthrad.pl

Przemysław Misiurski

Politechnika Opolska  
p.misiurski@po.opole.pl

Małgorzata Kozłowska

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 
m.kozlowska@uthrad.pl

STRESZCZENIE Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku zakłada stworzenie sys-
temu transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, 
zaspokajającego gospodarcze, społeczne i ekologiczne potrzeby społeczeństwa oraz sprzy-
jającego budowaniu zintegrowanego społeczeństwa i konkurencyjnej Europy. Istotnym 
instrumentem tej polityki jest zastosowanie alternatywnych paliw i napędów w środkach 
transportu publicznego. W artykule przedstawiono stosowane w transporcie publicznym 
paliwa i napędy alternatywne. Omówiono założenia metodyczne oceny efektywności fi-
nansowej inwestycji związanych z pozyskiwaniem środków transportu publicznego z na-
pędem alternatywnym oraz wyniki oceny dla wybranych napędów alternatywnych.

SŁOWA KLUCZOWE zrównoważony rozwój, napędy alternatywne, efektywność inwestycji

 

WSTĘP
Systematyczny wzrost poziomu urbanizacji wywołuje zarówno skutki pozytywne, jak i negatyw-
ne. Silnie zurbanizowane obszary sprzyjają rozwojowi wiedzy, nauki i technologii. Wynika to 
przede wszystkim z dużego nagromadzenia idei na stosunkowo niewielkim obszarze (Maráková, 
Dyr, Wolak-Tuzimek, 2016), co staje się istotnym czynnikiem konkurencyjności i wzrostu gospo-
darczego państw i regionów (Romer, 1990)
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Negatywne skutki urbanizacji są m.in. związane z miejskimi systemami transportowymi. 
Zaspokajanie potrzeb transportowych odbywa się w dużej mierze przy wykorzystaniu samocho-
dów osobowych i autobusów o napędzie konwencjonalnym. Prowadzi to do emisji szkodliwych 
substancji, w tym gazów cieplarnianych, wzrostu kongestii oraz wysokiego ryzyka wypadków 
komunikacyjnych (Komunikat, 2013b). Wysoki udział pojazdów napędzanych paliwami ropo-
pochodnymi powoduje ponadto występowanie znacznego deficytu w bilansie handlowym, 
mającego istotny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego (Komunikat, 2013a). Instrumentem 
przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom jest strategia wykorzystania w sektorze transportu 
Unii Europejskiej (UE) paliw ze źródeł alternatywnych (Romejko, Nakano, 2017). Założenie 
takie przyjęto również w projekcie polskiej polityki energetycznej do roku 2050 (Ministerstwo 
Gospodarki, 2015). 

W komunikacji miejskiej w Polsce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
na dzień 31.12.2016 roku, wykorzystywano 11 973 autobusy, 3332 tramwaje i 223 trolejbusy. 
Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej eksploatowały 454 autobusy z napędami alternatywnymi 
(3,8% łącznej liczby autobusów). Dominujące znaczenie mają autobusy zasilane sprężonym gazem 
ziemnym (CNG), stanowiące około 70% autobusów napędzanych paliwami alternatywnymi. 
Uwzględniając dodatkowo zakup w 2015 roku 40 autobusów hybrydowych (gazowo-elektrycz-
nych) dla potrzeb komunikacji miejskiej w Częstochowie oraz 35 autobusów LNG w Warszawie, 
udział pojazdów zasilanych gazem ziemnym w łącznej liczbie autobusów z napędami alter-
natywnymi wynosi w Polsce około 95%. W 2017 roku zrealizowano kilka dostaw autobusów 
elektrycznych do polskich miast, m.in. do Jaworzna, Krakowa, Ostrowa Wlkp., Warszawy 
i Wrześni (Dyr, 2018), a kilka miast ogłosiło przetargi publiczne na dostawę takich autobusów. 
Nadal jednak ich udział jest niewielki. Można więc postawić następujące pytanie badawcze: 
dlaczego – pomimo możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne 
oraz sprzyjaniu w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju – udział pojazdów z napędami 
alternatywnymi jest tak niski? Próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie stanowi niniejszy 
artykuł. Przeprowadzone badania wskazują, że podstawą decyzji inwestycyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej oraz samorządy lokalne odpowiedzialne za orga-
nizację i finansowanie transportu publicznego, w tym dotyczących rodzaju napędu w autobusach, 
są wyniki oceny efektywności finansowej i ekonomicznej, determinujące możliwość pozyskania 
dotacji z funduszy UE. 

Uwzględniając przedstawione przesłanki, za zasadniczy cel niniejszego artykułu przyjęto 
ocenę efektywności zastosowania autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miej-
skiej. Przeprowadzone studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych pozwoliły na sfor-
mułowanie i udowodnienie następującej hipotezy badawczej: Barierą szerokiego zastosowania 
autobusów z napędami alternatywnymi są wyższe nakłady inwestycyjne niż w przypadku za-
kupu autobusów zasilanych olejem napędowym (dalej autobusy ON) oraz niepewność związana 
z kosztami eksploatacji tych pojazdów, w tym zużycia paliwa i energii. Weryfikując tę hipotezę, 
przeprowadzono analizę kosztów i korzyści zakupu autobusów CNG. Prognozę strumieni pie-
niężnych do tej analizy opracowano na podstawie danych z dwóch przedsiębiorstw komunikacji 
miejskiej eksploatujących zarówno autobusy CNG, jak i zasilane olejem napędowym. Ze względu 
na wykorzystywanie danych wrażliwych autorzy zobowiązali się do nieujawniania nazwy tych 
przedsiębiorstw.
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NAPĘDY ALTERNATYWNE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Możliwość zastosowania paliw i napędów alternatywnych zależy od rodzaju i odległości prze-
wozu oraz środka transportu. Największe możliwości wykorzystania różnych paliw występują 
na obszarach miejskich (tab. 1).

Tabela 1. Zastosowanie głównych paliw alternatywnych w poszczególnych rodzajach transportu i w zależności od 
długości przewozu 

Paliwo

Rodzaj transportu
drogowy

lotniczy kolejowy
wodny

pasażerski towarowy
śródlądowy

morski
bliski średni daleki bliski średni daleki bliski daleki

LPG
Gaz 
ziemny

LNG
CNG

Energia 
elektryczna
Biopaliwa
Wodór
Źródło: (Komunikat, 2013a).

Wśród dostępnych paliw alternatywnych szczególne znaczenie ma gaz ziemny. Jego zastoso-
wanie istotnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza w miastach (Karavalakis i in., 2016). 
Paliwo to jest bowiem zaliczane do najczystszych i najbogatszych w wodór węglowodorowych 
źródeł energii (Economides, Wood, 2009). Jego użycie zarówno w transporcie, jak i w innych 
sektorach gospodarki miejskiej jest jednym z głównych czynników osiągania celów zrównowa-
żonego rozwoju (Brito, Moutinho dos Santos, Galbieri, de Medeiros Costa, 2017). 

Pojazdy zasilane gazem ziemnym wytwarzają znacznie mniej toksycznych substancji i gazów 
cieplarnianych, szczególnie CO2, niż pojazdy z silnikami Diesla. Potwierdzają to m.in. badania 
prowadzone np. w Grecji (Nanaki, Koroneos, Xydis, Rovas, 2014), Chinach (Hairuddin, Yusaf, 
Wandel, 2014), Brazylii i Indiach (Cooper, Arioli, Carrigan, Lindau, 2014). Szczególnie istotna jest 
możliwość redukcji związków rakotwórczych (Turrio-Baldassarri i in., 2006). 

Istotnym instrumentem poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcji gazów cie-
plarnianych jest zastosowanie wodoru. Może on być wykorzystywany jako paliwo transportowe 
i środek magazynowania energii (Wang, 2015b). Prowadzone badania wskazują, że najbardziej 
efektywne jest wykorzystanie tego paliwa w ogniwach paliwowych (Wang, 2015a). Główne pro-
blemy stosowania wodoru jako paliwa do napędu pojazdów to wysoki koszt ogniw paliwowych 
i brak sieci infrastruktury uzupełniania paliwa. Stały postęp technologiczny powoduje jednak 
systematyczną poprawę efektywności jego zastosowania (Lajunen, 2014b).  

W ostatnich latach coraz większe znaczenie w komunikacji miejskiej mają autobusy elektrycz-
ne. W 2016 roku po raz pierwszy w historii wyróżnienie Bus of the Year przyznano autobusowi 
elektrycznemu. Tytułem tym nagrodzony został autobus Solaris Urbino 12 electric, produkowany 
przez polskie przedsiębiorstwo Solaris Bus & Coach S.A. (Rusak, 2016). 
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Główną zaletą autobusów elektrycznych jest niskie zużycie energii i zerowa emisja w miej-
scu świadczenia usług przewozowych (Lajunen, 2014a). Główną wadą zaś relatywnie wysokie 
nakłady inwestycyjne związane z zakupem autobusów oraz infrastruktury uzupełniania energii 
elektrycznej. Zazwyczaj także do wykonania identycznych zadań przewozowych potrzebna jest 
większa liczba autobusów elektrycznych niż z napędem Diesla. Duża masa baterii akumulatorów 
powoduje bowiem ograniczenie maksymalnej liczby pasażerów (Miles, Potter, 2014). 

Istniejące zasoby gazu ziemnego oraz możliwości jego zastosowania zarówno w sektorze 
transportu, jak i w innych sektorach gospodarki wskazują, że paliwo to może być istotnym 
czynnikiem ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne i przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym w perspektywie krótko- i średniookresowej (White Paper, 2001). W per-
spektywie długoterminowej coraz większe znaczenie będą miały odnawialne źródła energii, w tym  
m.in. wodór, biomasa i biometan (Nadaletti i in., 2015). Będzie także wzrastało wykorzystanie 
biogazu wytwarzanego z biomasy w lokalnych wytwórniach, co ograniczy koszty transportu oraz 
poprawi konkurencyjność miast i regionów (Stocchetti, Volpato, 2010).

Zastosowanie paliw i napędów alternatywnych, jak wykazuje zaprezentowany przegląd 
literatury, jest istotnym czynnikiem ograniczania negatywnego wpływu transportu na środo-
wisko oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zastąpienie autobusów z silnikami Diesla 
pojazdami z napędem alternatywnym generuje wymierne korzyści społeczne. Inwestycje takie 
powinny być zatem wspierane ze środków publicznych.

METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANIA PALIW ALTERNATYWNYCH  
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Podejmując decyzje inwestycyjne, w tym dotyczące rodzaju napędu w pojazdach komunikacji 
miejskiej, uwzględnia się wyniki oceny efektywności finansowej i ekonomicznej. W pierwszym 
ujęciu ocenę tę przeprowadza się z punktu widzenia inwestora, koncentrując się na przepływach 
finansowych generowanych przez projekt w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. W drugim 
ujęciu uwzględnia się dodatkowo koszty i korzyści zewnętrzne (Dyr, Kozubek, 2013) związane 
z produkcją i konsumpcją, które ponoszone są przez podmioty nieuczestniczące bezpośrednio 
w produkcji, konsumpcji lub wymianie danego dobra. W konsekwencji prowadzi to do koniecz-
ności ponoszenia przez te podmioty dodatkowych kosztów, za które nie otrzymują one od ich 
sprawcy żadnego odszkodowania. Może także przysparzać im korzyści, za które nie wypłacają 
wynagrodzenia (Stiglitz, 2000). Te koszty i korzyści są przypadkowymi bądź ubocznymi wy-
nikami działalności celowej podmiotów gospodarczych (Mishan, 1971), m.in. wyrażonymi 
w pieniądzu skutkami negatywnego wpływu działalności, w tym transportowej, na środowisko 
naturalne  (Štreimikienė, Mikalauskas, 2015). 

Analiza efektywności finansowej ma na celu sprawdzenie czy projekt potrzebuje wsparcia 
ze środków publicznych, np. z funduszy UE. Natomiast analiza efektywności ekonomicznej 
powinna pozwolić udzielić odpowiedzi na pytanie czy projekt zasługuje na wsparcie ze środków 
publicznych. 

W ocenie efektywności inwestycji wykorzystuje się metodę przyrostową (Sartori i in., 2014). 
W przypadku inwestycji związanych z zakupem pojazdów komunikacji miejskiej zastosowanie 
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tej metody pozwala uniezależnić obliczenia od kosztów niezwiązanych z rodzajem napędu 
pojazdu, tj. kosztów, które są identyczne dla autobusów z różnymi napędami i nie mają wpływu 
na wyniki oceny efektywności. W konsekwencji w analizie wykorzystuje się tylko te strumienie 
pieniężne, które są specyficzne dla rozważanego wariantu inwestycyjnego. Pomija się natomiast 
strumienie, których wartość jest identyczna w badanych wariantach (np. wynagrodzenia kierow-
ców autobusów, zużycie ogumienia itp.), nie mają one bowiem wpływu na wyniki oceny (Dyr, 
Kozubek, 2013). 

Zgodnie z zasadą przyrostowości strumienie pieniężne kosztów i korzyści uwzględnia się 
w rachunku efektywności jako różnicę pomiędzy wartością w analizowanym wariancie a war-
tością w wariancie odniesienia (Bowen, Burgstahler, Daley, 1987). Wielkość przyrostowych 
strumieni pieniężnych oblicza się więc ze wzoru:

 (1)

gdzie:
 – przyrostowy strumień pieniężnych k-tego rodzaju w roku t,
 – strumień pieniężny k-tego rodzaju badanego wariantu inwestycji w roku t,
– strumień pieniężny k-tego rodzaju w wariancie odniesienia w roku t.

Wariantem odniesienia może być opcja wariant bezinwestycyjny lub alternatywny wariant 
inwestycyjny (Florio, 2006). W pierwszym przypadku bada się wpływ inwestycji (np. zakupu 
autobusu CNG) na przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. W drugim porównuje się alterna-
tywne rozwiązania tego samego problemu (np. zakup autobusów CNG i z napędem konwencjo-
nalnym), koncentrując się tylko na tych strumieniach, które mają różną wartość. W przypadku 
identycznych strumieni pieniężnych ich różnica wynosi 0. Nie ma więc wpływu na wynik oceny 
efektywności. 

Przeprowadzone badania empiryczne wskazują, że strumieniami pieniężnymi różnicującymi 
zakup i eksploatację autobusów CNG i ON są nakłady inwestycyjne, koszty zużycia paliwa oraz 
koszty utrzymania autobusów w sprawności technicznej. W analizie efektywności ekonomicznej 
oprócz wymienionych uwzględnia się korzyści zewnętrzne (społeczno-ekonomiczne).

Studia literaturowe wskazują, że w ocenie efektywności zakupu autobusów komunikacji 
miejskiej zasilanych różnymi paliwami uwzględnia się także koszty wynagrodzeń (Shirazi, 
Carr, Knapp, 2015) i przychody ze sprzedaży biletów (Gerbec, Samuel, Kontić, 2015). Badania 
prowadzone w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej w Polsce nie potwierdzają jednak, że 
istnieje zależność pomiędzy wysokością wynagrodzenia a rodzajem napędu stosowanego w au-
tobusie. Samorządy miast odpowiedzialne za organizację i finansowanie komunikacji miejskiej 
nie wprowadzają też zróżnicowania wysokości cen biletów od rodzaju autobusu. Zastosowanie 
napędów alternatywnych nie ma więc wpływu na przychody ze sprzedaży usług. Stosując metodę 
przyrostową, te składniki kosztów (wynagrodzenia) i korzyści (przychody ze sprzedaży) można 
pominąć.
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KOSZTY I KORZYŚCI FINANSOWE ZAKUPU AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ALTERNATYWNYM
Rodzaj napędu ma istotny wpływ na poziom nakładów inwestycyjnych. Dla autobusów o długości 
około 12 m wynoszą one:

 Ȥ autobusy ON spełniające wymogi normy emisji spalin Euro 6 – 0,825 mln zł,
 Ȥ autobusy CNG – 1,03 mln zł,
 Ȥ autobusy hybrydowe – 1,25 mln zł,
 Ȥ autobusy elektryczne – 2,1 mln zł1.

Różnica w nakładach inwestycyjnych prowadzi do zróżnicowania wysokości amortyzacji. 
Ten składnik kosztów nie jest jednak uwzględniany w kalkulacji wskaźników efektywności, 
uwzględnia się w niej bowiem wyłącznie przepływy pieniężne (Florio, 2014). 

Czynnikiem różnicującym efektywność zastąpienia autobusów pojazdami z napędem 
alternatywnym są koszty zużycia paliw i energii. Gromadzone w badanych przedsiębiorstwach 
dane statystyczne wskazują, że wielkość zużycia oleju napędowego, gazu ziemnego i energii 
elektrycznej jest identyczna w całym cyklu życia pojazdu. Wahania w poziomie zużycia paliwa 
i energii wynikają głównie z warunków pogodowych (używanie klimatyzacji bądź ogrzewania) 
oraz obciążenia linii (liczba pasażerów w autobusie). W tej sytuacji do dalszej analizy przyjęto 
średnie koszty zużycia paliwa i energii dla wszystkich badanych typów autobusów. Wynoszą one:

 Ȥ autobusy ON – 138,5 zł/100 km (38,6 l/100 km),
 Ȥ autobusy CNG – 124,1 zł/100 km (49,2 m3/100 km),
 Ȥ autobusy hybrydowe – 110,0 zł/100 km (31 l/100 km),
 Ȥ autobusy elektryczne – 60,0 zł/100 km (200 kWh/100 km).

Istotnym czynnikiem determinującym efektywność zakupu pojazdów komunikacji miejskiej 
są koszty napraw (utrzymania autobusów w sprawności technicznej). Relatywnie krótki okres 
eksploatacji autobusów hybrydowych i elektrycznych ogranicza precyzyjne określenie tych 
kosztów w całym cyklu życia. Z tego względu porównanie przeprowadzono dla dwóch typów 
autobusów – CNG i ON, wykorzystując dane źródłowe z dwóch przedsiębiorstw eksploatujących 
po około 130 autobusów. Przeprowadzone badania wskazują, że eksploatacja autobusów od 
momentu zakupu powoduje stopniowe narastanie kosztów napraw i remontów. Ich wysokość 
zależy od łącznego przebiegu autobusu oraz od rodzaju napędu. Kształtowanie się tych kosztów 
przedstawiono na rysunku 1. Podstawą wyznaczenia krzywej kosztów są wyniki modelowania 
ekonometrycznego. W modelu tym ustalono zależność jednostkowego kosztu utrzymania 
autobusu w gotowości technicznej będącą sumą kosztów części zamiennych i napraw (zmienna 
objaśniana) od skumulowanego przebiegu odzwierciedlającego poziom zużycia technicznego 
pojazdu (zmienna objaśniająca). Szczegółowe założenia metody prognozowania tych kosztów 
przedstawiono w artykule Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobuso-
wego (Dyr, Misiurski, 2016). 

Konsekwencją szybszego narastania przeciętnych kosztów utrzymania autobusów w spraw-
ności technicznej jest zwiększająca się różnica pomiędzy kosztami całkowitymi utrzymania 
autobusów CNG i ON. Ten składnik kosztów operacyjnych jest zazwyczaj pomijany w analizach. 
Tymczasem ma on istotny wpływ na efektywność finansową zakupu autobusów CNG. Wyższe 

1  Ostateczna wartość nakładów inwestycyjnych może być nieco inna niż przedstawiono. Zależy ona bowiem od 
konkretnej specyfikacji technicznej, liczby zamawianych autobusów, warunków finansowych dostaw itp.
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koszty utrzymania powodują bowiem zmniejszenie korzyści operacyjnych wynikających z niż-
szych kosztów zużycia paliwa. 

Rysunek 1. Koszty jednostkowe utrzymania autobusów w sprawności technicznej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badanego przedsiębiorstwa.

Przedstawione przyrostowe strumienie pieniężne pozwalają na porównanie efektywności 
zastosowania autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym w komu-
nikacji miejskiej. Do oceny wykorzystano wskaźnik wartości bieżącej netto (NPV). W kalkulacji 
posłużono się stopą dyskontową w wysokości 4% i okresem obliczeniowym 15 lat. Założono, że 
autobus kupiony zostanie w roku 0 i będzie eksploatowany przez 14 lat. W tym czasie skumulowany 
przebieg autobusów wyniesie około 1 mln km. Oznacza to, że autobusy osiągną granicę opłacalnej 
ekonomicznie eksploatacji (Dyr, Misiurski, 2016). Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Przyrostowe strumienie pieniężne netto do obliczenia efektywności finansowej zakupu autobusów CNG i ON (zł)
Okres 0 1 2 3 4 5 6 7

Przyrost nakładów 
inwestycyjnych 205 000,00              

Zmniejszenie kosztów 
zużycia paliwa   10 802,18 10 802,18 10 802,18 10 802,18 10 802,18 10 802,18 10 802,18

Zmniejszenie kosztów 
utrzymania   0,00 670,05 1344,51 2018,98 2693,45 3367,92 4042,38

Przepływy pieniężne 
netto –205 000,00 10 802,18 10 132,13 9457,67 8783,20 8108,73 7434,26 6759,80
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Okres 8 9 10 11 12 13 14
Przyrost nakładów inwestycyjnych      
Zmniejszenie kosztów zużycia 
paliwa 10 802,18 10 802,18 10 802,18 10 802,18 10 802,18 10 802,18 10 802,18

Zmniejszenie kosztów utrzymania 4716,85 5391,32 6065,78 6740,25 7414,72 8089,19 8763,65
Przepływy pieniężne netto 6085,33 5410,86 4736,40 4061,93 3387,46 2712,99 2038,53
NPV –132 644,00
IRR –11,63%

Źródło: opracowanie własne. 

Przy aktualnym kształtowaniu się cen sprężonego gazu ziemnego i oleju napędowego w Polsce 
zakup autobusów CNG jest nieopłacalny dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Świadczą 
o tym ujemna wartość NPV i mniejsza od przyjętej stopy dyskontowej wartość IRR. Takie 
kształtowanie się wskaźników efektywności powoduje, że przedsiębiorstwa komunikacji miej-
skiej nie są zazwyczaj zainteresowane zakupem autobusów CNG. Potwierdzają to przywoływane 
na początku artykułu dane statystyczne dotyczące udziału autobusów CNG w ogólnej liczbie 
eksploatowanych autobusów w Polsce (poniżej 4%). 

Poprawę efektywności zakupu autobusów CNG można osiągnąć poprzez wdrożenie me-
chanizmu gwarantującego zwiększenie różnicy w cenie CNG i ON. Zakładając niezmienność 
nakładów inwestycyjnych i kosztów utrzymania autobusów w sprawności technicznej, obliczono 
wskaźniki efektywności w funkcji relacji ceny 1 m3 CNG i 1 dm3 oleju napędowego. Wyniki 
obliczeń przedstawiono na rysunku 2. 

Rysunek 2. Porównanie efektywności zakupu autobusu CNG i ON w zależności od relacji ceny paliw.
Źródło: opracowanie własne. 
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Relatywnie niewielki przebieg autobusów elektrycznych i hybrydowych eksploatowanych 
przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce ogranicza, jak już wspomniano, ocenę 
efektywności finansowej zastosowania pojazdów z tymi napędami. Uwzględniając tylko dwie 
zmienne – nakłady inwestycyjne oraz zużycie paliw i energii – wyznaczono przebieg, przy któ-
rym koszty te się zrównają. Wynoszą one:

 Ȥ autobusy hybrydowe – 1,4 mln km,
 Ȥ autobusy elektryczne – 1,6 mln km.

Wyznaczone wartości znajdują się poza granicą opłacalnej ekonomicznie eksploatacji auto-
busów ON. Prawdopodobnie przy takim przebiegu nieopłacalne będzie również wykorzysty-
wanie autobusów hybrydowych i elektrycznych. Wskazuje to na potrzebę wsparcia inwestycji ze 
środków publicznych. Autobusy z napędami alternatywnymi charakteryzują się bowiem, jak już 
wspomniano, znacznie niższym negatywnym wpływem na środowisko naturalne. 

ZAKOŃCZENIE
Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju związane jest m.in. z szerokim wykorzystywaniem 
paliw alternatywnych w sektorze transportu, w tym pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jak 
wynika z przeprowadzonego przeglądu literatury, ma to szczególne znaczenie na obszarach miast 
i aglomeracji. Sektor transportu jest tam bowiem głównym emitentem szkodliwych substancji, 
w tym gazów cieplarnianych.

Barierą szerokiego zastosowania autobusów z napędami alternatywnymi są wyższe nakła-
dy inwestycyjne niż w przypadku zakupu tych z silnikami Diesla oraz niepewność związana 
z kosztami ich eksploatacji, w tym zużycia paliwa i energii. W wielu przypadkach niezbędna 
jest także konieczność dostosowania zaplecza technicznego do obsługi pojazdów z napędami 
alternatywnymi. W konsekwencji stosowanie tego rodzaju autobusów postrzegane jest przez 
menadżerów przedsiębiorstw transportowych jako rozwiązanie obarczone relatywnie wysokim 
ryzykiem. 

Szansą na wzrost wykorzystania paliw alternatywnych w komunikacji miejskiej jest polityka 
UE zakładająca stworzenie zasobooszczędnego systemu transportowego i przyjaznego środowi-
sku naturalnemu. Rezultatem tej polityki jest wzrost wsparcia inwestycji w komunikacji miejskiej 
obejmującej zakup pojazdów niskoemisyjnych. Zwiększa się także świadomość ekologiczna 
mieszkańców prowadząca do wzrostu zainteresowania wykorzystywaniem proekologicznych 
środków transportu. 
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EFFICIENCY OF APPLICATION THE ALTERNATIVE DRIVE IN URBAN TRANSPORT BUSES

SUMMARY European transport policy for the first half the 21st century assumes creating the transport system orga-
nised with the respect of the principle of sustainable development, providing economic, social and eco-
logical needs of the society and supporting construction of the integrated society and entirely integrated 
and competitive Europe. Applying alternative fuels and drives in public transport vehicles is an essential 
instrument of this policy. In the paper fuels applied in the urban transport and alternative drives were 
described. Methodological establishments of evaluation of the investment’s financial and economical 
effectiveness associated with acquiring public means of transport with the alternative drive were di-
scussed as well as results of the effectiveness evaluation of selected applications of alternative drives.
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STRESZCZENIE Artykuł jest poświęcony przyjętym w grudniu 2016 roku nowelizacjom przepisów Unii 
Europejskiej odnoszących się do funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej. Te 
nowe regulacje umownie zostały określone jako czwarty pakiet kolejowy. W treści arty-
kułu w części wprowadzającej omówiono założenia wstępne, jakie przyjęła Komisja Euro-
pejska, tworząc projekty przepisów wchodzące w skład tego pakietu. Następnie omówiono 
główne zmiany w dyrektywie 2012/34 uchwalone przez Parlament Europejski w grudniu 
2016 roku, dotyczące zasad funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej.

SŁOWA KLUCZOWE sektor kolejowy, infrastruktura, czwarty pakiet kolejowy

 

WSTĘP
Główne kierunki polityki Unii Europejskiej (UE) w sektorze kolejowym wynikają z podstawowych 
dokumentów politycznych w sprawie transportu oraz podejmowanych przez Komisję Europejską 
nowych inicjatyw w tym zakresie. Biała Księga (2011) wskazuje na zobowiązanie do podejmo-
wania przez Komisję nowych inicjatyw na rzecz transportu kolejowego. W styczniu 2013 roku 
Komisja opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Czwarty pakiet kolejowy – zakończenie budowy 
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospo-
darczego w Europie” (Komunikat, 2013). Warto wskazać na kontekst czasowy wydania powyższego 
komunikatu. W 2013 roku trwały prace nad przepisami wykonawczymi do dyrektywy gruntownie 
nowelizującej tzw. pierwszy pakiet kolejowy (Dyrektywa, 2012), na podstawie której powstawał 
jednolity europejski obszar kolejowy. Jednocześnie Komisja pracowała nad czwartym sprawozda-
niem dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie monitorowania rozwoju rynku przewozów 
kolejowych, które ukazało się w czerwcu 2014 roku. Termin implementacji dyrektywy 2012/34 przy-
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padał na czerwiec 2015 roku. Tak więc Komisja pracowała równoległe zarówno nad wdrożeniem 
zmienionego pierwszego pakietu kolejowego, jak też nad czwartym pakietem kolejowym.

Celem artykułu jest prezentacja zarysu nowych regulacji UE w zakresie zarządzania in-
frastrukturą kolejową, przyjętych w ramach czwartego pakietu kolejowego na tle uprzednio 
deklarowanych przez Komisję Europejską zamierzeń w tym zakresie.

DEKLARACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Deklarowanym zamiarem Komisji Europejskiej (Komunikat, 2013) było przeprowadzenie istot-
nych zmian w kilku ważnych obszarach funkcjonowania unijnego sektora kolejowego, w szcze-
gólności w zakresie modelowych rozwiązań zarządzania infrastrukturą kolejową, otwarcia 
rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, interoperacyjności i bezpieczeń-
stwa systemu kolejowego oraz niektórych aspektów społecznych związanych z przenoszeniem 
pracowników kolejowych. W związku z tak określonym zakresem czwarty pakiet kolejowy objął 
wnioski ustawodawcze mające na celu zmianę: 

 Ȥ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34 z dnia 21 listopada 2012 roku 
w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dyrektywa, 2012),

 Ȥ rozporządzenia 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego (Rozporządzenie, 2007),

 Ȥ rozporządzenia 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (Rozporządzenie, 2004),

 Ȥ dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
roku w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 
95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrek-
tywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej 
i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie 
bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei; Dyrektywa, 2004),

 Ȥ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57 z dnia 17 czerwca 2008 roku w spra-
wie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dyrektywa, 2008).

W latach 2013–2016 trwały prace legislacyjne nad czwartym pakietem kolejowym, który w toku 
tych prac został rozdzielony na dwie części – techniczną i pozostałą. Częścią techniczną, w praktyce 
mniej dyskusyjną i czasochłonną, objęto zagadnienia interoperacyjności i bezpieczeństwa systemu ko-
lejowego. Prace nad nią zakończono w maju 2016 roku, a w następnym miesiącu nowe akty prawne z tej 
części pakietu weszły w życie. Natomiast prace nad drugą częścią pakietu, nazwaną kuluarowo częścią 
„polityczną”, obejmującą m.in. zasady funkcjonowania rynku kolejowego transportu pasażerskiego 
oraz podmiotów zarządzających infrastrukturą kolejową, zostały sfinalizowane w grudniu 2016 roku.

W artykule pominięto szersze rozważania nad częścią techniczną czwartego pakietu kolejo-
wego, koncentrując się, zgodnie z tytułem, jedynie na modelowych rozwiązaniach zaproponowa-
nych w ramach tego pakietu przez Komisję Europejską dla zarządców infrastruktury kolejowej.

Odnośnie do zmian w zakresie modelu funkcjonowania zarządcy infrastruktury Komisja 
Europejska miała ugruntowane stanowisko już w 2010 roku, kiedy to wniosła do Europejskiego 
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Trybunału Sprawiedliwości (ETS) skargi na kilka państw członkowskich, w tym na Niemcy 
i Francję, zarzucając liczne uchybienia co do niezależności zarządcy infrastruktury oraz jego usy-
tuowania w grupach kapitałowych (holdingach) lub w samych przedsiębiorstwach kolejowych. 
W końcu 2013 roku, a więc już po złożeniu przez Komisję Europejską wniosków formalnych 
w sprawie czwartego pakietu kolejowego, w odniesieniu do modelu funkcjonowania zarządców 
infrastruktury kolejowej zapadły dwa wyroki ETS, przy czym sprawę przeciwko Francji i mo-
delowi zarządzania infrastrukturą kolejową w ramach „starego” przedsiębiorstwa kolejowego 
Komisja wygrała, a sprawę przeciwko Niemcom i modelowi zarządzania infrastrukturą kolejową 
w ramach holdingu przegrała. Wydaje się, że te dwa wyroki miały wpływ na przebieg dyskusji 
politycznej w sprawie funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej, a także na kształt pro-
jektu zmian dyrektywy 2012/34 w tym zakresie wniesiony przez Komisję (Wniosek Dyrektywa, 
2013). Jeszcze przed rozpoczęciem procedury legislacyjnej na zlecenie Komisji przeprowadzono 
w UE szerokie badania obejmujące m.in. problematykę modelu funkcjonowania zarządcy in-
frastruktury. Zdecydowana większość ministerstw transportu, organów ochrony konkurencji, 
organów regulacyjnych, niezależnych zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych, 
a także stowarzyszeń pasażerów i nadawców ładunków, poparła całkowity rozdział pomiędzy 
infrastrukturą kolejową a wykonywaniem przewozów, który zapewniłby pełną przejrzystość 
i równe szanse dla wszystkich podmiotów. Natomiast spółki dominujące, zależni od nich zarząd-
cy infrastruktury i przedstawiciele pracowników przywołali opracowania naukowe, w których 
zwracano uwagę na wady rozdziału, takie jak wyższe koszty transakcji i ryzyko wystąpienia 
przypadków nieefektywności. Te zainteresowane strony uważały, że do rozwiązania problemów 
mogłoby wystarczyć wzmocnienie roli nadzoru regulacyjnego.

W cytowanym już komunikacie w sprawie czwartego pakietu kolejowego ze stycznia 2013 
roku znalazło się dość dużo krytycznych uwag, zwłaszcza pod adresem holdingowego modelu 
zarządzania infrastrukturą kolejową, oraz zapowiedzi wprowadzenia kilku nowych rozwiązań. 
Te pierwsze sprowadzały się do następujących zarzutów:

 Ȥ zarządcy infrastruktury wchodzący w skład struktur holdingowych znacząco podnoszą 
opłaty za dostęp do torów i do stacji przy usługach pasażerskich dla nowych podmiotów 
rynkowych w porównaniu ze stawkami proponowanymi zasiedziałym operatorom;

 Ȥ w ramach struktur holdingowych asymetrie informacyjne prowadzą do przewagi konkuren-
cyjnej dla zasiedziałych operatorów, a ze względu na brak pełnej przejrzystości finansowej 
istnieje trwałe ryzyko wewnętrznego subsydiowania poszczególnych rodzajów działalności;

 Ȥ dotychczasowe wymogi dotyczące rozdziału pomiędzy zarządzaniem infrastrukturą 
kolejową a działalnością przewozową nie zapobiegają konfliktom interesów, a funkcje 
niezdefiniowane obecnie jako zasadnicze (takie jak planowanie inwestycji, finansowanie 
i utrzymanie) powodują dyskryminację niektórych nowych podmiotów;

 Ȥ przedsiębiorstwa kolejowe mające pozycję dominującą, chronione na ich „macierzystych” 
rynkach przez zintegrowane struktury, mogą uzyskiwać korzyści finansowe dające im 
nieuczciwą przewagę konkurencyjną w przypadkach podejmowania działalności w innym 
kraju UE lub konkurowania na rynku krajowym z podmiotami wchodzącymi na rynek;

 Ȥ utrzymywanie rynków krajowych w formie systemów zdominowanych przez zasiedziałe 
zintegrowane przedsiębiorstwa stanowi również przeszkodę w rozwoju ogólnoeuropej-
skich usług na duże odległości.
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Wskazując na te argumenty, Komisja zapowiadała (Komunikat, 2013):
 Ȥ zmianę dyrektywy ustanawiającej jednolity europejski obszar kolejowy w celu zagwaran-

towania, by zarządcy infrastruktury mogli wykonywać wszystkie funkcje potrzebne do 
eksploatacji infrastruktury w sposób optymalny, sprawny i niedyskryminacyjny;

 Ȥ wprowadzenie zasady instytucjonalnego rozdziału zarządzania infrastrukturą kolejową 
od działalności transportowej, jako że jest to najprostsza i najbardziej skuteczna metoda 
stworzenia równych szans dla operatorów transportu;

 Ȥ w przypadkach, gdy państwa członkowskie zechcą utrzymać istniejące struktury holdin-
gowe obejmujące podmiot zarządzający infrastrukturą, wprowadzenie rygorystycznych 
środków zabezpieczających służących ochronie niezależności zarządcy infrastruktury, 
w tym wprowadzenie procedury weryfikacji przez Komisję, tak aby zagwarantować 
prawdziwie równe szanse dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych;

 Ȥ wprowadzenie wspólnych zasad dotyczących struktury zarządzania zarządców infra-
struktury, traktujących wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe na równych zasadach i gwa-
rantujących odpowiedni udział organów publicznych i użytkowników infrastruktury 
w przygotowywaniu istotnych dla nich decyzji;

 Ȥ ustanowienie przez zarządców infrastruktury organu służącego koordynacji z przedsię-
biorstwami kolejowymi, konsumentami i organami publicznymi;

 Ȥ wprowadzenie bodźców ekonomicznych i wskaźników wyników, pozwalających zmierzyć 
i poprawić efektywność zarządców infrastruktury;

 Ȥ ustanowienie europejskiej sieci zarządców infrastruktury w celu wspierania współpracy 
transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem operacji wzdłuż kolejowych korytarzy 
towarowych i tras międzynarodowego transportu pasażerskiego.

Trudno określić, na ile wyniki różnych politycznych konsultacji, a także toczące się wówczas 
postępowanie przed ETS przeciwko Niemcom w sprawie niewłaściwości holdingowego zarządza-
nia infrastrukturą kolejową z rysującą się przegraną Komisji, wpłynęły na to, że Komisja, forsując 
wprawdzie całkowity rozdział infrastruktury kolejowej od wykonywania przewozów, dopuściła 
jednak pod pewnymi warunkami stosowanie modelu holdingowego. W złożonym do Parlamentu 
Europejskiego projekcie zmian w dyrektywie 2012/34 Komisja zaproponowała całkowitą likwi-
dację istniejącego wówczas przepisu mówiącego o możliwości organizacji usług infrastruktury 
i przewozów w ramach jednego przedsiębiorstwa przy spełnieniu wymogów rozdziału rachun-
kowości. Natomiast odnośnie do rozdziału instytucjonalnego zarządcy infrastruktury Komisja 
z jednej strony zaproponowała wprowadzenie zakazu jednoczesnego kontrolowania zarządcy 
infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowego lub wywierania na nich wpływu, ale jednocześnie 
określiła warunki, pod jakimi umożliwiać można przedsiębiorstwom zintegrowanym pionowo, 
łącznie z tymi o strukturze holdingowej, utrzymanie własności zarządcy infrastruktury1.

Od momentu złożenia wniosków legislacyjnych w Parlamencie Europejskim w sprawie czwar-
tego pakietu kolejowego w styczniu 2013 roku do momentu uchwalenia nowelizacji odpowiednich 

1  Jest to dopuszczalne tylko wówczas, gdy spełnione są warunki zapewniające zarządcy infrastruktury sku-
teczne uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu do wszystkich swoich funkcji. Muszą to gwarantować 
silne i skuteczne zabezpieczenia chroniące niezależność zarządcy infrastruktury. Powinny one dotyczyć struktury 
przedsiębiorstwa, w tym rozdzielenia obiegu środków finansowych między zarządcą infrastruktury a pozostałymi 
przedsiębiorstwami grupy zintegrowanej (Wniosek Dyrektywa, 2013).
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przepisów składających się na część „polityczną” pakietu minęło około czterech lat. Wskazuje to 
na znaczne, prawdopodobnie rekordowe spowolnienie przyjętych procedur, głównie z powodu – 
jak się wydaje – politycznej kontrowersyjności niektórych koncepcji zgłaszanych przez Komisję. 
Najbardziej przewlekłe były negocjacje w sprawie przepisów określających niezależność zarządcy 
infrastruktury kolejowej w przypadku, gdy zainteresowane kraje zamierzały nadal utrzymywać 
takiego zarządcę w ramach holdingu kolejowego. Ponadto dla niektórych krajów kontrowersyjny 
i trudny do przyjęcia okazał się bezwzględny zakaz organizacji usług infrastruktury i przewozów 
w ramach jednego przedsiębiorstwa przy spełnieniu wymogów rozdziału rachunkowości. W tym 
przypadku chodziło jednak o umożliwienie, na zasadzie wyjątku od reguły, funkcjonowania 
w strukturach całkowicie zintegrowanych małym przedsiębiorstwom kolejowym, pełniącym 
jednocześnie rolę przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej2.

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ
14 grudnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił trzy nowe akty prawne stanowiące wspo-
mnianą część „polityczną” czwartego pakietu kolejowego, a mianowicie:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2337 z dnia 14 grudnia 
2016 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad 
normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 
2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku 
krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego.

3. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
zmieniającą dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejo-
wych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową.

Pierwsze z wymienionych rozporządzeń ma znaczenie jedynie formalne, polegające na 
usunięciu z prawa unijnego całkowicie zdezaktualizowanego rozporządzenia pozwalającego pań-
stwom członkowskim zrekompensować 40 wymienionym w nim przedsiębiorstwom kolejowym 
realizowane przez nie obowiązki, których nie muszą realizować przedsiębiorstwa oferujące inne 
rodzaje transportu (Rozporządzenie, 2016a, rozdz. 2.4). Natomiast rozporządzenie 2016/2338 
dotyczy ważnych, ale nieomawianych w referacie zagadnień funkcjonowania rynków krajowych 
kolejowego transportu pasażerskiego w UE (Rozporządzenie, 2016b).

W trzecim z wymienionych aktów prawnych (Dyrektywa, 2016) znalazło się wiele nowych 
regulacji dotyczących funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej, częściowo zgodnych 
z wcześniejszymi propozycjami Komisji. Przede wszystkim wprowadziła ona kilka nowych 
definicji, w tym m.in. zarządcy infrastruktury – „oznacza każdy podmiot lub przedsiębiorstwo, 
odpowiedzialne za eksploatację, utrzymanie i odnowienie infrastruktury kolejowej na sieci, 
a także za udział w jej rozwoju, zgodnie z zasadami określonymi przez państwo członkowskie 

2  Kwestię tę szczególnie podnosiła Polska, która mając przedsiębiorstwo kolejowe realizujące przewozy i jedno-
cześnie zarządzające infrastrukturą wydzielonej linii szerokotorowej, tj. spółkę PKP LHS, nie widziała potrzeby 
przeprowadzania jej instytucjonalnego podziału w sposób określony w projekcie Komisji. Dodać można, że stanowisko 
Polski zostało uwzględnione w toku prac parlamentarnych (Dyrektywa, 2012, art. 2, ust. 8a).
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w ramach jego ogólnej polityki rozwoju i finansowania infrastruktury” (art. 1, pkt 2), funkcji 
podstawowych zarządzania infrastrukturą, które 

oznaczają podejmowanie decyzji dotyczących alokacji tras pociągów, w tym zarówno określa-
nia, jak i oceny dostępności oraz alokacji poszczególnych tras pociągów, oraz podejmowanie 
decyzji dotyczących pobierania opłat za dostęp do infrastruktury, w tym ustalania i pobierania 
opłat, zgodnie z ramami pobierania opłat i ramami alokacji zdolności przepustowej ustano-
wionymi przez państwa członkowskie (Dyrektywa, 2016, art. 7a, pkt 2) 

oraz przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, które
oznacza przedsiębiorstwo, w którym, a) zarządca infrastruktury jest kontrolowany przez 
przedsiębiorstwo, które jednocześnie kontroluje jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw 
kolejowych wykonujących przewozy kolejowe na sieci zarządcy infrastruktury, b) zarządca 
infrastruktury jest kontrolowany przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw kolejowych 
wykonujących przewozy kolejowe na sieci zarządcy infrastruktury, lub c) jedno lub większa 
liczba przedsiębiorstw kolejowych wykonujących przewozy kolejowe na sieci zarządcy infra-
struktury jest kontrolowana przez zarządcę infrastruktury.
Oznacza ono również przedsiębiorstwo składające się z odrębnych działów, które nie mają 
oddzielnej osobowości prawnej, w tym zarządcy infrastruktury i jednego lub większej liczby 
działów świadczących usługi przewozowe.
W przypadku, gdy zarządca infrastruktury i przedsiębiorstwo kolejowe są w pełni niezależni 
od siebie, ale oba podmioty są kontrolowane bezpośrednio przez państwo członkowskie bez 
podmiotu pośredniczącego, nie uznaje się ich za przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
(Dyrektywa, 2016, art. 1, pkt 2).

Najważniejszą częścią nowelizacji dyrektywy 2012/34 wprowadzonej dyrektywą 2016/2370 
są nowe przepisy w zakresie:

 Ȥ zapewnienia niezależności zarządcy infrastruktury,
 Ȥ zapewnienia niezależności funkcji podstawowych,
 Ȥ bezstronności zarządcy infrastruktury w odniesieniu do zarządzania ruchem i planowa-

nia utrzymania,
 Ȥ zlecania i współdzielenia funkcji zarządcy infrastruktury,
 Ȥ przejrzystości finansowej,
 Ȥ mechanizmów koordynacji działalności.

Odnośnie do niezależności zarządcy infrastruktury państwa członkowskie zapewniają, aby 
(Dyrektywa, 2012):

 Ȥ zarządca infrastruktury był odpowiedzialny za eksploatację, utrzymanie i odnowienie 
sieci oraz aby powierzono mu rozwój infrastruktury kolejowej na tej sieci zgodnie z pra-
wem krajowym;

 Ȥ żaden z innych podmiotów prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo nie miał decydującego wpływu na decyzje podejmowane przez 
zarządcę infrastruktury w odniesieniu do funkcji podstawowych;

 Ȥ członkowie rady nadzorczej i zarządu zarządcy infrastruktury, a także kadra zarządzająca 
bezpośrednio przed nimi odpowiadająca działali w sposób niedyskryminacyjny i aby na 
ich bezstronność nie miał wpływ konflikt interesów;
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 Ȥ zarządca infrastruktury był zorganizowany jako podmiot prawnie odrębny od wszelkich 
przedsiębiorstw kolejowych oraz, w przypadku przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, 
od wszelkich innych podmiotów prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa;

 Ȥ te same osoby nie mogły być jednocześnie mianowane ani zatrudnione:
a) jako członkowie zarządu zarządcy infrastruktury i jako członkowie zarządu przed-

siębiorstwa kolejowego,
b) jako osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawie funkcji podstawowych 

i jako członkowie zarządu przedsiębiorstwa kolejowego,
c) jako członkowie rady nadzorczej zarządcy infrastruktury i jako członkowie rady 

nadzorczej przedsiębiorstwa kolejowego,
d) jako członkowie rady nadzorczej przedsiębiorstwa, które jest częścią przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo i które sprawuje kontrolę zarówno nad przedsiębiorstwem 
kolejowym, jak i nad zarządcą infrastruktury, oraz jako członkowie zarządu tego 
zarządcy infrastruktury.

W zakresie niezależności funkcji podstawowych państwa członkowskie zapewniają w szcze-
gólności, aby (Dyrektywa, 2012, art. 7a):

 Ȥ przedsiębiorstwo kolejowe ani inny podmiot prawny nie wywierały decydującego wpływu 
na zarządcę infrastruktury w związku z funkcjami podstawowymi, bez uszczerbku dla 
roli państw członkowskich w zakresie określania ram pobierania opłat i ram alokacji 
zdolności przepustowej oraz szczegółowych przepisów dotyczących pobierania opłat;

 Ȥ przedsiębiorstwo kolejowe ani inny podmiot prawny w ramach tego przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo nie miały decydującego wpływu na mianowanie i zwalnianie 
osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących funkcji podstawowych;

 Ȥ mobilność osób odpowiedzialnych za funkcje podstawowe nie prowadziła do konfliktów 
interesów.

Państwa członkowskie mogą ponadto zdecydować, że pobieranie opłat za dostęp do infra-
struktury i alokacja tras są dokonywane przez organ pobierający opłaty lub organ alokujący, 
które w zakresie ich formy prawnej, organizacji i podejmowania decyzji są niezależne od żadnego 
przedsiębiorstwa kolejowego.

W zakresie bezstronności zarządcy infrastruktury w odniesieniu do zarządzania ruchem 
i planowania utrzymania państwa członkowskie zapewniają, aby (Dyrektywa, 2012, art. 7b):

 Ȥ funkcje zarządzania ruchem i planowania utrzymania były sprawowane w sposób przej-
rzysty i niedyskryminacyjny oraz aby osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji 
w odniesieniu do tych funkcji nie znajdowały się w sytuacji konfliktu interesów;

 Ȥ przedsiębiorstwa kolejowe – w przypadku zakłóceń, które ich dotyczą – miały pełny i ter-
minowy dostęp do odpowiednich informacji. W przypadku, gdy zarządca infrastruktury 
przyznaje szerszy dostęp do procesu zarządzania ruchem, dokonuje tego w odniesieniu do 
zainteresowanych przedsiębiorstw kolejowych w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny;

 Ȥ w odniesieniu do długoterminowego planowania większych prac w zakresie utrzymania 
lub odnowienia infrastruktury kolejowej zarządca infrastruktury konsultował się z wnios-
kodawcami i w jak największym stopniu uwzględniał zgłoszone wątpliwości;

 Ȥ zarządca infrastruktury dokonywał planowania prac w zakresie utrzymania w sposób 
niedyskryminacyjny.
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W zakresie zlecania i współdzielenia funkcji zarządcy infrastruktury, o ile nie występuje 
konflikt interesów oraz zagwarantowana jest poufność szczególnie chronionych informacji 
handlowych, zarządca infrastruktury może (Dyrektywa, 2012, art. 7c):

 Ȥ zlecić wykonywanie funkcji innemu podmiotowi, pod warunkiem, że nie jest on przed-
siębiorstwem kolejowym, nie kontroluje przedsiębiorstwa kolejowego ani nie jest kon-
trolowany przez przedsiębiorstwo kolejowe. W ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo funkcje podstawowe nie mogą być zlecane innemu podmiotowi przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, chyba że taki podmiot wykonuje wyłącznie funkcje podstawowe;

 Ȥ zlecić wykonanie prac i powiązanych zadań w zakresie rozwoju, utrzymania i odnowienia 
infrastruktury kolejowej przedsiębiorstwom kolejowym lub spółkom, które kontrolują to 
przedsiębiorstwo kolejowe lub są przez nie kontrolowane.

Na zasadzie odstępstwa od zasady ogólnej funkcje zarządzania infrastrukturą mogą być 
wykonywane przez różnych zarządców infrastruktury, w tym strony umów o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, pod warunkiem, że wszyscy oni spełniają wymogi określone w odpo-
wiednich przepisach i przyjmują pełną odpowiedzialność za wykonywanie danych funkcji. 
Ponadto zarządca infrastruktury może zawrzeć umowy o współpracy z jednym lub większą 
liczbą przedsiębiorstw kolejowych na zasadach niedyskryminacyjnych oraz w celu zapewnienia 
klientom korzyści, takich jak obniżenie kosztów lub lepsze funkcjonowanie na części sieci objętej 
umową, z zastrzeżeniem sprawowania nadzoru nad tymi umowami przez organ regulacyjny lub 
inny niezależny właściwy podmiot wyznaczony przez państwa członkowskie.

W zakresie przejrzystości finansowej zarządców infrastruktury wprowadzono kilka ogólnych 
zasad, a mianowicie (Dyrektywa, 2012, art. 7d):

 Ȥ zarządca infrastruktury może wykorzystywać dochód osiągany z działalności w zakresie 
zarządzania infrastrukturą sieci, w tym środki publiczne, wyłącznie do finansowania 
własnej działalności, w tym obsługi swoich pożyczek;

 Ȥ zarządca infrastruktury może również wykorzystywać taki dochód do wypłaty dywidend 
na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa, co może obejmować udziałowców lub akcjonariuszy 
prywatnych, ale nie przedsiębiorstwa będące częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, sprawujące kontrolę zarówno nad przedsiębiorstwem kolejowym, jak i nad tym 
zarządcą infrastruktury;

 Ȥ zarządcy infrastruktury nie mogą udzielać pożyczek przedsiębiorstwom kolejowym, 
bezpośrednio ani pośrednio;

 Ȥ przedsiębiorstwa kolejowe nie mogą udzielać pożyczek zarządcom infrastruktury, bez-
pośrednio ani pośrednio;

 Ȥ pożyczki między podmiotami prawnymi w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo są udzielane, wypłacane i obsługiwane wyłącznie w oparciu o stawki rynkowe 
i warunki, które odzwierciedlają indywidualny profil ryzyka danego podmiotu;

 Ȥ wszelkie usługi oferowane zarządcy infrastruktury przez inne podmioty prawne w ra-
mach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo są świadczone na podstawie umów i za 
wynagrodzeniem według cen rynkowych albo według cen, które odzwierciedlają koszty 
produkcji, powiększone o rozsądną marżę;

 Ȥ zadłużenie przypisane zarządcy infrastruktury wyraźnie oddziela się od zadłużenia 
innych podmiotów prawnych w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. Takie 
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zadłużenie obsługuje się oddzielnie. Nie wyklucza to dokonywania ostatecznej spłaty za-
dłużenia za pośrednictwem przedsiębiorstwa, które jest częścią przedsiębiorstwa zintegro-
wanego pionowo i które sprawuje kontrolę zarówno nad przedsiębiorstwem kolejowym, 
jak i nad zarządcą infrastruktury, lub za pośrednictwem innego podmiotu w ramach 
przedsiębiorstwa;

 Ȥ rachunki zarządcy infrastruktury i innych podmiotów prawnych w ramach przedsiębior-
stwa zintegrowanego pionowo prowadzi się w sposób zapewniający zgodność z niniejszym 
artykułem oraz umożliwiający oddzielną rachunkowość i przejrzysty obieg środków 
finansowych w ramach przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do mechanizmów koordynacji działalności zarządców infrastruktury państwa 
członkowskie zapewniają, aby (Dyrektywa, 2012, art. 7e):

 Ȥ między ich głównymi zarządcami infrastruktury a wszystkimi zainteresowanymi przed-
siębiorstwami kolejowymi, a także wnioskodawcami, zostały wprowadzone odpowiednie 
mechanizmy koordynacji. W stosownych przypadkach do uczestnictwa zapraszani są 
przedstawiciele użytkowników kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich oraz 
organów krajowych, lokalnych lub regionalnych. Odnośny organ regulacyjny może 
uczestniczyć w roli obserwatora;

 Ȥ koordynacja dotyczyła m.in.: a) potrzeb wnioskodawców związanych z utrzymaniem 
i rozwojem zdolności przepustowej infrastruktury, b) treści zorientowanych na użytkow-
nika celów w zakresie wydajności, zawartych w umowach, c) treści i wdrażania regula-
minu sieci, d) kwestii intermodalności i interoperacyjności, e) wszelkich innych kwestii 
związanych z warunkami dostępu do infrastruktury, korzystania z niej oraz jakości usług 
zarządcy infrastruktury.

Oprócz wdrożenia wskazanych zasad ogólnych funkcjonowania zarządców infrastruktury 
kolejowej znowelizowana dyrektywa określa, że z myślą o ułatwieniu wykonywania skutecznych 
i efektywnych przewozów kolejowych na terytorium Unii państwa członkowskie zapewnią uczest-
nictwo i współpracę swoich głównych zarządców infrastruktury w ramach sieci (Dyrektywa, 
2012, art. 7f). Powstanie zatem europejska sieć zarządców infrastruktury, której członkiem bę-
dzie również Komisja Europejska. W ramach tego forum będą się odbywać regularne spotkania 
mające na celu:

a) rozwijanie unijnej infrastruktury kolejowej,
b) wspieranie terminowej i skutecznej realizacji jednolitego europejskiego obszaru 

kolejowego,
c) wymianę najlepszych praktyk,
d) monitorowanie i ocenę porównawczą wyników, 
e) uczestniczenie w działaniach w zakresie monitorowania rynku, 
f) podejmowanie działań w celu eliminowania wąskich gardeł w relacjach transgranicznych.

WNIOSKI KOŃCOWE
Tytułem komentarza do omówionych nowych przepisów określających funkcjonowanie za-
rządców infrastruktury kolejowej, przyjętych w ramach czwartego pakietu kolejowego, można 



Juliusz Engelhardt

62

zauważyć, że zapowiadany wcześniej przez Komisję Europejską zamiar wprowadzenia nadrzęd-
nej zasady instytucjonalnego rozdziału zarządzania infrastrukturą kolejową od działalności 
transportowej nie został zrealizowany.

Artykuł 6 dyrektywy 2012/34, który przewiduje możliwość prowadzenia w jednym zinte-
growanym przedsiębiorstwie kolejowym działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą 
kolejową oraz z wykonywaniem przewozów kolejowych, z wymogiem rozdzielenia rachunkowo-
ści obydwu rodzajów działalności, został zachowany, przypuszczalnie pod wpływem postulatów 
francuskich.

Wydaje się ponadto, że rozbudowane przepisy dotyczące funkcjonowania zarządców 
infrastruktury kolejowej w ramach struktur holdingowych, gdzie zarządca infrastruktury 
oraz przedsiębiorstwa wykonujące przewozy kolejowe mają jednego wspólnego właściciela, są 
wynikiem długotrwale wypracowywanego kompromisu, satysfakcjonującego w szczególności 
postulaty niemieckie.
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THE FOURTH RAILWAY PACKAGE – MANAGEMENT OF RAILWAY INFRASTRUCTURE 

SUMMARY This article is dedicated to the amendments adopted in December 2016 by the European Union relating 
to the functioning of railway infrastructure managers. These new regulations are contractually defined 
as the fourth railway package. In the article, the introductory part is covered by the initial assumptions 
adopted by the European Commission by creating the draft regulations included in the fourth railway 
package. The main amendments to Directive 2012/34, adopted by the European Parliament in Decem-
ber 2016, deal with the rules governing railway infrastructure managers.
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STRESZCZENIE Przedmiotem badań jest analiza czynników i uwarunkowań transportowych i im po-
chodnych, determinujących rozwój systemu logistycznego Polski, jako integralnego 
komponentu globalnego systemu logistycznego. Celem artykułu jest identyfikacja barier 
transportowych i regulacyjnych ograniczających sprawność i efektywność przepływu to-
warów w handlu międzynarodowym i w rezultacie tego funkcjonowania makrosystemu 
logistycznego Polski oraz wskazanie jego potencjału rozwojowego w relacji do innych kra-
jowych systemów logistycznych. Sformułowano hipotezę o konieczności dalszej intensyfi-
kacji działań inwestycyjnych i regulacyjno-koordynacyjnych w sektorze transportu w celu 
poprawy sprawności jego funkcjonowania, co w konsekwencji przyczyni się wzrostu uła-
twień w sferze przepływów towarowych oraz konkurencyjności Polski w skali globalnej. 
W pracy wykorzystano metodę analizy statystycznej danych pozyskanych z raportów 
międzynarodowych organizacji gospodarczych (WTO, WEF, WB). Uzyskane wyniki ba-
dań i sformułowane na ich podstawie wnioski wskazują, że konieczne jest zapewnienie 
większej spójności systemu logistycznego Polski z globalnym systemem logistycznym, co 
– wzorem innych krajów – można osiągnąć poprzez rozwój infrastruktury transportu, 
a w efekcie lepszą dostępność i jakość usług transportowych.  

SŁOWA KLUCZOWE globalny system logistyczny, makrosystem logistyczny, wskaźnik sprawności logistycznej, 
infrastruktura transportu, jakość usług transportowych

 

WSTĘP
Globalizacja, która prowadzi do stopniowej redukcji barier między krajami oraz umacnia relacje 
handlowe i pozostałe więzi ekonomiczne między nimi, jest stymulowana różnymi czynnikami. 

1 Artykuł finansowany ze środków na naukę na lata 2017–2018.
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Wśród nich podstawowe znaczenie mają cztery: rosnący handel międzynarodowy, rozwój wielo-
narodowych korporacji, internacjonalizacja sfery finansów oraz zastosowanie we wszystkich tych 
dziedzinach i sferach nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zwłaszcza kompu-
terowych (information and communication technologies, ICT). Procesy globalizacji oddziałują na 
wszystkie sektory i sfery działalności gospodarki światowej. W największym stopniu poddany jest 
jednak temu sektor handlu światowego oraz silnie powiązany z nim sektor transportu, spedycji 
i logistyki (TSL). Postępujące procesy deregulacji gospodarek i liberalizacji wszystkich rodzajów 
rynków, w szczególności rynków kapitałowych i towarowych, a w następstwie tego także ryn-
ków sektora TSL, wykreowały nowy wymiar globalnej przestrzeni transportowo-logistycznej. 
W warunkach upowszechnienia logistycznych standardów obsługi strumieni towarowych oraz 
rozwoju globalnych łańcuchów i sieci dostaw została ona silnie osadzona w układzie globalnej 
przestrzeni logistycznej. W rezultacie tego w skali globalnej stopniowo postępuje realna integracja 
sektora TSL, oparta na formule scalania tych rynków z rynkami towarowymi. Ułatwia i uspraw-
nia ona obsługę transportową handlu światowego realizowaną na bazie standardów logistycznej 
sprawności przepływu strumieni towarowych w gospodarce globalnej (Branch, 2009, s. 97).  

W efekcie tego globalizacja, tworząc podwaliny rozwoju gospodarki globalnej, która ma 
zdolność funkcjonowania jako jeden względnie spójny układ w czasie realnym, kreuje wspólną 
globalną przestrzeń transportową i logistyczną. Istniejące w jej ramach łańcuchy i sieci dostaw 
obejmują swym zakresem wszystkie rodzaje rynków, porządkując dokonujące się w nich prze-
pływy oraz optymalizując je w kategoriach czasu i kosztów. Czynnikiem wiążącym je w sensie 
fizycznym i zarazem integrującym jest infrastruktura transportowa i logistyczna spięta w ukła-
dzie łańcuchów transportowych osadzonych w odpowiednich systemach poszczególnych krajów 
i regionów gospodarki globalnej.

GOSPODARKA GLOBALNA I GLOBALNY SEKTOR TSL
Z logistycznego punktu widzenia gospodarkę globalną można postrzegać jako pewien mega-
układ. Ukształtowany poprzez aktywnie funkcjonujące oraz logistyczne łańcuchy i sieci dostaw 
charakteryzuje się powiązaniami transportowymi (czy szerzej – logistycznymi) opartymi na 
bazie istniejącej infrastruktury i łączącymi rozproszone w przestrzeni globalnej główne ośrodki 
produkcji i konsumpcji. Globalna sieć logistyczna to struktura fizyczna logistycznej obsługi 
dostawców i odbiorców w skali globalnej, integrująca tę przestrzeń gospodarczą we wszystkich 
wymiarach. Sieć logistyczna rozpięta w globalnym układzie przestrzennym sukcesywnie dosto-
sowuje się do nowych uwarunkowań rynkowych, scalając rozproszone (duża fragmentaryzacja) 
w skali globalnej rynki towarowe i usług, jak również pieniężne czy rynki pracy (Wojewódzka- 
-Król, Załoga, 2016, s. 319–321). W sposób schematyczny układ ten przedstawiono na rysunku 1.

Globalne łańcuchy i sieci, obejmując swym zakresem wszystkie rodzaje rynków funkcjonu-
jących w wymiarze globalnym, porządkują główne strumienie przepływów dokonujących się 
w ich układzie, optymalizując je w kategoriach czasu i kosztów oraz intensywności i płynności 
(Chopra, Meindl, 2010, s. 29).
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Rysunek 1. Globalny system logistyczny jako segment gospodarki globalnej – jego struktura podmiotowa 
i przestrzenno-funkcjonalna.
Źródło: opracowanie własne.

GOSPODARKA GLOBALNA – CZYNNIKI TRANSPORTOWE JEJ ROZWOJU   
Rozwój globalnych logistycznych łańcuchów i sieci dostaw determinuje wiele różnorodnych 
czynników. Do najważniejszych z nich zaliczamy:  

1. Rozszerzanie struktury asortymentowej dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych jako prze-
jaw wzrastającego popytu globalnego oraz zdolności jego zaspokojenia dzięki wzrostowi 
produktywności, a także rozwojowi postępu techniczno-technologicznego i innowacyjności.  

2. Wzrost udziału produktów o wyższej wartości jednostkowej w handlu światowym (nowe 
produkty, innowacje produktowe) przy jednoczesnym skracaniu cyklu życia tych produktów.

3. Obniżkę w długim okresie cen towarów – głównie wysokoprzetworzonych, co jest skut-
kiem globalizacji (efekty skali produkcji i otwartości rynków oraz ich liberalizacji).   

4. Nasilenie zjawisk outsourcingu i offshoringu w skali globalnej, co wywołuje na niespoty-
kaną dotychczas skalę wzrost transportochłonności, dynamizując silnie większy popyt na 
usługi transportowe i w konsekwencji również na usługi spedycyjne i logistyczne.  

5. Dynamiczny wzrost handlu światowego (wykreowanie nowych potrzeb, liberalizacja), 
który natrafia na bariery w zakresie efektywności obsługi lawinowo rosnących strumieni 
towarowych cechujących się wysoką podmiotową, kapitałową i przestrzenną koncentracją. 
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6. Znaczną dynamikę rynków towarowych i transportowych jako skutek koniunkturalnych 
i strukturalnych wahań popytu w skali globalnej, co z kolei stymuluje procesy koncen-
tracji poziomej i pionowej oraz konglomeratowej dokonujące się w układzie tych rynków.  

7. Presję na minimalizację zapasów i usprawnienie przepływu dóbr w skali globalnej, co 
generuje nowe wyzwania logistyczne, takie jak konieczność uproszczenia struktur siecio-
wych i redukcja kosztów transportu – kosztów logistycznych w skali globalnego łańcucha 
dostaw.  

8. Malejący udział ładunków masowych o niskiej relatywnie wartości jednostkowej w łącz-
nych obrotach towarowych, a rosnący dóbr wysokoprzetworzonych jako skutek postępu 
techniczno-technologicznego – realizacji strategii lean production w skali globalnej.  

9. Rosnącą relatywnie szybciej wartość przewożonych produktów niż ich ilość, co sprawia, 
iż zmienia się wskaźnik tzw. wrażliwości kosztów transportu (transport cost sensitivity), 
koszty transportu nie wzrastają bowiem proporcjonalnie do wzrostu wolumenu przewo-
zów; nie rośnie także ich udział w wartości przemieszczanych dóbr (transport cost penalty).  

10. Wzrost wydajności i produktywności w sektorze transportu jako rezultat dokonujących 
się innowacji produktowych, organizacyjnych i marketingowo-rynkowych, które określa-
ją poziom wrażliwości kosztów transportu w skali globalnej (Grzelakowski, 2014, s. 49).  

11. (De)regulację sektora transportu w skali globalnej, która generuje wiele pozytywnych zjawisk, 
jak też poważnych problemów dotyczących efektywności obsługi rosnących strumieni prze-
pływu dóbr (w tym wzrost stawek przewozowych; Mangan, Lalwani, Butcher, 2009, s. 196).  

Wszystkie te czynniki oddziałują na światowy sektor transportu i logistyki, aczkolwiek 
z różną siłą, kształtując zarówno jego sferę realną, jak również regulacyjną. Podstawowe procesy, 
tendencje i zjawiska, jakie dokonują się w tym obszarze, powinny być zatem analizowane i oce-
niane tak przez pryzmat zmian zachodzących w gospodarce globalnej – w układzie jej przestrzeni 
transportowej i logistycznej, jak też w skali każdego kraju – jego sektora logistycznego (Chopra, 
Meindl, 2010, s. 319; Grzelakowski, 2015, s. 14–16).

LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI GLOBALNEJ ORAZ CZYNNIKI 
I MIERNIKI OKREŚLAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA  
GLOBALNEJ PRZESTRZENI LOGISTYCZNEJ
Efektywność funkcjonowania gospodarki globalnej, w tym konkurencyjność poszczególnych 
krajów determinujących tę efektywność oraz sprawność obsługi wymiany towarowej realizo-
wanej w skali globalnej, określa wiele czynników. Wśród nich podstawowe znaczenie mają uwa-
runkowania tak stricte transportowe, jak i szerzej logistyczne. Brak odpowiedniej infrastruktury 
transportowej, niezbędnej też do zaspokojenia potrzeb przewozowych przepustowości sieci oraz 
jej wymaganej w skali globalnego łańcucha dostaw spójności technicznej i operacyjnej, niska ja-
kość usług sieciowych i transportowych, a także logistycznych sprawiają, że gospodarka globalna 
i handel światowy, będący nośnikiem jej rozwoju, nie osiągają potencjalnie możliwych efektów. 

Problem ten dostrzega społeczność międzynarodowa, która swoje opinie na ten temat wyraża 
poprzez działające w skali globalnej organizacje i stowarzyszenia (fora) ekonomiczne. Szczególne 
znaczenie mają w tym zakresie: Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, 
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WTO), Światowe Forum Gospodarcze (World Economic Forum, WEF), Międzynarodowy 
Bank Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development, 
IBRD) należący do Grupy Banku Światowego (World Bank, WB), Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (International Monetary Fund, IMF) oraz liczne ugrupowania regionalne, a w tym 
Unia Europejska (UE), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association 
of South-East Asia Nations, ASEAN) i inne. Analizując ich okresowe raporty i sprawozdania, 
można zidentyfikować te czynniki – w istocie potencjalnych barier logistycznych, głównie w ich 
transportowym wymiarze – oraz określić działania konieczne do ich ograniczenia lub eliminacji. 

Sprawność i efektywność przepływów towarowych handlu światowego, realizowanych w ra-
mach łańcuchów dostaw rozpiętych w układzie globalnej przestrzeni logistycznej, tj. globalnych 
łańcuchów wartości (global value chains, GVC), niezależnie od innych czynników określa w głów-
nej mierze czynnik infrastrukturalny. Jest on też jedną z najczęściej wskazywanych barier w tej 
dziedzinie. Z tego powodu, określając sprawność i efektywność funkcjonowania megasystemu 
logistycznego, który w swej istocie jest zbiorem makrosystemów logistycznych poszczególnych 
krajów uczestniczących w międzynarodowym podziale pracy, uwzględnić należy takie ich miary, 
które w sposób bezpośredni lub pośredni ujmują czynnik infrastrukturalny, czyli stan rozwoju 
infrastruktury poszczególnych makrosystemów logistycznych oraz sprawność funkcjonowania 
globalnych rynków transportowych usług sieciowych, a także ich jakość. 

Do najważniejszych mierników tego typu, charakteryzujących sprawność i efektywność 
funkcjonowania zarówno gospodarki globalnej (jako zbioru gospodarek narodowych o różnym 
stopniu ich włączenia w sferę międzynarodowego podziału pracy lub wykreowanej przez nią), jak 
i globalnej przestrzeni logistycznej o bardzo zróżnicowanym w swym wymiarze przestrzennym 
standardzie jakościowym (układ ten jest bowiem nadal znacznie zróżnicowany pod względem 
poziomu rozwoju oraz niespójny w wymiarze operacyjno-technicznym), zaliczyć można:

1. Globalny wskaźnik konkurencyjności (Global Competitiveness Index, GCI) opraco-
wywany od 2005 roku przez WEF w ramach przygotowywanego corocznie raportu –  
The Global Competitiveness Report, który swym zasięgiem obejmuje zazwyczaj ponad  
135 krajów (w latach 2016–2017 było to 138 krajów). W pierwszym z trzech wyodręb-
nionych zbiorów czynników determinujących konkurencyjność gospodarek (jest ich  
łącznie 114) uwzględnia on czynnik infrastrukturalny (filar 2; WEF, 2017).  

2. Wskaźnik ułatwień handlu  (Enabling Trade Index, ETI) opracowywany od 2008 roku 
przez stowarzyszony z WEF Supply Chain & Transport Industry Partnership w ramach 
przygotowywanego co dwa lata (od 2010 roku) raportu – The Global Enabling Trade 
Report (138 krajów w 2014 i 136 w 2016 roku). W grupie czterech dominujących zbiorów 
czynników (A–D) ułatwiających wymianę towarową uwzględnia on również zbiór (C) 
ułatwień o charakterze transportowym i infrastrukturalnym (są to subindeksy określające 
sprawność infrastruktury transportu i telekomunikacji; Schwab, 2016). 

3. Indeks sprawności logistycznej (Logistics Performance Index, LPI) opracowywany przez 
WB od 2007 roku w odstępach dwuletnich, który dla każdego ze 160 uwzględnianych 
w badaniach makrosystemów logistycznych (World Bank Group Survey on Trade 
Logistics) stanowi średnią ważoną uzyskanych wyników z sześciu głównych obszarów 
determinujących jego sprawność i efektywność; wśród nich poczesne miejsce zajmują 
infrastruktura transportu i jakość usług logistycznych (WB IBRD, 2016). 
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Na bazie tych trzech parametrów można ocenić sprawność i wydajność logistyczną oraz 
konkurencyjność poszczególnych makrosystemów logistycznych tworzących megasystem logi-
styczny, zintegrowany za pomocą sieci rozpiętych w tym układzie globalnych łańcuchów dostaw, 
opartych na bazie istniejącej sieci infrastruktury transportu. 

Wydawany corocznie przez WEF raport na temat konkurencyjności gospodarek jest naj-
bardziej obszernym i wnikliwym tego typu opracowaniem na świecie. Zawiera szczegółową 
charakterystykę każdego kraju (jego profil) wraz z rozbudowanym zestawem danych statystycz-
nych oraz globalnym rankingiem poszczególnych gospodarek, obejmującym aż 114 wskaźników. 
Konkurencyjność definiowana jest jako zewnętrzny efekt wspólnego działania zbioru instytucjo-
nalnych, politycznych i ekonomicznych (produktywność) czynników. Przyjmuje się, że wyznacza 
ją zestaw 12 głównych czynników (filary konkurencyjności). Wśród nich ważne, drugie miejsce 
zajmuje infrastruktura stanowiąca podstawę krajowych przemysłów sieciowych (por. rys. 2).

Rysunek 2. Czynniki i kryteria określające globalny wskaźnik konkurencyjności gospodarek.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (WEF, 2017).  

W grupie czynników zaliczanych do zbioru infrastruktura (filar 1) podstawowe znaczenie 
przypisuje się infrastrukturze technicznej transportu oraz telekomunikacji i łączności. Uznaje 
się, że w każdym kraju tworzą one główną bazę transportowo-logistyczną determinującą poziom 
konkurencyjności gospodarek w skali globalnej i w efekcie w znacznym stopniu określają kon-
kurencyjność gospodarki globalnej. Na podstawie tego kryterium, które uznaje globalny indeks 
konkurencyjności za agregat odpowiednio wyważanych czynników, sporządza się również 
ranking gospodarek poszczególnych krajów, klasyfikując je według poziomu konkurencyjności 
ich systemów infrastruktury transportu. W rankingu tym w 2016 roku liderem była Szwajcaria, 
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która uzyskała 5,81 pkt. na 7 możliwych (drugi był Singapur, trzecie USA); Polska zajęła  
36. pozycję z 4,56 pkt. (w 2014 roku na 41. poz.). Sieci infrastruktury transportu oraz jakość usług 
transportowych i logistycznych oddziałują nie tylko na poziom konkurencyjności gospodarki, 
lecz mogą także ułatwiać sprawny przepływ strumieni towarowych handlu światowego lub 
być istotną barierą w zakresie ich obsługi. Warunkują one tym samym efektywność wymiany 
towarowej w skali globalnej. W ramach Programu Ułatwień Handlu wspieranego przez WTO 
i WEF opracowuje się The Global Enabling Trade Report, w którym prezentowane są wskaźniki 
ułatwień handlu.

Raport ten określa zestaw podstawowych czynników determinujących poziom korzyści, jakie 
poszczególne kraje mogą czerpać z uczestnictwa w globalnym podziale pracy. Korzyści te wyzna-
cza się za pomocą syntetycznego indeksu opartego na standardach WTO i WEF. Charakteryzuje 
on istniejący w każdym kraju poziom ułatwień w zakresie realizacji wymiany międzynarodo-
wej. Składa się z wielu pojedynczych indeksów, które odzwierciedlają różne rodzaje ułatwień,  
m.in. subindeksu C (infrastruktura – rys. 3). 

Rysunek 3. Globalny syntetyczny wskaźnik ułatwień handlu – jego struktura i układ subindeksów. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Schwab, 2016).  

Wskaźnikowi temu przypisuje się dużą wagę w określaniu globalnego indeksu, uznając, iż 
jakość logistyki, dostępność transportowa i sprawność administracji granicznej mają większe 
znaczenie w tworzeniu ułatwień handlowych i kształtowaniu kosztów wymiany, niż taryfy. 
Wskaźnik (indeks C – infrastruktura) określający poziom ułatwień w zakresie obsługi wymiany 
towarowej od strony uwarunkowań transportowych i logistycznych składa się z zestawu 20 „wy-
ważonych” subindeksów, określających 3 główne wymiary tego parametru. Są to:  dostępność 
i jakość infrastruktury transportowej (kolejowej, drogowej, lotniczej oraz portowej) – łącznie  
7 indeksów; dostępność i jakość usług transportowych, a w tym obecność i poziom kompeten-



Andrzej S. Grzelakowski 

72

cji firm logistycznych i transportowych oraz łatwość, terminowość i poziom kosztów dostaw 
towarów – łącznie 6 indeksów; dostępność i możliwość wykorzystania ICT i jakość tych usług –  
7 indeksów. Na podstawie tych wyżej wymienionych subindeksów, jak i ogólnego indeksu C,  
sporządza się ranking krajów pod względem ich wydolności transportowej i logistycznej 
w aspekcie jej wpływu na sprawność obsługi strumieni towarowych oraz określa finalny ranking 
uwzględniający wszystkie pozostałe czynniki wyznaczające uzyskany poziom ułatwień w zakre-
sie wymiany handlowej. 

W 2016 roku światowym liderem w zakresie tworzenia ułatwień handlu był po raz kolejny 
Singapur, który uzyskał łącznie 5,97 pkt. (na 7,0 możliwych). Co charakterystyczne, na liście 
Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade, 
GATT) w pierwszej dziesiątce znajduje się aż osiem krajów z UE, wśród których dominuje 
Holandia. Polska w rankingu z 2016 roku zajęła 31. pozycję, uzyskując łącznie 4,96 pkt. i awan-
sując o pięć miejsc na liście GATT w stosunku do rankingu z 2014 roku (4,83 pkt.). W rankingu 
tym wyprzedzają nas jednak Czechy (25. poz.) i Litwa (29. poz.).  

W układzie międzynarodowym parametry ilościowe i jakościowe przestrzeni transportowej 
i logistycznej poszczególnych krajów w aspekcie ich wpływu na konkurencyjność gospodarki 
globalnej i sprawność obsługi handlu międzynarodowego ocenia się również za pomocą LPI. 
Indeksy te opracowuje WB, tworząc ranking krajów pod względem uzyskanych osiągnięć 
w sferze wdrażania najważniejszych standardów logistycznych. Wskaźniki te są średnią ważoną 
zdobytych wyników dokonanej oceny tej sprawności w każdym ze 160 krajów. Ranking krajów 
oprócz syntetycznego wskaźnika LPI uwzględnia także zestaw indeksów wyliczonych dla każ-
dego z sześciu wydzielonych obszarów logistyki, które współokreślają jego sprawność (zawierają 
się one w przedziale 1–5 – od najniższego do najwyższego poziomu). Ocena ta obejmuje sześć 
podstawowych zakresów – obszarów, które determinują tę sprawność. Są to: 

1. Sprawność realizacji procedur granicznych – w tym odpraw celnych (szybkość, prostota, 
przewidywalność). 

2. Jakość infrastruktury transportowej istotnej w obsłudze handlu międzynarodowego. 
3. Swoboda w zakresie negocjacji i ustalania konkurencyjnych cen. 
4. Jakość usług logistycznych i kompetencje firm świadczących te usługi (operatorów trans-

portowych i logistycznych, spedytorów, agentów celnych, brokerów itp.). 
5. Możliwość śledzenia przesyłek w czasie realnym. 
6. Terminowość dostaw zgodna z planowanym lub oczekiwanym terminem (WB IBRD, 

2016). 
Na podstawie opracowanego przez WB w 2016 roku rankingu w tabeli 1 przedstawiono LPI 

dla wybranych krajów UE, w tym Polski.  
Przedstawione w tabeli 1 wskaźniki prezentują finalne (LPI) i cząstkowe efekty sprawności 

logistycznej wybranych krajów UE, mierzone dla każdego z sześciu wymiarów syntetycznego 
wskaźnika. Są one dość zróżnicowane zarówno między krajami, jak też w ramach każdego z nich 
w zakresach wyróżnionych płaszczyzn determinujących łączny poziom sprawności logistycznej. 
Z zestawienia tego wynika, iż polski system logistyczny oceniany jest najniżej spośród makro-
systemów logistycznych najbliższych sąsiadów.
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Tabela 1. Wskaźniki sprawności logistycznej wybranych krajów UE w 2016 roku

Kraj Pozycja LPI Cła Infr. Dost. 
międz.

Komp. 
logist.

Track & 
tracing

Terminowość 
dostaw

Niemcy 1 4,23 4,12 4,44 3,86 4,28 4,27 4,45
Szwecja 3 4,20 3,92 4,27 4,00 4,25 4,38 4,45
Czechy 26 3,67 3,58 3,36 3,65 3,65 3,84 3,94
Litwa 29 3,63 3,42 3,57 3,49 3,49 3,68 4,14
Węgry 31 3,43 3,02 3,48 3,44 3,35 3,40 3,88
Polska 33 3,43 3,27 3,17 3,44 3,39 3,46 3,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (WB IBRD, 2016). 

WYZWANIA TRANSPORTOWE MAKROSYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI.  
UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI
Miejsce i pozycję Polski w globalnej przestrzeni gospodarczej i logistycznej odzwierciedlają 
rankingi przygotowywane przez międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe. 
Uwzględniają one przede wszystkim takie parametry, jak: konkurencyjność (GCI), poziom 
ułatwień w handlu (ETI) i sprawność logistyczną (LPI). Każdy z tych wskaźników oparty jest na 
ocenie wyselekcjonowanego zestawu czynników o charakterze transportowym i logistycznym, 
współokreślających poziom sprawności i efektywności makrosystemów logistycznych two-
rzących megasystem logistyczny, tj. globalną przestrzeń logistyczną. Zestaw tych wskaźników 
dotyczących wybranych krajów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Pozycja wybranych krajów w globalnej przestrzeni logistycznej określona na podstawie rankingów 
międzynarodowych organizacji (WTO, WEF i WB) w 2016 roku 

Kraj HG GCI GCI-Infr. ETI ETI-Infr. ETI-DJUT LPI LPI-Infr.
Chiny 1 28 42 61 12 32 27 23
Niemcy 3 5 8 9 8 6 1 1
Holandia 4 4 3 2 9 4 4 2
Szwecja 30 6 20 5 21 5 3 3
Czechy 29 31 43 25 39 25 26 35
Litwa 57 35 45 29 43 28 29 27
Węgry 37 69 62 38 63 38 31 32
Polska 26 36 53 31 47 37 33 45

Adnotacja: HG – pozycja w handlu globalnym, GCI-Infr. – ocena poziomu rozwoju infrastruktury w aspekcie jej wpływu na kon-
kurencyjność kraju, ETI-Infr. – stan infrastruktury transportu jako czynnik określający poziom wskaźnika ułatwień handlu,  
ETI-DJUT – dostępność i jakość usług transportowych, LPI-Infr. – infrastruktura transportu jako czynnik określający po-
ziom sprawności/wydajności logistycznej kraju.   
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Schwab, 2016; WB IBRD, 2016; WEF, 2017). 

Z przedstawionego zestawienia (tab. 2) wynika, iż relatywnie wysoka pozycja niektórych 
krajów w handlu światowym (np. Chin – wg WTO 1. miejsce na bazie wartości globalnego 
eksportu i 2. na bazie importu) nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w innych rankingach 
określających ich miejsce w gospodarce globalnej, np. poziomie konkurencyjności, stopniu 
ułatwień handlu i megasystemie logistycznym. Dotyczy to nie tylko Chin, lecz także wielu in-
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nych krajów o podobnej strukturze gospodarki, znajdującej się na jednym z etapów trwającego 
procesu transformacji. W tej kategorii jest też Polska. Z danych ujętych w tabeli 2 wynika, iż 
Polska, zajmując stosunkowo wysoką pozycję w handlu światowym (wg WTO 27. miejsce na bazie 
wartości eksportu i 26. importu), w innych rankingach określających konkurencyjność, poziom 
ułatwień w obsłudze i sprawność logistyczną plasuje się na zdecydowanie niższych miejscach 
w skali gospodarki globalnej. Na przykład pod względem konkurencyjności jest na 36. pozycji 
w rankingu światowym (w stosunku do 2014 roku skok z pozycji 43.), nadal jednak jest to dziesięć 
miejsc poniżej jej miejsca w handlu światowym; w zakresie tworzenia ułatwień w dziedzinie roz-
woju handlu międzynarodowego znajduje się na 31. pozycji (w 2014 roku zajmowała 45. pozycję); 
zaś w dziedzinie sprawności logistycznej Polska zajmuje dość odległe 33. miejsce (spadek o dwie 
pozycje w stosunku do 2014 roku). 

Z jednej strony istniejące różnice między pozycją Polski w handlu globalnym a pozostałymi 
wymiarami jej wydajności i produktywności gospodarczej postrzeganej w wymiarze globalnym 
wynikają w dużym stopniu z charakteru i struktury rodzajowej oraz kierunkowej polskiego 
hand lu zagranicznego. Z drugiej zaś z realnie niskiego nadal poziomu konkurencyjności gospo-
darki, determinowanej w znacznym stopniu istniejącymi uwarunkowaniami infrastrukturalno- 
-logistycznymi. Infrastruktura transportu tworząca materialną bazę przemysłów sieciowych 
kraju, aktywnie oddziałująca na procesy wzrostu gospodarczego oraz tworzenia dobrobytu, 
odbiega bowiem znacznie od poziomu czołówki światowej. Różnice te dostrzega się szczególnie 
wówczas, gdy polski system logistyczny analizuje się metodami taksonomii fenetycznej, która 
pozwala określić jego słabe i mocne strony w stosunku do innych makrosystemów logistycznych 
w skali globalnej.
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TRANSPORT AS A FACTOR DETERMINING EFFICIENCY OF LOGISTICS MACROSYSTEMS IN THE 
GLOBAL SCALE. POLAND’S TRANSPORT AND INFRASTRUCTURAL CHALENGES – PEER REVIEW

SUMMARY The subject of the research is to analyze the transport oriented factors and conditions of logistics ma-
cro-systems development as integral components of the global logistics system with special attention 
paid to the Polish logistics system. The main aim of the paper is to identify transport infrastructu-
ral and regulatory barriers hindering effectiveness and efficiency of the Polish logistics system as well 
as to indicate its development potential by reviewing it with logistics macro-systems of neighboring  
countries and leading countries in the global scale. The hypothesis asserts that it is necessary to inten-
sify the efforts in the investments and regulatory sphere of that logistics system in order to improve its 
efficiency. It has been used the statistical analysis as a method to examine data of international economic 
organizations presented in their reports on the examined subject. The results of the conducted research 
indicate that higher level of cohesion of the Polish logistics system with the global one needs to be achie-
ved. Consequently, the level of competitiveness of the Polish economy as well as trade enabling should 
increase significantly. 
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STRESZCZENIE Wiele ustaw i rozporządzeń obowiązujących w transporcie drogowym nakłada na kierow-
cę obowiązek gromadzenia i przechowywania w pojeździe różnorodnych zezwoleń, świa-
dectw i ewidencji w celu okazania stosownym organom kontrolnym. Dotyczy to w szcze-
gólności dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowcy i związanych z pojazdem, 
poświadczających wykonanie transportu, specyfikacji przewożonego towaru i zezwoleń 
na wykonanie przewozu. Ponadto kilka krajów Unii Europejskiej wymaga od kierowcy 
okazania dokumentacji płacowej, rejestru czasu pracy, przetłumaczonej umowy o pracę 
czy potwierdzenia wypłat wynagrodzenia. Nadmiar dokumentacji niezbędnej w wykona-
niu operacji transportowej stwarza wiele problemów dla przewoźnika i kierowcy oraz nad-
miernie biurokratyzuje sam transport. Celem artykułu jest przedstawienie dodatkowych 
wymogów dokumentacyjnych w drogowym transporcie międzynarodowym i związanego 
z tym obciążenia firm transportowych.

SŁOWA KLUCZOWE licencja, dokumenty przewozowe, dokumenty administracyjno-kadrowe

 

WSTĘP
Jednym z fundamentów Unii Europejskiej (UE) jest funkcjonowanie wspólnego rynku transpor-
towego otwartego dla wszystkich jej członków na równych zasadach. Kwestie transportu drogo-
wego towarów zostały uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku 
międzynarodowych przewozów drogowych (Rozporządzenie, 2009). Jego celem jest zapewnienie 
spójnych ram prawnych dla wszystkich przewoźników i przewozów drogowych odbywających się 
na wewnętrznym rynku państw członkowskich poprzez harmonizację przepisów oraz znoszenie 
ograniczeń i formalności administracyjnych. 
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Otwarty rynek unijny dał nowe możliwości, które wykorzystali głównie polscy przewoźnicy, 
szybko stając się liderem w branży transportowej zarówno w liczbie posiadanego taboru, jak 
i w ilości wykonywanych przewozów. Stosując zasady czystej konkurencji i dostosowując się do 
realiów wspólnego rynku, rodzime przedsiębiorstwa w krótkim czasie osiągnęły na nim znaczącą 
pozycję. Ostatnio pojawiają się jednak coraz silniejsze głosy, zwłaszcza z krajów tzw. starej Unii, 
o ograniczeniu wspólnego rynku szczególnie dla branży transportowej. Od 2015 roku zaczęły 
funkcjonować wewnętrzne regulacje prawne w poszczególnych krajach Wspólnoty, nakładające 
na branżę liczne dodatkowe obciążenia prawne i ewidencyjne. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie (według stanu prawnego na dzień 15 września 
2017 roku) dodatkowych wymogów dotyczących dokumentacji kadrowo-administracyjnej, jakie 
musi spełnić przedsiębiorca, i dodatkowych dokumentów, w jakie musi wyposażyć swojego 
kierowcę wykonującego operację transportową wyłącznie na terenie UE.

DOKUMENTY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM
Ustawa o transporcie drogowym (2001a) określa podstawowe dokumenty, jakie powinien mieć 
kierowca w pojeździe wykorzystywanym do przewozów międzynarodowych. Są to:

 Ȥ zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencja wspólnotowa,
 Ȥ dokumenty rejestrujące czas pracy i przebieg jazdy, 
 Ȥ zaświadczenie kierowcy.  

Przewoźnikiem drogowym jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego, spełniający wymogi dotyczące kompetencji 
zawodowych, dobrej reputacji, siedziby przedsiębiorstwa i zabezpieczenia finansowego. Każdy 
pojazd, który wykorzystywany jest do przewozów międzynarodowych, zgłaszany jest do licencji 
wspólnotowej, a wypis z licencji jest obowiązkowym dokumentem, jaki musi mieć kierowca 
wykonujący przewóz drogowy.

Stosownie do przepisów art. 87 powyższej ustawy (2001a) podczas wykonywania przewozu 
drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć kartę kierowcy, wykresówki, 
zapisy odręczne dotyczące okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku, wydruki z tachografu. 
Wymienione dokumenty może mieć zamiennie: kartę kierowcy oraz zapisy ręczne na wydrukach 
z tachografu cyfrowego opisujące zdarzenia wyjątkowe lub zapis na tarczach tachografu analogo-
wego, tzw. wykresówki, a poza tym uzupełniająco, w przypadku awarii tachografu rejestrującego 
jego aktywność, zapisy odręczne (Rozporządzenie, 1985). 

Kolejnym dokumentem jest zaświadczenie kierowcy wydawane przez właściwe władze kraju 
Wspólnoty Europejskiej, w którym swoją siedzibę ma przewoźnik posiadający licencję na mię-
dzynarodowy transport drogowy i w którym korzysta z usług kierowcy lub zatrudnia kierowcę 
niebędącego obywatelem UE i nieposiadającego statutu rezydenta długoterminowego. 

DOKUMENTY PRZEWOZOWE DOTYCZĄCE ŁADUNKU
Kolejna pula dokumentów wymaganych podczas międzynarodowych operacji transportowych 
odnosi się do samego ładunku. Można tu wyróżnić dokumenty towarzyszące każdemu ładun-
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kowi i dokumenty uzupełniające, wynikające ze specyfiki towaru i konieczności spełnienia 
dodatkowych wymogów w przewozie. 

Głównym dokumentem niezbędnym w przewozach międzynarodowych jest list przewozowy 
CMR (Konwencja CMR, 1956), który potwierdza zawarcie umowy przewozu. Podstawowymi 
zapisami listu przewozowego są: data i miejsce wystawienia, nazwa i adres nadawcy, odbiorcy 
i przewoźnika, miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu, rodzaj towaru oraz sposób pakowa-
nia, liczba sztuk, cechy, numery, waga brutto. 

Według konwencji CMR list przewozowy zawiera zwyczajowo liczbę opakowań zbiorczych, 
np. liczbę skrzyń ładunkowych, palet lub cylindrów. Natomiast specyfikacja towaru (speci-
fication of goods) i lista pakunkowa (packing list) podają ilość poszczególnych sztuk ładunku, 
asortymentu, wydawanych przez nadawcę przesyłki lub producenta. Lista pakunkowa stanowi 
załącznik do dokumentów przewozowych ładunków drobnicowych i potwierdza, jakie przesyłki 
są załadowane na dany środek transportu. 

Zgodnie z obowiązującym w UE prawem celnym wszystkie towary, które trafiają do niej spoza 
Wspólnoty lub są wysyłane poza jej obszar, podlegają odprawie celnej. W przypadku wykonywania 
usługi transportowej eksportowej, gdzie towar docelowo przeznaczony jest do kraju poza UE, kie-
rowca do listu przewozowego powinien mieć dołączony dokument potwierdzający odprawę celną.

Niektóre rodzaje ładunków wymagają szczególnych warunków przewozu. Wówczas koniecz-
ne są dokumenty poświadczające zachowanie tych warunków. Do takich specyficznych ładunków 
należą:

 Ȥ ładunki niebezpieczne, także odpady,
 Ȥ artykuły szybko się psujące, 
 Ȥ ładunki nienormatywne, 
 Ȥ żywe zwierzęta.

Kwestie transportu drogowego towarów niebezpiecznych reguluje umowa międzynarodowa 
odnosząca się do przewozu towarów niebezpiecznych ADR (1975). Kierowca, który wykonuje 
taki przewóz, powinien mieć stosowne uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje. Deklaracja 
ładunku niebezpiecznego (Dangerous Goods Note, DGN) jest dokumentem przewozu ładunków 
niebezpiecznych i zawiera nazwę techniczną przewożonego towaru, numer identyfikacji towaru 
UN (jeżeli istnieje), klasę szkodliwości towaru, ilość, kody odpadów i kartę bezpieczeństwa. 

Wykonywanie międzynarodowych przewozów niektórych szybko psujących się artykułów 
żywnościowych przy wykorzystaniu specjalnych środków transportu oraz zasady kontroli zgod-
ności tych środków transportu z normami określa międzynarodowa umowa ATP (Agreement 
Transport Perishable; 1970). Jeżeli przewoźnik transportuje ładunek, który podlega pod ATP, 
musi mieć ważne świadectwo ATP i zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne, które potwier-
dza spełnienie przez środek transportu wymienionej umowy, kierowca zaś musi mieć ważną 
książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

Z kolei kwestię transportu zwierząt regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 
z 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym 
działań (Rozporządzenie, 2004). 

Dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, wydane przez właściwy organ w odniesie-
niu do transportującego odpady, to zezwolenie na transport odpadów lub potwierdzenie wpisu 
do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Ustawa, 2001b). 
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Zezwolenia na przewóz ponadnormatywny dotyczą towarów, które przekraczają wymiary 
określone w krajowych i międzynarodowych przepisach. Zasady organizacji i przewozów ładun-
ków ponadgabarytowych zostały uregulowane zapisami prawnymi (Ustawa, 1997; Ustawa, 1985). 

DOKUMENTY ADMINISTRACYJNO-KADROWE WYMAGANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE  
KRAJE UE STOSUJĄCE PRZEPISY O ODDELEGOWANIU PRACOWNIKÓW
Oprócz opisanych wcześniej dokumentów, wymaganych dotychczas jednolicie przez prawo 
wspólnotowe lub konwencje międzynarodowe, w ostatnim czasie pojawiły się nowe wytyczne 
w odniesieniu do kierowców transportu drogowego towarów wynikające z przepisów niektó-
rych państw członkowskich UE i wprowadzonych na ich terenie. Tabela 1 przedstawia zakres 
wymagań dotyczący dokumentacji, jaką powinien mieć kierowca w trakcie wykonywania ope-
racji transportowej, a którą na terenie kilku wybranych krajów Wspólnoty Europejskiej mogą 
skontrolować uprawnione służby. 

Tabela 1. Zakres wymagań*
Kraj Niemcy Francja  Włochy Austria Norwegia Holandia

Kierowca posiada w pojeździe 
dokumenty:

Kabotaż + 
załadunki 

i rozładunki

Kabotaż + 
załadunki 

i rozładunki
Kabotaż

Kabotaż + 
załadunki 

i rozładunki

Kabotaż + 
załadunki 

i rozładunki

Kabotaż + 
załadunki 

i rozładunki

Dokumenty zgłoszeniowe x + + + x x
Dane reprezentanta 
przewoźnika x + + + x +

Umowa o pracę (zlecenie, 
samozatrudnienie) x + x + + +

Dowody wpłaty należności 
z tytułu podróży służbowej x + x + + x

Dokumentacja płacowa 
(z wypłatą i potwierdzeniem) x x x + + x

Rejestr czasu pracy na 
terytorium danego państwa x x x + + x

Potwierdzenie opłacania 
składek do ZUS –  
formularz A1

x + x + x x

*Symbol x oznacza brak obowiązku posiadania danego dokumentu w pojeździe, + obowiązek posiadania. 
Źródło: (OCRK, 2017). 

Dokumenty zgłoszeniowe firmy i konkretnego pracownika są obowiązkowe do okazania 
przez kierowcę w trakcie kontroli we Francji, Włoszech i w Austrii, w pozostałych zaś krajach 
dokonuje się zgłoszenia i archiwizuje wnioski w przedsiębiorstwie. Zaświadczenie to – w za-
leżności od kraju zgłoszenia – ma różną formę. Najczęściej takiego zgłoszenia dokonujemy na 
platformie internetowej po uprzednim zalogowaniu się do systemu i po pozytywnej weryfikacji 
danych przedsiębiorstwa. Zgłoszenia należy dokonać z góry na cały okres delegowania lub  
na 24 godziny przed datą rozpoczęcia okresu delegowania, a także poinformować niezwłocznie 
o wszelkich zmianach. Zakres zgłoszenia dla poszczególnych krajów jest różny i dotyczy głów-
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nie samego uczestnictwa w rynku przewozowym, ale nie tylko. W Austrii np. należy zgłosić  
m.in. dane nadawcy, adresy wyładunków oraz załadunków – w przypadku firm nieposiadają-
cych stałych zleceń każdy transport wykonywany na obszarze Austrii wiąże się z dokonaniem 
osobnego zgłoszenia. Obowiązkiem pracodawcy delegującego jest przechowywanie sporządzonej 
kopii w języku urzędowym kraju delegowania, umowy o pracę, imiennych kart wynagrodzenia, 
dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego w zakresie rozpoczęcia i zakoń-
czenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu, dokumentów określających 
wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego, certyfikatu dotyczącego obowiązującego 
prawodawstwa w zakresie ochrony socjalnej. Przechowywanie wymienionych dokumentów jest 
obowiązkowe w okresie delegowania i dwa lata po jego zakończeniu.

W niektórych krajach wymagane jest posiadanie przedstawiciela firmy z miejscem zamiesz-
kania na terenie kraju oddelegowania pracownika, któremu zostanie powierzone wysyłanie oraz 
otrzymywanie aktów i dokumentów. Główną rolą takiego przedstawiciela jest reprezentacja 
pracodawcy przed organami kontrolnymi. Jego dane osobowe najczęściej są jednym z elementów 
zgłoszenia pracowników delegowanych, jednak w Holandii poświadczenie ustanowienia przed-
stawiciela jest odrębnym dokumentem, który kierowca powinien mieć w pojeździe. 

Rodzaj zatrudnienia wynikający z umowy o pracę również stanowi zakres dokumentacji do 
kontroli w przypadku delegowania kierowców. Przetłumaczona umowa wraz z załącznikami jest 
wymagana do okazania przez pracownika ustawowo we Francji, w Austrii i Norwegii. Nakłada 
to na pracodawcę obowiązek wyposażenia kierowcy w umowę o pracę w kilku urzędowych 
językach. 

W trakcie podróży służbowej według polskiego ustawodawstwa pracownik ma prawo do do-
datkowych świadczeń. Przede wszystkim pracodawca pokrywa koszty transportu, noclegów 
oraz diet. Jeżeli wewnętrzne przepisy firmy nie określają zasad przyznawania pracownikom 
dodatkowych świadczeń w związku z podróżą służbową, przysługują im należności określone 
w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej (Rozporządzenie, 2013). Podczas kontroli przez uprawnione służby 
w Austrii i Norwegii kierowca musi okazać dowody wpłat w formie dokumentu bankowego lub 
poświadczonego własnoręcznym podpisem rozliczenia podróży służbowej.

W dokumentach zgłoszeniowych pracodawca musi potwierdzić pod rygorem składania 
fałszywych oświadczeń zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenia według obowiązujących 
w poszczególnych państwach przepisów płacowych, porozumień zbiorowych i uchwalonych do-
datków do płacy podstawowej. Dokumentacja płacowa powinna również zawierać poświadczenie 
kwalifikacji grupy płacowej obowiązujące w danym kraju, niekiedy w formie oświadczenia, a nie-
kiedy wielu dokumentów potwierdzających staż pracy w zawodzie lub doświadczenie. Ponadto 
kierowca powinien mieć i okazać do kontroli listę płac lub raport z listy opatrzony podpisem 
pracodawcy i własnym oraz dowody wpłat wynagrodzenia wraz z dodatkami albo oświadczenie 
potwierdzające wpłaty. 

Czas pracy kierowcy to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, obejmuje on wszystkie 
czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, takie jak: prowadzenie pojazdu, 
załadowywanie i rozładowywanie, czynności spedycyjne, niezbędne formalności administracyj-
ne oraz utrzymanie pojazdu w czystości; jest to też czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, 
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w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości, np. do wykonywania 
pracy, podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek (Rozporządzenie, 2006) . Sama forma 
ewidencji czasu pracy kierowcy jest w związku z tym skomplikowana. Dane najczęściej pobiera 
się z karty kierowcy i analizuje według różnych czynności wykonywanych w trakcie przewozu. 
Niestety karta kierowcy nie ewidencjonuje przekroczenia granicy. Należy posłużyć się dodatkowo 
notatkami kierowcy lub systemem GPS, jeżeli pojazd jest w niego wyposażony, by prawidłowo 
obliczyć czas pracy na terytorium wybranego kraju. Taką ewidencję należy przechowywać 
w pojeździe, wykonując operacje transportowe w Austrii i Norwegii. 

Przedsiębiorcy delegujący pracowników do pracy do innych państw w ramach UE muszą pa-
miętać o zaopatrzeniu swoich pracowników w druk A1 stanowiący poświadczenie ubezpieczenia 
społecznego w Polsce. 

WPŁYW DODATKOWYCH OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH  
NA SYTUACJE FIRM TRANSPORTOWYCH
Do badań wykorzystano studium przypadku, a zakres podmiotowy stanowiła firma transpor-
towa, której sprawozdanie finansowe podlega prawu bilansowemu. Dokładne dane uzyskano na 
podstawie rachunku zysków i strat ze względu na jego szczegółowe zestawienie kosztów i przy-
chodów uwzględniające specyfikę branży. Podmiotem było małe przedsiębiorstwo dysponujące 
przeciętnie rocznie 11 pojazdami. Badana firma świadczy usługi przewozowe na terytorium UE. 
Większość operacji transportowych odbywa się pomiędzy Polską a Hiszpanią. W celu wyelimi-
nowania pustych przebiegów w trakcie operacji transportowej zdarzają się również przewozy 
kabotażowe, głównie we Francji i w Niemczech. 

Celem badania było określenie poziomu kosztów operacji transportowej w wybranym przed-
siębiorstwie sektora transportowego (ze względu na tajemnicę handlową w artykule nie podano 
nazwy przedsiębiorstwa) związanych z koniecznością pozyskania i opracowania dodatkowej 
dokumentacji administracyjno-kadrowej przez określenie poziomu kosztów obsługi operacji 
transportowej.

Zestawione dane finansowe przedsiębiorstwa zostały przedstawione w tabeli 2, w ujęciu nie-
zbędnym do określenia wysokości obciążeń wynikających z ewidencji operacji transportowych. 
Zaprezentowane koszty nie uwzględniają usług telekomunikacyjnych, napraw, zakupu części 
zamiennych czy rat leasingowych, które są typowe w każdej firmie transportowej. Dotyczą 
wyłącznie kosztów usługi transportowej.  

Analiza kosztów przedsiębiorstwa ukazuje niewielką dynamikę wzrostu obciążeń związanych 
z uzyskaniem licencji i pozwoleń w usługach transportowych. Świadczy to o stabilnej wysokości 
tych opłat i możliwości planowania przyszłych wydatków i podejmowanych decyzji. Z uwagi 
na specyfikę zamówień i zleceń firma specjalizuje się w transporcie artykułów mrożonych. 
W tym celu oprócz kosztów licencji i wypisów musi posiadać świadectwa ATP i zaświadczenia 
sanitarno-epidemiologiczne.
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Tabela 2. Wielkość kosztów przedsiębiorstwa w odniesieniu do operacji transportowych w latach 2010–2016 (w zł)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Koszty pozwoleń, 
licencji 
krajowych 
i zagranicznych

9336 15 016 15 718 9730 11 641 9359 12 597

Koszty obsługi 
rozliczenia pracy 
i ewidencji pracy

30 297 33 987 34 890 40 500 42 098 75 900 89 651

Wynagrodzenia 
oraz świadczenia 
pracownicze

174 745 222 442 258 140 303 336 375 378 392 041 416 762

Wysokość 
wypłaconych 
delegacji

220 413 347 639 381 325 473 952 528 128 793 075 829 450

Koszty opłat 
drogowych 
krajowych 
i zagranicznych

30 246 186 157 560 323 724 421 886 644 906 337 998 872

Koszty zużytych 
paliw 2 051 954 2 761 490 2 484 261 2 533 235 2 726 083 2 331 260 2 274 158

Koszty 
pełnomocnictw, 
upoważnień, 
zgłoszeń 
i tłumaczeń

960 1489 2006 2995 2876 27 900 36 769

Razem 2 517 951 3 568 220 3 736 663 4 088 169 4 572 848 4 467 562 4 658 259
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa za lata 2010–2016.

Znaczące różnice dotyczą kosztów związanych z obsługą pracy, wzrostem wynagrodzeń, 
który może być wynikiem prawa rynku, inflacją, zmianą oczekiwań pracowniczych, ale również 
z brakami kadrowymi, z którymi boryka się branża. Dodatkowym czynnikiem jest zmiana obcią-
żeń wynikających z wewnętrznych przepisów krajów unijnych. Wysokość wypłaconych zwrotów 
kosztów podróży służbowych (zwanych potocznie delegacjami) wzrastała skokowo, co jest bardzo 
widoczne w okresie wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech w 2015 roku, którą objęto 
też polskich kierowców, oraz we Francji w 2016 roku. Również koszty dotyczące dostosowania 
się do tych wymogów rosły bardzo dynamicznie w latach 2015–2016. Obsługa administracyjna 
ewidencji pracy wynikająca z przepisów transportowych oraz Kodeksu pracy, jak również 
dokumentów płacowych czy rozliczeń czasu pracy w poszczególnych krajach wykonywanych 
usług wpłynęła na wzrost kosztów operacji transportowych w stosunku do poprzedniego okresu 
o 50% w roku 2015. Ogromny wpływ na strukturę kosztów badanego przedsiębiorstwa ma też 
zmiana obciążeń z tytułu usług do tej pory dodatkowych, czyli tłumaczeń dokumentów i peł-
nomocnictw. Koszty te znacząco rosły z chwilą wprowadzenia nowych wymogów dotyczących 
ich posiadania w pojeździe. Związane z tym obowiązki wpłynęły na wysokość tych kosztów 
w latach 2015–2016. Wyposażenie kierowcy w przetłumaczone dokumenty i ewidencję pracy, 
która zmienia się z każdym miesiącem, co wymaga jej każdorazowego tłumaczenia, skutkowało 
wyraźnym 12-krotnym wzrostem kosztów w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego.  
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Tabela 3. Struktura przychodów operacyjnych i kosztów operacyjnych w latach 2010–2016 (w zł) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Przychody 
z działalności 
operacyjnej

3 667 235 5 351 672 4 923 731 5 223 962 5 894 421 5 645 889 5 700 699

Koszty działalności 
operacyjnej 3 287 398 5 043 875 4 643 981 5 009 211 5 600 761 5 601 973 5 642 876

Wynik 
z działalności 
operacyjnej

379 837 307 797 279 750 214 751 293 660 43 916 57 823

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa za lata 2010–2016.

Analizując zebrane dane, można zauważyć stabilny wzrost przychodów przedsiębiorstwa 
z działalności operacyjnej, zwłaszcza w latach 2011–2016. Koszty operacyjne również wzrosły, 
co ukazuje dynamikę wzrostu obciążeń administracyjno-podatkowych. Widać też spadek do-
chodu, który szczególnie w ostatnich dwóch analizowanych latach gwałtownie zmalał. Świadczy 
to o tym, że wprowadzono nowe obowiązki, nowe wymogi prawne, które nie są kompensowane 
większymi przychodami. 

Polskie firmy oferujące usługi transportowe w 2015 roku zatrudniały na podstawie stosunku 
pracy około 521 tys. osób (GUS, 2016) i było to o 3% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Polskie przedsiębiorstwa transportowe wykonujące usługi w międzynarodowym transporcie dro-
gowym to przede wszystkim firmy małe, dysponujące maksymalnie 10 pojazdami (GITD, 2017). 
Taka struktura organizacyjna wpływa niekorzystnie na ich funkcjonowanie w każdym przy-
padku zmiany prawa i próby wprowadzenia nowych kosztownych wymogów organizacyjnych. 

Badane przedsiębiorstwo w pełni wykorzystuje swój potencjał w celu zwiększenia efektyw-
ności i ograniczenia kosztów przewozu, wykonując usługi kabotażowe. Jednak to, co wydaje 
się opłacalne w kontekście zużycia paliw, wynagrodzeń pracowników oraz opłat drogowych, 
generuje ogromne koszty związane z administrowaniem i ewidencyjną obsługą pracy kierowcy. 

Granice opłacalności zmuszają do ograniczenia inwestycji, co pociąga za sobą dodatkowe 
koszty, np. częstszych napraw czy społecznych kosztów środowiskowych związanych ze zwięk-
szoną emisją spalin przy korzystaniu ze starszego taboru. Chęć utrzymania się na rynku zmusza 
firmy transportowe do ograniczenia kosztów działalności, najczęściej do zmiany struktury 
zatrudnienia, ograniczania umów o pracę na korzyść kierowców – przedsiębiorców. Takie roz-
wiązanie zrzuca na kierujących pojazdami obowiązki przedsiębiorcy co do ewidencjonowania 
czasu pracy, koszty tłumaczeń, rozliczeń delegacji i innych ewidencji i pozwoleń. Ma również 
wymiar społeczny, gdyż kierowca – przedsiębiorca nie ma obowiązku szkoleń BHP, nie ma przy-
wileju korzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego czy choćby kontrolnych badań lekarskich 
wynikających z Kodeksu pracy.

Wstąpienie do UE otworzyło nowe możliwości z uwagi na dostęp do wspólnego obszaru 
gospodarczego, swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi i pieniędzy, które polskie firmy 
transportowe w pełni wykorzystały i zajmują obecnie czołowe miejsce w ilości wszystkich prze-
wozów. Zapewne dlatego niektóre z krajów Wspólnoty, by chronić swój rynek pracy, pod preteks-
tem zapewnienia jednolitych warunków pracy i płacy wprowadziły przepisy wewnętrzne, które 
negatywnie wpływają na polską branżę transportową. Odwołując się do Dyrektywy 96/71/WE  
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku dotyczącej delegowania pracow-
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ników w ramach świadczenia usług, wprowadzają przepisy utrudniające, a niekiedy uniemożli-
wiające naszym przewoźnikom wykonywanie usług przewozowych na danym obszarze.

PODSUMOWANIE
Komisja Europejska pracuje obecnie nad rewizją dyrektywy w sprawie pracowników delegowa-
nych (Dyrektywa, 2014). Proponowana zmiana oprócz objęcia pracowników mobilnych prawem 
obowiązującym w kraju, w którym czasowo wykonują pracę, pozbawia jednocześnie kraju 
wysyłającego pracownika dochodów z podatku i składek na ubezpieczenie. W przypadku pra-
cownika – kierowcy, który przemieszcza się po całej UE, niezależnie, czy wykonuje pojedynczą 
operację transportową, czy kabotaż, spełnienie wymogów każdego z krajów, przez który wy-
łącznie przejeżdża tranzytem, jest trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Trudności pojawiają 
się przy spełnieniu wszystkich wymogów socjalnych, odpraw pracowniczych, terminów wypłat 
wynagrodzeń, zwrotu kosztów podróży służbowych, układów zbiorowych czy chociażby urlopu 
wypoczynkowego, którego wymiar jest inny w każdym kraju Wspólnoty. Ponadto zatrudniony 
przez polskie przedsiębiorstwo polski kierowca, który w Polsce ma centrum interesów życiowych 
i wykonuje operację przewozową na zlecenie polskiego odbiorcy, tylko z powodu, że przejeżdża 
przez obszar innego kraju, nie powinien podlegać pod jego Kodeks pracy i jego służby kontrolne 
w zakresie prawa pracy, a co za tym idzie, nie powinien podlegać pod rozporządzenie o pracow-
nikach delegowanych. 

Obecne wymogi państw członkowskich dotyczące ewidencji pracy i obowiązków kadrowo-
-administracyjnych prowadzą do nadmiernych obciążeń biurokratycznych oraz finansowych 
dla przedsiębiorców delegujących pracowników. Wśród dokumentów, jakie kierowca musi 
przedstawić do kontroli, pokonując trasę przewozu, znajdują się: dokumenty potwierdzające 
uprawnienia do prowadzenia pojazdu, dokumenty pojazdu, polisa ubezpieczenia, upoważnienie 
do korzystania z pojazdu (w przypadku umowy leasingu), certyfikat EURO, wypis z licencji, 
karta kierowcy lub inna forma ewidencji pracy; dokumenty dotyczące ładunku: CMR i wszystkie 
towarzyszące, świadectwa wymagane przy przewozach specjalnych i specjalistycznych oraz do-
kumenty wynikające z rozporządzenia dla pracowników delegowanych: potwierdzenie wypłat 
wynagrodzenia, rejestr czasu pracy na obszarze danego państwa, przetłumaczona na kilka 
języków umowa o pracę, formularz A1, dokumenty zgłoszeniowe inne dla każdego kraju, dane 
reprezentanta inne dla każdego państwa, dokumentacja płacowa w kilku językach. 
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DOCUMENTS THAT A DRIVER IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT SHOULD HAVE  
IN HIS VEHICLE PERFORMING TRANSPORT ON THE TERRITORY OF THE EUROPEAN UNION

SUMMARY A variety of legislatures, various permits, certificates and records. They concern the documentation of 
driving privileges, the specifications of the goods being transported and the authorizations for carriage. 
Also several EU Member States that are not able to make the decision to amend the agreement. Excessive 
pre-match documentation for carrying out passenger transport operations and excessive bureaucrati-
zation of the transport itself. The purpose of the article is to present additional documentation require-
ments in international road transport and related transport.
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STRESZCZENIE Efektywność jest pojęciem często stosowanym i wielorako interpretowanym. Funkcjo-
nuje w perspektywie różnych nauk. Powszechnie występujące dookreślenie efektywność 
ekonomiczna, sugerujące doprecyzowanie tego terminu, nie stanowi też gwarancji od-
nalezienia jednoznacznej definicji. Różne ujęcia problemów związanych z efektywnością 
gospodarowania generują potrzebę wielowymiarowego spojrzenia na tę kategorię, także 
w kontekście społecznym. Niniejsze opracowanie stanowi próbę zebrania i uporządko-
wania zróżnicowanej interpretacji efektywności ekonomicznej według studiów literatury 
przedmiotu, jak również zwrócenia uwagi na rosnące znaczenie i potrzebę równorzędne-
go traktowania niezwykle ważnej efektywności społecznej.

SŁOWA KLUCZOWE efektywność, efektywność gospodarowania, efektywność ekonomiczna, efektywność spo-
łeczna

 

WSTĘP
Występująca w literaturze przedmiotu niejednoznaczność definicyjna kategorii efektywność 
budzi stały niedosyt i skłania do ponownego koncypowania. Efektywność dotyczy tak wielu 
obszarów ludzkiej aktywności, że aby podejmować jakiekolwiek rozważania w tym temacie, na-
leży każdorazowo dokonywać stosownej konkretyzacji. Jest to niezbędne tym bardziej z punktu 
widzenia potrzeby dostrzegania jej wielowymiarowości. Pryzmat gospodarowania bowiem to 
współcześnie nie tylko aspekty ekonomiczne, lecz także społeczne.

Analizy dotyczące efektywności nie są jednotorowe i schematyczne. Wręcz przeciwnie, 
stwierdzić można, że stale ewoluują. Odnoszą się m.in. do różnych obszarów gospodarowania, 
skali całych gospodarek, poszczególnych procesów, przedsięwzięć, podmiotów, ich części, pro-
duktów oraz czynników produkcji. Stanowią punkt wyjścia planowanych aktywności lub swoiste 
podsumowanie i ocenę już zrealizowanych działań. Zapewne dlatego trudno sformułować jedną 



Agnieszka Kwarcińska

88

uniwersalną definicję kategorii efektywności nawet po doprecyzowaniu jej kontekstu ekonomicz-
nego czy społecznego. Niezmienna pozostaje jednak pozytywna konotacja określenia efektywny. 

Studia literatury przedmiotu ujawniające mnogość i wieloaspektowość ujmowania efek-
tywności potwierdzają potrzebę stałych rozważań na jej temat, gromadzenia konwencjonal-
nych analiz, przytaczania nowatorskich interpretacji oraz ich porządkowania i uzupełniania. 
Problemy badawcze towarzyszące rozpatrywaniu zagadnień związanych z efektywnością, ujęte 
w niniejszym opracowaniu, dotyczą trzech wątków: niejednoznaczności definicji efektywności, 
różnych sposobów ujmowania i interpretacji efektywności ekonomicznej oraz potrzeby szero-
kiego ujmowania efektywności gospodarowania przy uwzględnieniu efektywności społecznej. 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie występujących w piśmiennictwie ekonomicznym 
definicji efektywności, efektywności ekonomicznej, efektywności społecznej, zwrócenie uwagi 
na ich różnorakie ujęcia, a także wzajemne zależności efektywności ekonomicznej i społecz-
nej warunkujące konieczność ich równorzędnego traktowania i analizowania w kontekście 
gospodarowania.

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA –  
ASPEKT EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
Łacińska geneza1 terminu efektywność to czasownik efficio, tłumaczony na język polski jako: wy-
konać, dokonać, dokończyć, sporządzić, zrobić (Rybicki, 2005, s. 361). Nie sposób jednak w pełni 
zinterpretować znaczenie kategorii efektywności bez etymologii wyrazu efektywny, od którego 
pochodzi słowo efektywność. Łacińskie effectus – efektywny – wyjaśnia znacznie więcej. Pojawiają 
się tutaj bowiem określenia, takie jak: wykonanie, dokonanie, spełnienie, skutek, rezultat, wpływ, 
działanie, oddziaływanie, a także doskonały i mistrzowski (Słownik łacińsko-polski, za: Winkler, 
2010, s. 103–104). Powyższe określenia uzupełnia jeszcze słownik wyrazów obcych, który pre-
cyzuje przymiotnik efektywny jako skuteczny, sprawny, istotny, rzeczywisty (Kubisa-Ślipko, 
1998, s. 176). Renata Winkler (2010, s. 105), przyjmując za podstawę przedstawioną etymologię, 
stwierdza, co wydaje się bardzo trafnym sformułowaniem, że 

mianem efektywny można określić taki aspekt rzeczywistości, który nie tylko pozostaje 
określony i wymierny oraz powiązany z pewnym działaniem (przez które należy rozumieć 
intencjonalnie rozpoczęty proces lub przeobrażenie), ale też taki, który na tle pozostałych 
aspektów rzeczywistości podobnego typu zyskuje pozytywną ocenę o niebagatelnej wartości 
z uwagi na określone kryterium oceny i przy określonym sposobie wartościowania uzyskanych 
rezultatów ze względu na to kryterium. 

1  Odwołując się do genezy efektywności, warto przywołać za J. Huerta de Soto (2010, s. 11,12) rozróżnianie już 
przez Ksenofonta dwóch aspektów efektywności. „Pierwszy z nich odnosi się do «efektywności statycznej» i opiera się 
na pomyślnym zarządzaniu dostępnymi (lub danymi) zasobami w taki sposób, aby uniknąć marnotrawstwa”, z kolei 
komplementarny „dynamiczny” aspekt polega „na próbie powiększania majątku drogą przedsiębiorczego działania 
i prowadzenia przedsiębiorstwa. Jest to wysiłek prowadzący do zwiększenia ilości dóbr dzięki przedsiębiorczej kre-
atywności, tj. dzięki handlowi i spekulacji, a nie wysiłek nastawiony na uniknięcie utraty zasobów, które już znajdują 
się w posiadaniu”.
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Analizując przedstawioną definicję, nasuwa się przede wszystkim potrzeba podkreślenia 
znaczenia kryterium oceny oraz pozytywnego wydźwięku jej wartości. Nie bez znaczenia po-
zostaje także konieczność ustalenia określonego sposobu wartościowania wyników. Toteż dany 
aspekt rzeczywistości można uznać za efektywny, gdy: jest określony, wymierny, powiązany 
z działaniem, ustalono sposób wartościowania wyników, określono kryterium oceny, uzyskano 
pozytywną ocenę, ocena ma znaczną wartość.

Badanie aspektu rzeczywistości w kierunku stwierdzenia, że jest on efektywny, powinno 
zatem obejmować szereg czynności i wniosków. Stanowią one swoiste warunki zastosowania 
określenia efektywny. Powszechnie zakłada się, że aktywność gospodarcza zamierzona, plano-
wana uwzględniająca ocenę ex ante lub realizowana oceniana ex post powinna być charakte-
ryzowana przez działania efektywne. W związku z tym wyznaczają one sens podejmowanych 
przedsięwzięć.

Zdefiniowanie pojęcia efektywny stanowi podstawę do rozważań na temat terminu efek-
tywność. Ponieważ jest on stosowany tak często i w różnych ujęciach, w literaturze przedmiotu 
trudno znaleźć jego jednoznaczną definicję. W Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji 
(Pszczołowski, 1978, s. 60) efektywność opisywana jest jako: „dodatnia cecha działań (ocena) 
dających jakiś oceniany pozytywnie wynik bez względu na to czy był on zamierzony (działanie 
skuteczne i efektywne), czy nie zamierzony (działanie efektywne)”. Na podstawie tego sformu-
łowania wskazać można podstawowy wyznacznik określenia efektywności, jakim jest „dodatnia 
cecha działań”, i jednocześnie odnaleźć warunek niezbędny do zdefiniowania działania skutecz-
nego, czyli powiązania z wynikiem zamierzonym, celem. Prakseologiczne ujęcie efektywności 
było podstawą do sprecyzowania przez wspomnianą już R. Winkler efektywności pojmowanej 
w znaczeniu atrybutu. Według niej 

efektywność w sensie syntetycznym można uznać za ogół takich walorów intencjonalnego 
działania, które pozwalają na uzyskanie wyniku w jak największej mierze korzystnego ze 
względu na cel tego działania (co oznacza, że wynik działania powinien być nie gorszy niż ten, 
na który liczono lub który w ogóle okazał się możliwy do osiągnięcia), a większą efektywnością 
charakteryzują się działania intencjonalne, które mają więcej cech warunkujących korzystny 
rezultat w określonych z uwagi na cel działania aspektach jego oceny (Winkler, 2010, s. 111). 

Tak ogólna definicja efektywności stanowi punkt wyjścia do dalszych dociekań i analiz.
Niektóre z definicji efektywności opierają się na określeniach, które występują często jako 

jej synonimy. Efektywność definiowana jest wówczas jako „pozytywny wynik, wydajność, sku-
teczność, sprawność” (Szymczak, 1978, s. 516). Inne definicje efektywności nawiązują bardziej 
konkretnie do jej aspektu ekonomicznego. W Słowniku ekonomii (Black, 2008, s. 96–97) adekwat-
nie jest ona wyjaśniana jako „osiągnięcie danych wyników możliwie najmniejszym kosztem lub 
osiągnięcie możliwie dużego produktu z danej ilości materiałów”.

Stosunkowo najczęściej występują definicje efektywności po doprecyzowaniu jej określenia 
jako efektywności ekonomicznej. Według Słownika języka polskiego (Szymczak, 1978, s. 516) 
efektywność ekonomiczna to „rezultat działalności gospodarczej określony przez stosunek 
uzyskanego efektu do nakładu”. Zgodnie z Leksykonem biznesu (Penc, 1997, s. 99) efektywność 
ekonomiczna (economic efficiency) to: „rezultat działalności podmiotu gospodarczego lub 
określonego przedsięwzięcia, będący wynikiem relacji uzyskiwanych efektów do poniesionych 
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nakładów”. W Słowniku ekonomicznym (Dowgiałło, 1996, s. 58) pojawiają się wąskie i szerokie 
pojęcia efektywności. W wąskim ujęciu efektywność ekonomiczna dotyczy stosunku między 
wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom i wów-
czas związana jest ona z efektywnością techniczno-ekonomiczną. Szerokie pojęcie efektywności 
ekonomicznej oznacza najlepsze rezultaty produkcji czy dystrybucji towarów i usług po naj-
niższych kosztach. W Encyklopedii popularnej (Krupa, 1999, s. 198) efektywność ekonomiczna 
została określona jako „rezultat działalności gospodarczej, określany przez relację uzyskanego 
efektu do nakładu danego czynnika produkcji lub zespołu tych czynników”, a oprócz definicji tej 
kategorii pojawiają się tam jeszcze następujące podstawowe relacje efektywnościowe: wydajność 
pracy, produktywność, efektywność inwestycji, materiałochłonność, energochłonność produk-
cji. Zaznaczyć należy, że wyrazem poprawy efektywności ekonomicznej są: wzrost wydajności 
pracy, produktywności majątku trwałego, a także wzrost efektywności inwestycji. W przypadku 
materiałochłonności oraz energochłonności produkcji o poprawie efektywności można mówić 
przy ich obniżaniu.

Analiza dotychczas przedstawionych ujęć leksykalnych efektywności ekonomicznej wskazuje 
przede wszystkim na występowanie w nich podstawowych relacji ją określających. W zależności 
od kontekstu pojawiają się efekty i nakłady lub cele i zasoby. Rezultat porównania efektów i na-
kładów, celów i zasobów decyduje o efektywności danego przedsięwzięcia, zadania, działalności, 
organizacji itd. Determinuje tym samym niejednokrotnie ekonomiczną sensowność podejmo-
wanych aktywności. 

Nieco odmienne określenie efektywności ekonomicznej traktowanej tożsamo z efektywno-
ścią gospodarczą i sprawnością ekonomiczną odnaleźć można w Małej encyklopedii prakseologii 
i teorii organizacji (Pszczołowski, 1978, s. 60), gdzie zdefiniowana została ona jako „zdolność 
jednostki gospodarczej do wytwarzania w danym czasie i przy pomocy danych sił wytwórczych 
określonej ilości dóbr i usług zapewniających zaspokojenie potrzeb odbiorcy (pośredniego 
i końcowego)”. W tym ujęciu nie jest ona zatem rozumiana tak „matematycznie” jak w zapisach 
leksykalnych, ale odnosi się wprost do istoty działalności gospodarczej.

Definicje efektywności występujące w piśmiennictwie ekonomicznym potwierdzają różno-
rodność ujęć tego zagadnienia. Nicholas Gregory Mankiw i Mark Peter Taylor (2009) zapro-
ponowali bardzo ogólne określenie efektywności. Według nich oznacza ona, że „dzięki swoim 
zasobom społeczeństwo uzyskuje tak wiele, jak to tylko jest możliwe” (s. 35). Inaczej ujmując, 
wykorzystywane w pełni zasoby pozwalają społeczeństwu zyskać możliwie najwięcej korzyści. 
W podobnym względzie traktuje efektywność Bogusław Czarny (2011, s. 23), który twierdzi, że 
„efektywność oznacza, że z danych zasobów gospodarujące społeczeństwo wytwarza wiele dóbr, 
które dobrze zaspokajają ludzkie potrzeby”. Jednocześnie traktuje efektywność gospodarowania 
jako „zdolność gospodarki do wytwarzania z posiadanych zasobów czynników produkcji […] 
jak największej ilości dóbr dobrze zaspokajających ludzkie potrzeby”. Zatem zarówno ujęcia  
N.G. Mankiwa i M.P. Taylora, jak i B. Czarnego skupiają się na najlepszym wykorzystywaniu 
zasobów dla zaspokojenia potrzeb.

Kolejni ekonomiści, Paul Anthony Samuelson oraz William Dawbney Nordhaus (2000) 
zauważyli, że z efektywnością mamy do czynienia, gdy nie ma marnotrawstwa, i odnosząc się do 
efektywności produkcji stwierdzili, że występuje ona wtedy, gdy „społeczeństwo nie może zwięk-
szyć produkcji jednego dobra, nie zmniejszając produkcji drugiego” (s. 61). Z kolei gospodarkę 
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określili jako efektywną, kiedy jest ona tak zorganizowana, aby „przy danych zasobach i technice 
zaopatrzyć konsumentów w możliwie największy zestaw dóbr” (Samuelson, Nordhaus, 2000,  
s. 728). Traktując o efektywności ekonomicznej, nawiązują tym samym do jej najpowszechniej-
szego rozumienia, to jest w aspekcie alokacji zasobów i ujęcia jako efektywności Pareta. Według 
nich 

efektywność alokacji występuje wtedy, kiedy nie jest możliwe zreorganizowanie produkcji 
w taki sposób, by każdy znalazł się w lepszej sytuacji – ubogi, bogaty, wytwórca pszenicy, pro-
ducent itd. Kiedy zatem spełnione są warunki efektywności, użyteczność jednej osoby można 
zwiększyć jedynie drogą obniżenia użyteczności dla kogoś innego (Samuelson, Nordhaus, 
2000, s. 728). 

Jest to bardzo istotny aspekt efektywności, często podejmowany przez ekonomistów  
(zob. też: Brümmerhoff, 2007, s. 42; Case, Fair, 2007, s. 14; Pindyck, Rubinfeld, 2009, s. 766; Varian, 
Buchegger, 2007, s. 17), bowiem uwzględnia podstawy ekonomicznej zasadności gospodarowania. 
Z uwagi na problem występowania rzadkości, ograniczoności zasobów powstaje trudny wybór 
takiego ich podziału, by zaspokoić jak najwięcej potrzeb. Oczywiste są również brak marno-
trawstwa zasobów i świadomość, że przy każdorazowej realokacji zasobów dla poprawy sytuacji 
choć jednego członka społeczności należy się liczyć z koniecznością pogorszenia sytuacji kogoś 
innego. Wydaje się zatem, że tak ujmowana efektywność stanowi fundament wszelkich rozważań 
o sensowności podejmowanych, jak i już zrealizowanych aktywności gospodarczych. 

Zaprezentowane dotychczas ogólne sformułowania efektywności oznaczają przede wszyst-
kim powszechność jej występowania oraz interpretacji. Stanowić bowiem ona może właściwość 
wszelkiego gospodarowania i może dotyczyć zarówno całej gospodarki, jej sektorów, procesów, 
jak i poszczególnych podmiotów i ich części.

Analizując literaturę tematu, można zauważyć, że niejednokrotnie pojawiają się także 
definicje efektywności w konkretnych kontekstach, takich jak np. działalności gospodarczej, 
organizacji, przedsiębiorstwa, inwestycji, przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów. Aby 
podkreślić szeroko ujmowany aspekt analityczny efektywności ekonomicznej, warto przytoczyć 
niektóre zdefiniowania. Według Kazimierza Rogozińskiego (2000, s. 212) efektywność oprócz 
produktywności i wydajności stanowi podstawowe pojęcie służące do określania wyników 
prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjaśnia on dalej, że produktywność wyraża zależność 
między wytworzonymi usługami a przeznaczonymi na ten cel nakładami, wydajność odnosi się 
do konkretnego pracownika (lub grupy, np. brygady) albo urządzenia (określony wykonawca), 
a efektywność to produktywność wyrażona wartościowo. Z kolei Agnieszka Bieńkowska (2010, 
s. 299) określa efektywność organizacji i stwierdza, że jest to „osiągnięcie jak najwyższych rezul-
tatów działalności organizacji przy jak najniższych kosztach związanych z jej funkcjonowaniem”. 
Elżbieta Skrzypek (2002, s. 190) natomiast rozumie efektywność jako zdolność do realizacji 
strategii firmy oraz osiągania określonych celów i zauważa, że może być ona określana m.in. jako:

 Ȥ pozytywny wynik, skuteczność, sprawność, umiejętność,
 Ȥ klucz do wzrostu konkurencyjności każdego przedsiębiorstwa,
 Ȥ podstawowy element rozwoju człowieka i organizacji,
 Ȥ szybkość reakcji na wyzwania i oczekiwania rynku,
 Ȥ konieczność, w warunkach zmienności otoczenia, a nie problem wyboru,
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 Ȥ zdolność do realizacji strategii firmy i osiągania ściśle określonych celów,
 Ȥ istotne narzędzie pomiaru skuteczności zarządzania każdej organizacji,
 Ȥ wydajność, sprawność czy funkcjonalność,
 Ȥ proces rozwoju, proces interakcyjny obejmujący zjawiska wewnątrz i na zewnątrz 

organizacji.
Charakterystycznie efektywność organizacji rozumieją Geary A. Rummler i Alan P. Brache 

(2000, s. 54–55), którzy wskazują trzy poziomy efektywności: organizacji, procesu i stanowiska 
pracy. Wśród czynników wpływających na efektywność na każdym z tych poziomów wymieniają 
z kolei: cele, projektowanie oraz zarządzanie i podkreślają, że skuteczne zarządzanie efektyw-
nością wymaga odpowiedniego, właściwego traktowania, opisania każdego z czynników, tym 
bardziej że wszystkie trzy poziomy efektywności są współzależne.

Z kolei Robert S. Kaplan i David P. Norton (2001, s. 27) analizują efektywność organizacji 
w czterech perspektywach:

 Ȥ finansowej, która mierzy obecny sukces finansowy firmy jako biznesu,
 Ȥ klienta, wskazującej źródła sukcesu, którymi są pozycja rynkowa oraz satysfakcja klientów,
 Ȥ procesów wewnętrznych, która odnosi się do procesów zachodzących wewnątrz firmy,
 Ȥ rozwoju, określającej zdolność do zmian i dalszego wzrostu, od których zależy przyszły 

sukces firmy. 
Poszczególnym perspektywom przyporządkowane są określone cele ogólne, mierniki, cele 

szczegółowe oraz inicjatywy. Istotne jest jeszcze powiązanie wszystkich perspektyw ze strategią 
działania firmy.

Natomiast w odniesieniu do efektywności inwestycji, przedsięwzięć inwestycyjnych lub pro-
jektu w bibliografii ekonomicznej dostrzec można przede wszystkim traktowanie efektywności 
w aspekcie finansowych korzyści (Pastusiak, 2009, s. 113; Wrzosek 2008, s. 13). Podstawowym 
założeniem ekonomicznym dla przedsięwzięć inwestycyjnych jest zatem uzyskanie wyższej 
wartości korzyści finansowych w stosunku do poniesionych wydatków.

Reasumując, studium literatury przedmiotu wykazało przede wszystkim wieloaspektowość 
i uniwersalność pojęcia efektywności. Pojawia się ono w różnych kontekstach gospodarowania. 
Może się odnosić do aktywności i procesów występujących w skali makro- i mikroekonomicznej. 
Podstawowa reguła efektywności ekonomicznej może być traktowana wielorako i znajdować 
zastosowanie zarówno w działaniach dotyczących wewnętrznych procesów zachodzących 
w przedsiębiorstwach, jak i w aspekcie ich decyzji zewnętrznych, podejmowanych na konku-
rencyjnym rynku i w zmieniającym się otoczeniu. Nie stanowi jednakże o pełnym, kompletnym 
i jednoznacznym obrazie efektywności gospodarowania. Uzupełnieniem tego obrazu może być 
określenie efektywności społecznej.

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA – ASPEKT EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
Współcześnie coraz częściej podejmowany jest aspekt efektywności społecznej tak w odniesieniu 
do całej gospodarki, w ujęciu makroekonomicznym, jak i poszczególnych podmiotów gospoda-
rujących, w ujęciu mikroekonomicznym. U podstaw zasadności jednoczesnego i równorzędnego 
uwzględniania kwestii ekonomicznej i społecznej efektywności leżą przede wszystkim wzajemne 
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powiązania i zależności sfery ekonomicznej i społecznej w każdym z tych ujęć. Obraz oddziały-
wania poszczególnych efektywności gospodarowania zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Czworokąt zależności efektywności gospodarowania.
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione na rysunku 1 strzałki sugerują wzajemne oddziaływanie konkretnych efek-
tywności. Efektywność ekonomiczna w ujęciu makroekonomicznym wpływa zarówno na efek-
tywność ekonomiczną w ujęciu mikroekonomicznym, jak również oddziałuje na społeczny aspekt 
efektywności w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. Z kolei efektywność ekonomiczna w ujęciu 
mikroekonomicznym wpływa na efektywność ekonomiczną w ujęciu makroekonomicznym, 
jak też oddziałuje na społeczny aspekt efektywności w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. 
Jednocześnie efektywność społeczna ujmowana makroekonomicznie wpływa na efektywność 
społeczną ujmowaną mikroekonomicznie oraz oddziałuje na efektywność ekonomiczną w ujęciu 
makro- i mikroekonomicznym. Także efektywność społeczna analizowana mikroekonomicznie 
przekłada się na makroekonomiczną efektywność społeczną i warunkuje efektywność ekono-
miczną w skali makro- i mikroekonomicznej. Jednak, aby lepiej dostrzec wzajemne powiązania 
i oddziaływanie efektywności ekonomicznej i społecznej w gospodarowaniu, przy powszechności 
pojmowania efektywności w kategoriach ekonomicznych warto przybliżyć rozumienie efektyw-
ności społecznej. 

Zgodnie z definicją zawartą w Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji 
(Pszczołowski, 1978, s. 60) „efektywność społeczna badania ma miejsce wówczas, gdy uzyskane 
dzięki niemu rezultaty powodują dodatnie przeobrażenia postaw społecznych, wpływają na hu-
manizację stosunków międzyludzkich, ich moralną sublimację”. Wskazane w definicji dodatnie 
przeobrażenia postaw społecznych zarówno w skali makro- jak i mikroekonomicznej mogą 
jak najbardziej wpływać na efektywność ekonomiczną w skali mikro- i makroekonomicznej. 
Jednocześnie przeobrażenia postaw zależą m.in. od efektywności ekonomicznej. Uwzględnianie 
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potrzeb i możliwości każdej jednostki wydaje się również nieodzowną koniecznością doskona-
lenia procesów i systemów ekonomicznych, a tym samym wpływa na efektywność organizacji, 
a w konsekwencji całej gospodarki. Z kolei znaczenie moralnych aspektów gospodarowania, które 
stanowią niezwykle istotny element funkcjonowania każdego podmiotu, potwierdzają chociażby 
skądinąd negatywne przykłady niewłaściwych postaw etycznych ujawnionych wraz z kryzysem 
ekonomicznym zapoczątkowanym w roku 2007.

Kontekst definicyjny efektywności społecznej można odnaleźć w opracowaniu Czesława 
Bywalca (2005, s. 6), który charakteryzuje ją w ujęciu makroekonomicznym. Według niego spo-
łeczna efektywność rozwoju gospodarczego (gospodarowania, gospodarki) to stosunek (iloraz) 
społecznego efektu gospodarowania do istniejącego potencjału gospodarczego. Kategoria ta 
traktowana jest zatem w ogólnym ujęciu jako relacja zasobu społecznego operacjonalizowanego 
przez kategorię poziomu życia ludności i zasobu gospodarczego oznaczającego poziom rozwoju 
sił wytwórczych, czyli zasób materialnych środków wytwórczych i zasoby pracy. Poszczególne 
wyznaczniki społecznej efektywności zależne są więc od wielu zmiennych kształtowanych 
zarówno na poziomie ekonomicznym, gospodarczym, jak i społecznym. 

W ujęciu mikroekonomicznym efektywność społeczna odnoszona jest do poziomu orga-
nizacji i łączona tak z realizacją jej szeroko ujmowanych celów, jak również z relacjami z in-
teresariuszami oraz koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR; Zbierowski, 2012, 
s. 36–37). Koncepcja ta zakłada dobrowolne przejęcie przez organizację odpowiedzialności za 
swoje działania wobec szerokiego grona interesariuszy. Wśród nich najczęściej wskazuje się 
klientów, pracowników, kontrahentów, społeczność lokalną i środowisko naturalne. Z uwagi 
na szerokie grono interesariuszy i związanych z każdym z nich określonych problemów natury 
ekonomicznej, społecznej i etycznej istnieje swoista trudność w jednoznacznym zdefiniowaniu 
efektywności społecznej. Z jednej strony jej ważnym wyróżnikiem jest takie samo traktowanie 
każdej z odpowiedzialności, czyli wobec wszystkich interesariuszy, z drugiej zaś przedstawienie 
możliwie pełnego obrazu organizacji w aspekcie pozaekonomicznym. Efektywność społeczna 
uwzględnia zatem znaczenie, stosunek organizacji do odpowiedzialności wobec poszczególnych 
interesariuszy, czyli realizację szeroko ujmowanych celów organizacji, także tych społecznych. 
Przyjmowanie przez organizacje ważności wartości społecznych jest zgodne z ogólnym trendem 
wzrostu udziału czynników humanistycznych we współczesnych procesach gospodarczych, 
o którym pisze Marian Mroziewski (2014, s. 231). To z kolei związane jest z przechodzeniem 
przedsiębiorstw od orientacji produkcyjnej do społecznej, w której podkreśla się znaczenie 
czynników pozaekonomicznych w kształtowaniu efektywności organizacji. 

Podsumowując rozważania na temat społecznej efektywności, należy przede wszystkim pod-
kreślić jej rosnące uznanie w procesach gospodarowania zarówno na poziomie makro- jak i mi-
kroekonomicznym. Niestety nie jest to jeszcze zadowalający stan teoretycznego i praktycznego 
wkładu badawczego. Nieliczne publikacje z tego zakresu wskazują na istniejącą lukę poznawczą 
i sugerują potrzebę jej wypełnienia.
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ZAKOŃCZENIE
Efektywność traktowana jest jako inicjator i weryfikator gospodarowania. Z jednej strony wa-
runkuje podjęcie przedsięwzięcia, z drugiej ocenia sens już zrealizowanych działań. Z uwagi 
jednak na specyfikę badanego pod kątem efektywności aspektu rzeczywistości oraz istotność 
każdej z decyzji analiza efektywności powinna zawsze być wieloaspektowa i uwzględniać rów-
norzędnie kontekst ekonomiczny i społeczny. Mimo uznanej i ważnej dominacji efektywności 
ekonomicznej nie należy pomijać perspektywy społecznej. Tym bardziej, że niekiedy efektywność 
społeczna jest wręcz dominującym wyznacznikiem, decydentem w zakresie gospodarowania. 
Tak jest zwłaszcza w przypadku działań realizowanych w ramach sektora publicznego i aktyw-
ności użyteczności publicznej. Odrębnym zagadnieniem dotyczącym problemów związanych 
z efektywnością gospodarowania pozostaje jeszcze tematyka pomiaru i oceny efektywności 
ekonomicznej i społecznej. O ile aparat służący analizom efektywności ekonomicznej można 
uznać za bogaty, sprawdzony i szeroko stosowany, to w odniesieniu do efektywności społecznej 
jest to raczej zestaw nowo tworzonych narzędzi. Najistotniejszą kwestią w tym wątku jest jednak 
dominująca rola instrumentów jakościowych w przypadku badania efektywności społecznej.
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EFFICIENCY AS A DETERMINANT OF MANAGEMENT. THE ECONOMIC AND SOCIAL CONTEXT

SUMMARY Efficiency is a frequently used and multi-interpreted concept. It functions in the perspective of various 
sciences. The economic effectiveness that is commonly mentioned, suggesting the clarification of this 
term, is also not a guarantee of finding an unambiguous definition. Different views of problems related 
to the effectiveness of management generate the need for a multidimensional view of this category, also 
in the social context. This study is an attempt to collect and organize a diversified interpretation of eco-
nomic efficiency according to the literature on the subject, as well as to draw attention to the growing 
importance and need for equal treatment of extremely important social efficiency.

KEYWORDS efficiency, management efficiency, economic efficiency, social efficiency
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest charakterystyka elastycznych systemów transportu występujących 
w Luksemburgu. Wynika z niej, że rozwiązania te stanowią uzupełnienie przewozów regu-
larnych. Dotyczy to obszarów charakteryzujących się niskim popytem na usługi transpor-
towe oraz peryferyjną lokalizacją. Na niski popyt wpływają mała liczba ludności, a także 
jej zmieniająca się struktura demograficzna.
W aspekcie praktycznym przedstawiono trzy różne rozwiązania elastycznych systemów 
transportu. Ich różnicowanie uwzględnia potrzeby mieszkańców. Kryterium różnicują-
cym jest m.in. pora świadczenia usług. Jeden z przedstawionych systemów (Bummelbus) 
pokazuje, że mogą one pełnić ważną rolę w aktywizacji zawodowej mieszkańców.

SŁOWA KLUCZOWE elastyczne systemy transportu, Luksemburg, podaż usług transportowych

 

WSTĘP
Elastyczne systemy transportu są jedną z form zaspokajania potrzeb transportowych miesz-
kańców. Mają zastosowanie na obszarach charakteryzujących się niskim popytem na usługi 
transportowe bądź peryferyjnym położeniem.

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z organizacją 
zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców Luksemburga. Szczególną uwagę zwrócono 
w tym zakresie na wykorzystanie elastycznych systemów transportu. Uczestnictwo autora w pro-
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jekcie LAST MILE1, jako interesariusza projektu, pozwoliło na poznanie rozwiązań dotyczących 
zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców wykorzystujących do tego celu sposoby 
elastyczne.

ISTOTA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU
Elastyczne systemy transportu publicznego stanowią wartościowy element systemu transportu 
publicznego (Mężyk, 2013; Wright, 2013). Wynika to przede wszystkim z ich pozytywnego 
wpływu na poziom dostępności transportu publicznego dla mieszkańców. Ponadto podobnie 
jak transport publiczny o charakterze regularnym, są ważną alternatywą dla motoryzacji indy-
widualnej (Velaga, Nelson, Wright, Farrington, 2012, s. 111). 

 Potrzeba zapewnienia mieszkańcom możliwości przemieszczania jest niezaprzeczalna 
(Currie, 2010, s. 31). Decydują o tym względy gospodarcze i społeczne (m.in. przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu). Nie bez znaczenia jest aspekt środowiskowy. Poprzez integrację 
popytu na usługi transportowe możliwe jest niższe negatywne oddziaływanie transportu na 
środowisko naturalne (np. niższa emisja CO2). System elastyczny pozwala ludności na zaspoka-
janie potrzeb transportowych w przypadku braku własnego środka transportu czy też dostępu do 
transportu regularnego. Brak lub niska dostępność usług transportu publicznego świadczonych 
w sposób regularny może wynikać z:

 Ȥ małej liczby ludności,
 Ȥ niskiej gęstości ludności,
 Ȥ zmian demograficznych ludności (np. proces starzenia się społeczeństwa),
 Ȥ zróżnicowana czasowego i przestrzennego rozmieszczenia potrzeb transportowych.

Czynniki te mają wpływ na niską i zróżnicowaną potencjalną liczbę pasażerów. Zmiana struk-
tury demograficznej wpływa na zmianę potrzeb. Związane jest to z rosnącą liczbą seniorów oraz 
spadkiem liczby osób młodszych, w tym dzieci. W odpowiedzi na powyższe zmiany w latach 80.  
ubiegłego wieku w państwach na zachodzie Europy podjęto działania na rzecz zaspokajania 
potrzeb transportowych w sposób elastyczny.

Inna przesłanka zaspokajania tego rodzaju potrzeb może wynikać z ograniczania linii 
regularnych. Spadek liczby pasażerów oraz brak perspektyw na jej wzrost skutkują rezygnacją 
ze świadczenia usług transportowych w sposób regularny. Utrzymywanie takich linii, które 
charakteryzują się deficytowością, negatywnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa 
(jeżeli przewozy realizowane są w sposób komercyjny) albo wymaga stosowania wyższych dopłat 
w przypadku, gdy organizatorem przewozów są np. jednostki samorządu terytorialnego.

Wyróżnikiem elastycznych systemów transportowych jest ich organizacja. W tym aspekcie 
należy wskazać na ważną rolę pasażera w tym procesie, który w zależności od rodzaju elastycz-

1  Celem projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla kształtowania zrównoważonej mobilności  
m.in. z wykorzystaniem elastycznych form transportu. Związany jest z przezwyciężaniem trudności z tzw. ostatnią 
(pierwszą) milą, czyli przestrzenią pomiędzy ostatnim przystankiem transportu publicznego a miejscem docelowym 
(np. atrakcją turystyczną). W takim przypadku ważną rolę pełni transport elastyczny jako uzupełnienie transportu 
regularnego. W projekcie stronę polską reprezentują pracownicy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto uczestniczą w nim też przedstawiciele z Austrii, Luksemburga, 
Hiszpanii, Bułgarii oraz Słowacji.
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nego systemu transportu ma wpływ na czas realizacji usługi transportowej oraz wybór miejsca 
docelowego (Kwarciński, 2016, s. 189–190).

W państwach, gdzie stosowane są takie rozwiązania, są one uznane za:  
 Ȥ ważne uzupełnienie istniejącego systemu transportu publicznego;
 Ȥ gwaranta właściwego poziomu dostępności usług transportowych dla mieszkańców 

obszarów charakteryzujących się niższym popytem na usługi transportowe. W tym 
zakresie poprawiają dostępność w ujęciu przestrzennym, czasowym, fizycznym oraz 
ekonomicznym;

 Ȥ czynnik przeciwdziałający powstawaniu i pogłębianiu zjawiska wykluczenia społecznego 
oraz dynamicznego rozwoju motoryzacji indywidualnej (Mulley, Nelson, 2009, s. 39–45).

Ponadto w krajach, w których stosowane są rozwiązania elastycznych systemów transporto-
wych, powszechna jest ich integracja z transportem regularnym, co ma pozytywny wpływ na 
liczbę pasażerów. Integracja dotyczy najczęściej systemów taryfowych. 

LUKSEMBURG JAKO OBSZAR O ZRÓŻNICOWANYM POPYCIE NA USŁUGI TRANSPORTOWE
Luksemburg jest państwem charakteryzującym się m.in. zróżnicowaną gęstością zaludnienia, 
dynamicznie rosnącą liczbą ludności oraz niewielką powierzchnią. Dodatkowo kraj ten odznacza 
się wysokim rozwojem gospodarczym, co pozytywnie wpływa na wskaźniki makroekonomiczne 
czy też zamożność społeczeństwa wyrażoną poziomem dochodów na mieszkańca. 

Wysoka gęstość zaludnienia występuje w mieście Luksemburg, gdzie wskaźnik ten przekracza 
2100 osób/km2. Dla całego kraju jest on 10-krotnie niższy i wynosi 203 osoby na km2. Jeszcze niż-
sza jest gęstość zaludnienia na obszarach peryferyjnych, gdzie wynosi ona około 55 osób na km2  
(np. w regionie Upper Sûre Nature Park oraz Nature Park Our). Liczba ludności Luksemburga 
ma tendencję rosnącą i w 2017 roku przekroczyła 590,7 tys. W tym samym czasie w mieście 
Luksemburg przekroczyła 100 tys. osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba ludności wzrosła o 140 tys.,  
na co wpływ miał przede wszystkim proces imigracji ludności z Portugalii i Francji (Statec, 
2018c).

Luksemburg to państwo, które ma niewielką powierzchnię. Obok Malty należy do najmniej-
szych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Jego powierzchnia wynosi 2586 km2, 
z czego tylko 51 km2 zajmuje miasto Luksemburg (Statec, 2018a). 

Luksemburg charakteryzuje się bardzo dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi. Jedną z miar, 
która pozwala ocenić poziom bogactwa ekonomicznego kraju, jest wartość produkowanych dóbr 
i usług – PKB. Odniesienie wartości PKB do liczby mieszkańców (PKB per capita) w sposób 
pośredni pozwala na określenie poziomu ich życia. Miary te są m.in. wykorzystywane do porów-
nywania jakości życia mieszkańców. Należy jednak mieć na uwadze, że mają one mankamenty. 
Przede wszystkim wskaźniki te nie dostarczają informacji na temat rozkładu dochodów wśród 
mieszkańców oraz nie uwzględniają czynników pozapieniężnych, które mogą mieć wpływ na 
jakość ich życia.

Zgodnie z danymi Eurostatu w 2016 roku PKB na mieszkańca w cenach bieżących wyniósł 
w Luksemburgu ponad 90 tys. EUR. W tym samym roku średnia dla UE-28 wyniosła nie-
spełna 30 tys. EUR, podczas gdy w Polsce wskaźnik ten nieznacznie przekroczył 11 tys. EUR  
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(Eurostat, 2018a). Jakość życia mieszkańców można ocenić, wykorzystując inny miernik – PKB 
na mieszkańca według parytetu siły nabywczej (GDP, per capita in purchasing power standards – 
PPS). Z badań Eurostatu (2018b) wynika, że spośród państw UE Luksemburg charakteryzuje się 
najwyższym takim wskaźnikiem. Przyjmując UE-28 za 100, w Luksemburgu w 2016 roku wskaź-
nik ten wyniósł 258, w Polsce zaś w tym samym roku 61. Ważna jest również dynamika wzrostu 
PKB, która przy już wysokim jego poziomie osiąga 3–4% rocznie. W strukturze PKB dominuje 
sektor usługowy, który w 70% wpływa na wartość PKB Luksemburga (centra finansowe, banki).

Dla osób mieszkających poza granicami Luksemburga ważną przesłanką do podejmowania 
pracy w tym kraju są wysokie, nawet jak na standardy Europy Zachodniej, wskaźniki ekonomicz-
ne. Sprzyja też temu jego położenie, a dojazdy do pracy mieszkańców z Francji, Belgii czy Niemiec 
są powszechne. Ocenia się, że 45% pracowników stanowią osoby zamieszkałe poza terytorium 
Luksemburga. Ma to odzwierciedlenie w analizie ruchu na drogach łączących Luksemburg 
z państwami ościennymi. Zwiększony ruch widoczny jest szczególnie w godzinach porannych 
oraz popołudniowych (szczyty komunikacyjne). Na przykładzie autostrady A62 widoczna jest 
również tendencja do wzrostu liczby samochodów osobowych korzystających z niej (8-krotnego 
w latach 1985–2010).  Przepustowość tej drogi, którą określono na 80 tys. pojazdów na dobę 
(Département des transports, 2018), została wykorzystana już w 2010 roku. Stanowi to istotną 
przesłankę dla rozwoju transportu publicznego w ujęciu transgranicznym. 

Przedstawione czynniki o charakterze społecznym, ekonomicznym, ale również geograficz-
nym mają wpływ zarówno na poziom, jak też zróżnicowanie popytu na usługi transportowe 
w Luksemburgu. Zdecydowanie wyższy jest on na obszarach z wyższymi wskaźnikami gęstości 
zaludnienia. Wysokim popytem na usługi transportu samochodowego charakteryzuje się miasto 
Luksemburg, niższym natomiast tereny położone w północnej części tego państwa. Zgodnie 
z danymi Statecu (Urząd Statystyczny Luksemburga; 2018b) w 2016 roku w mieście Luksemburg 
publicznym transportem samochodowym przewieziono ponad 39 mln pasażerów – w pozo-
stałej części kraju 8,5 mln. Natomiast transportem kolejowym w Luksemburgu w 2016 roku 
przewieziono ponad 21,5 mln pasażerów. Co charakterystyczne, ta gałąź transportu (podobnie 
jak przewozy transportem samochodowym) odnotowuje ciągły wzrost liczby przewożonych 
pasażerów przy spadku średniej odległości przewozu (w 2016 roku 19 km). 

Ważnym czynnikiem wpływającym na popyt na usługi transportowe jest motoryzacja indy-
widualna. Luksemburg to państwo, w którym występuje bardzo wysoki wskaźnik motoryzacji 
– w 2015 roku wyniósł on 661 (Energy…, 2017, s. 95). Jednak z uwagi na transgraniczne położenie 
część samochodów osobowych może być tylko zarejestrowana w tym państwie, ale wykorzysty-
wana w innym. Co warte odnotowania, wzrostowi wskaźnika motoryzacji towarzyszy spadek 
liczby osób, które podejmują próbę uzyskania prawa jazdy. Trend ten jest obserwowany od 2010 
roku. W 2016 roku liczba wydanych nowych praw jazdy przekroczyła 6 tys., podczas gdy sześć 
lat wcześniej było to około 7,4 tys. (Statec, 2018d).

Na początku XX wieku Luksemburg opracował politykę kształtowania popytu na usługi 
transportowe (Global, 2012). Uwzględniając ideę zrównoważonego rozwoju (mobilité durable), 
zidentyfikowano warunki brzegowe. Zaliczono do nich: rosnącą liczbę ludności (w tym dużą 
imigrację), wysokie zużycie energii przez sektor transportu – około 55% (przy średniej dla UE 

2  Autostrada A6 jest częścią europejskiej trasy E25 łączącej Luksemburg z Belgią.
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26%), wysoki udział miejsc pracy (około 40%) skoncentrowany na małym obszarze (miasta 
Luksemburg), dominujący udział krótkich podróży (około 40%), wysoki udział (około 60%) 
podróży samochodami osobowymi na dystansie do 1 km. 

Podstawowym celem polityki transportowej Luksemburga, odnoszącym się bezpośrednio do 
popytu na usługi transportowe, jest osiągnięcie do 2020 roku 25% udziału obsługi potrzeb trans-
portowych mieszkańców przez transport publiczny (Mobil 2020, 2017). W 2002 roku wskaźnik 
ten wyniósł 12%. W ujęciu modelowym przyszła struktura transportu w Luksemburgu ma się 
kształtować następująco: samochody osobowe, motory – 50%, transport publiczny – 25%, ruch 
pieszy oraz rowerowy – 25%. Można zatem przyjąć, że celem polityki transportowej Luksemburga 
nie jest eliminowanie samochodu osobowego jako środka mobilności, ale wzmacnianie (rozwija-
nie) innych form transportu, np. transportu publicznego, jako alternatywy dla niego.

Ważną rolę w rozwoju przewozów transportem publicznym odgrywają inwestycje w transport 
kolejowy, w tym rozwijanie węzłów przesiadkowych (na stacjach i dworcach kolejowych), oraz 
rozbudowa infrastruktury tramwajowej w samym mieście i w połączeniach transgranicznych. 
Na obszarach charakteryzujących się niższymi wskaźnikami gęstości zaludnienia przyjęto 
program rozwoju elastycznych systemów transportowych (szerzej opisano je w dalszej części 
artykułu). Inne działania dotyczą rozbudowy sytemu Park & Ride czy wspólnego korzystania 
z samochodów osobowych (car sharing). Uwzględniając ideę zrównoważonego rozwoju, ważne 
jest też wspieranie odnowy taboru poprzez zakup autobusów elektrycznych i hybrydowych, 
pojazdów o zerowej emisji spalin (wykorzystując narzędzia ekonomiczne i pozaekonomiczne), 
a także rozwój punktów do ładowania pojazdów elektrycznych.

Działania te mają służyć rozwojowi zintegrowanej mobilności. Uwzględnia ona dwa podsta-
wowe elementy – inteligentną mobilność oraz tzw. działania miękkie. Inteligentna mobilność 
związana jest z optymalnym powiązaniem przemieszczania z wykorzystaniem własnych środ-
ków transportu i transportu publicznego. Działania miękkie uwzględniają zaś rozbudowę ścieżek 
pieszych i rowerowych, co jest istotne ze względu na dominację krótkich podróży.

ELASTYCZNE SYSTEMY TRANSPORTU W LUKSEMBURGU
Wiodącym operatorem na rynku usług przewozów pasażerskich w Luksemburgu jest przedsię-
biorstwo Sales-Lentz. Świadczy ono usługi transportowe – zarówno regularne, jak i elastyczne 
– w całym państwie. Przedsiębiorstwo dysponuje blisko 500 środkami transportu, które rocznie 
pokonują ponad 27 mln km. Usługi są świadczone na ogólnokrajowej sieci dróg (Régime Général 
des Transports Routiers, RGTR) oraz w mieście Luksemburg (Autobus de la Ville Luxembourg, 
AVL). Na sieci krajowej, na której organizatorem przewozów jest Ministerstwo Zrównoważonego 
Rozwoju i Infrastruktury, przedsiębiorstwo obsługuje ponad 90 tras – także w Belgii i we Francji. 
Na zlecenie miasta Luksemburg przedsiębiorstwo obsługuje również kilka linii w mieście (Sales- 
-Lentz, 2018).

Sales-Lentz poza liniami regularnymi świadczy usługi komunikacji regularnej specjalnej 
(m.in. przewozy szkolne) oraz elastyczne. Przewozy szkolne do szkół podstawowych mają 
charakter zamknięty, a ich organizowaniem zajmują się gminy. Natomiast dojazdy do szkół 
średnich realizowane są z wykorzystaniem linii sieci RGTR. W zakresie usług transportowych 
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świadczonych w sposób elastyczny przedsiębiorstwo Sales-Lentz realizuje przewozy zlecone przez 
organizatorów transportu (gminy). Są to usługi świadczone pod następującymi nazwami: Night 
Rider, Flexibus oraz Bummelbus.

Night Rider jest usługą transportową świadczoną w Luksemburgu od 2005 roku. Przez pierw-
sze cztery lata była dofinansowana z funduszy krajowych Ministerstwa Transportu Luksemburga. 
Obecnie system ma charakter komercyjny.

Rocznie z jego usług korzysta ponad 40 tys. pasażerów, a do czerwca 2017 roku skorzystało 
z nich 450 tys. osób. Wśród pasażerów dominują ludzie młodzi, którzy wykorzystują przejazdy 
głównie w celu przemieszczenia się do miejsc związanych z rozrywką (m.in. dyskoteki). Ta de-
stynacja nawiązuje do ważnego celu projektu związanego ze zmniejszeniem ryzyka wypadków 
w ruchu nocnym. Ponadto dzięki projektowi realizowany jest inny cel związany z ograniczeniem 
emisji CO2 przez transport.

Korzystanie z usług wymaga zakupu przez mieszkańców specjalnej karty (night card). Jej 
cena jest ustalana indywidualnie przez poszczególne samorządy uczestniczące w tej inicjatywie. 
Koszty podróży mieszkańców gminy posiadających kartę ponosi gmina z zastrzeżeniem, że punkt 
startu bądź miejsce docelowe znajduje się na jej terenie. Dla przykładu w gminie Rambrouch 
koszt zakupu karty dla osób poniżej 26. roku życia wynosi 35 EUR, natomiast dla osób powyżej  
26. roku życia 65 EUR (w ujęciu rocznym). Inaczej jest w gminie Heffingen. Tam kartę mogą 
wykupić tylko osoby w przedziale wieku 16–26 lat, a opłata roczna wynosi 20 EUR. Osoby nie-
posiadające ww. karty oraz nienależące do tej grupy wiekowej mogą również korzystać z systemu, 
jednak pod warunkiem opłaty przewoźnego w wysokości 1,3 EUR/km. 

Z finansowego punktu widzenia ważna jest zasada stałej opłaty za podróż. Oznacza ona, że 
cena za przejazd, którą ponosi rezerwujący, jest niezależna od liczby podróżujących pasażerów 
z zastrzeżeniem, że maksymalnie może być ich ośmioro. Takie rozwiązanie zachęca większą 
liczbę osób do wspólnych podróży.

Możliwość korzystania z usług Night Rider jest ograniczona do weekendów między 18 a 5 rano.  
Niewątpliwie czas świadczenia usług nawiązuje do ich nazwy. Minimalny czas na rezerwację 
to 60 minut, możliwa jest rezerwacja z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Rezerwacja, a także 
płatność za przemieszczenie są możliwe na wiele sposobów, w tym on-line. W tej usłudze wy-
stępuje dowolny punkt startowy. Powiadamianie odbioru odbywa się za pomocą SMS – osoba 
rezerwująca otrzymuje go 10 minut przed przyjazdem środka transportu.

W Luksemburgu funkcjonuje dziewięć odrębnych systemów typu Flexibus. Jednym z nich 
jest Flexibus Mersch3. Ten system transportu elastycznego obsługuje terytorium całej gminy, 
w skład której wchodzi osiem wiejskich miejscowości. Nazwa Flexibus Mersch nawiązuje do 
nazwy stacji kolejowej (Mersch), która jest jednocześnie przystankiem początkowym/końcowym 
Flexibusa. Dzięki dogodnemu skomunikowaniu z transportem kolejowym istnieje możliwość 
kontynowania podróży koleją. Flexibus pełni ważną funkcję dowozowo-odwozową pomiędzy 
miejscem zamieszkania pasażerów a dworcem kolejowym. 

Z badań operatora wynika, że większe wykorzystanie usług występuje w dni wolne od pracy. 
Może to oznaczać, że głównymi klientami są osoby niepracujące. Z usług transportu elastycz-

3  Zob. sales-lentz.lu/en/individuel/flexibus/esch-sur-alzette-flexibus (5.01.2018). Inne to: Bettembourg, Roeser, 
Rumelange, Walferdange, Ruff Bus Sanem, Proxibus Garnich, Koerich et Steinfort, Conti Bus Contern. 



Elastyczne systemy transportu jako element podaży usług transportu pasażerskiego na przykładzie Luksemburga

103

nego coraz częściej korzystają jednak osoby mające samochody osobowe, co może być związane 
z rosnącymi problemami z ich parkowaniem.

Bilet w jedną stronę kosztuje 2 EUR. W cenie 20 EUR można zakupić multikartę, która upo-
ważnia do 11 podróży. Dzieci poniżej 6. lat w towarzystwie osoby dorosłej podróżują bezpłatnie. 
Po okazaniu ważnego biletu RGTR opłata za przejazd Flexibusem jest niższa i wynosi 1 EUR 
(w jedną stronę). Zachęca to do łączenia podróży transportem regularnym oraz elastycznym. 
System działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 20 (w sobotę od 8).

Bummelbus jest kolejnym rozwiązaniem, które można łączyć z elastycznymi systemami 
transportu, różni się on jednak od wcześniej scharakteryzowanych rozwiązań. Powiązany jest 
z funkcją aktywizacji zawodowej mieszkańców Luksemburga, a kierowców rekrutuje się spo-
śród osób bezrobotnych. Współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia, 
Gospodarki Społecznej i Solidarnościowej, które pokrywa 70% kosztów związanych z wyna-
grodzeniami aktywizowanych pracowników (kierowców), reszta zaś pokrywana jest z innych 
źródeł (wpływy biletów, środki własne gmin). Usługi Bummelbusa dostępne są w 40 gminach 
położonych w północnej części Luksemburga i dotyczą 255 miejscowości oraz 82 tys. mieszkań-
ców (Bummelbus, 2018).

System funkcjonuje od poniedziałku do soboty, od 6.30 do 21.15 (w soboty do 17.15). 
Rezerwacja odbywa się przez call center i jest możliwa od poniedziałku do piątku między 8 a 18. 
Zgłoszenie musi jednak nastąpić na dzień przed planowaną podróżą.

Ceny za przejazd uzależnione są od odległości. Jeżeli dystans nie przekracza 10 km, opłata 
za dzieci wynosi 1,5 EUR, a dorośli płacą 2 EUR. Przejazd na dystansie pomiędzy 10 a 20 km to 
koszt 2 EUR za dziecko i 2,5 EUR za dorosłego. Większe odległości związane są z kosztem 3 EUR 
dziecko i 3,5 EUR za dorosłego (20–25 km) oraz odpowiednio 6 i 7 EUR (25–35 km).

Głównymi użytkownikami systemu są przede wszystkim dzieci, które stanowią około 60% 
podróżnych. Pozostałe grupy to rodzice (około 30%) oraz opiekunowie dzieci (około 10%). 
Jeśli chodzi o cele podróży, to są one związane ze sportem (20%), szkołą (10%), zakupami (9%), 
usługami medycznymi (6%), szkołą muzyczną (6%), fryzjerem, tańcem, restauracją (1–2 %), duży 
odsetek stanowią też inne przejazdy (30%).

Liczba pasażerów systemu do 2015 roku miała tendencję rosnącą i zbliżyła się do 160 tys. 
Podobnie rozwijał się tabor – w 2015 roku jego liczba wyniosła 49 autobusów. W 2016 roku spadły 
zarówno liczby przewiezionych pasażerów (do około 141 tys.), jak i autobusów (do 46). Według 
operatora przyczyną jest trudność w pozyskaniu nowych kierowców, którzy muszą spełniać 
określone warunki systemu. Osoba, która chce zostać kierowcą, musi się legitymować:

 Ȥ statusem osoby bezrobotnej przez okres trzech miesięcy (zarejestrowana w krajowym 
rejestrze pracy ADEM),

 Ȥ niekaralnością,
 Ȥ znajomością przyjemniej jednego z trzech języków narodowych: luksemburskiego, fran-

cuskiego bądź niemieckiego,
 Ȥ posiadaniem prawa jazdy co najmniej od dwóch lat,
 Ȥ posiadaniem co najmniej 6 pkt. karnych (liczba punktów się zmniejsza),
 Ȥ dyspozycyjnością pomiędzy 6 a 22.

Zgodnie z założeniami maksymalny okres zatrudnienia na stanowisku kierowcy nie może 
przekroczyć 24 miesięcy. Trzy umowy sporządzane są na 5, 7 oraz 12 miesięcy. Warunkami pod-
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pisania drugiej i trzeciej umowy są m.in. punktualność, dyspozycyjność, ale również aktywne 
poszukiwanie pracy.

Najwięcej kierowców jest narodowości luksemburskiej (38%). Dużą grupą są również 
Portugalczycy (30%). Uwzględniając wiek, wśród kierowców dominują osoby starsze, np. ci 
w wieku 50 i więcej lat stanowią 32%.

ZAKOŃCZENIE
Elastyczne systemy transportu pełnią ważną rolę w zapewnieniu mobilności mieszkańcom 
obszarów charakteryzujących się niższym popytem na usługi transportowe. Są wykorzystywane 
tam, gdzie nie ma dostępu do transportu pasażerskiego, co jest korzystne dla osób bez samocho-
du osobowego, zmniejszają także wykluczenie społeczne. Poprawiają również funkcjonowanie 
obszarów wiejskich, zwiększając atrakcyjność ich miejscowości. Za wadę elastycznych systemów 
można uznać czas potrzebny na zrealizowanie usługi transportowej – oczekiwanie na środek 
transportu, co wymaga dobrego rozpoznania własnych potrzeb. 

Przykład Luksemburga wskazuje, jak ważną rolę pełnią elastyczne systemy w poprawie jako-
ści życia mieszkańców. Związane jest to m.in. z zapewnieniem im mobilności czy też dbaniem 
o wysoki poziom bezpieczeństwa podróżnych. Zwraca się przy tym uwagę na osoby młode. 

Rozwojowi systemu transportu pasażerskiego sprzyjają działania go integrujące. Na przy-
kładzie Luksemburga można wskazać na dwa podstawowe aspekty z tym związane. Pierwszy 
dotyczy systemu taryfowego. W przypadku łączenia przejazdów transportem regularnym 
i nieregularnym pasażerowie mogą korzystać z niższych cen usług transportowych. Drugi ma 
charakter techniczny. Widoczne są liczne udogodnienia dla pasażerów w postaci bliskiego poło-
żenia przystanków komunikacyjnych, co przyspiesza proces zmiany środka transportu.

Elastyczne systemy transportu mogą też pełnić ważną rolę społeczno-gospodarczą, zapewnia-
jąc większe możliwości aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy. Mając odpowiednie 
kwalifikacje, można podjąć pracę w roli kierowcy w systemie elastycznym.

LITERATURA
Bummelbus (2018). Pobrane z: http://www.esch-sur-sure.lu/espace-citoyen/mobilite/bummelbus (5.01.2018).
Currie, G. (2010). Quantifying Spatial Gaps in Public Transport Supply Based on Social Needs. Journal of Transport 

Geography, 1 (18), 31–41. DOI: 10.1016/j.trangeo.2008.12.002.
Département des transports (2018). Pobrane z: http://www.mt.public.lu/functions/contact/index.php (5.01.2018).
Energy, Transport and Environment Indicators, 2017 Edition (2017). Luxembourg: Publications Office of the European 

Union.
Eurostat (2018a). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (5.01.2018).
Eurostat (2018b). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=te-

c00114&plugin=1 (30.01.2018).
Kwarciński, T. (2016). Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Aspekty meto-

dyczne i pragmatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Mężyk, A. (2013). Elastyczne formy transportu publicznego w obsłudze komunikacyjnej regionu. W: M. Michałowska 

(red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie (s. 262–270). Katowice: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego.



Elastyczne systemy transportu jako element podaży usług transportu pasażerskiego na przykładzie Luksemburga

105

Mobil 2020. Mobilitéit déi beweegt. Ministre Des Transports. Pobrane z: www.mt.public.lu/presse/actualite
/2007/10/01mobil2020/brochure.pdf (5.01.2018).

Mulley, C., Nelson, J.D. (2009). Flexible Transport Services: A New Market Opportunity for Public Transport. Research 
in Transportation Economics, 1 (25), 39–45. DOI: 10.1016/j.retrec.2009.08.008.

Sales-Lentz (2018). Pobrane z: www.sales-lentz.lu/en/individuel/public-transport (5.01.2018).
Statec (2018a). Pobrane z: http://www.statistiques.public.lu/fr/acteurs/statec/index.html (5.01.2018).
Statec (2018b). Pobrane z: http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx (5.01.2018).
Statec (2018c). Pobrane z: http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=12853&IF_Lan-

guage=eng (5.01.2018).
Statec (2018d). Pobrane z: http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13513&IF_Lan-

guage=eng&MainTheme=4&FldrName=7&RFPath=7049%2c13897%2c13901 (5.01.2018).
Velaga, N.R., Nelson, J.D., Wright, S.D., Farrington, J.H. (2012). The Potential Role of Flexible Transport Services in En-

hancing Rural Public Transport Provision. Journal of Public Transportation, 1 (15), 111–131. DOI: 10.5038/2375-
0901.15.1.7.

Wright, S. (2013). Designing Flexible Transport Services: Guidelines for Choosing the Vehicle Type. Transportation 
Planning and Technology, 1 (36), 76–92. DOI: 10.1080/03081060.2012.745757.

 

FLEXIBLE TRANSPORT SYSTEMS AS AN ELEMENT OF THE SUPPLY  
OF PASSENGER TRANSPORT SERVICES ON THE EXAMPLE OF LUXEMBOURG

SUMMARY The article presents an analysis of flexible transport systems found in Luxembourg. The presented cha-
racteristics of flexible systems show that they constitute a valuable supplement for regular transport. 
This applies to areas characterized in particular by low demand for transport services and a peripheral 
location. The low demand is influenced by a small population, peripheral location and the changing 
demographic structure of the population
In practical terms, three different solutions for flexible transport systems are presented. Their differen-
tiation takes into account the needs of residents. The differentiating criterion is, among others, the time 
of providing services. One of the presented systems (Bummelbus) shows that systems can also play an 
important role in occupational activation of residents.

KEYWORDS flexible transport systems, Luxembourg, supply of transport services
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest identyfikacja zasadniczych kategorii konkurencyjności przedsię-
biorstw ciężarowego transportu samochodowego Polski oraz ocena kluczowych czynni-
ków decydujących o podjęciu konkurencji z innymi podmiotami na rynku międzynaro-
dowym. W realizacji celu głównego wykorzystano studia literaturowe, analizę danych 
wtórnych oraz wyniki badań własnych. Uzyskane rezultaty wskazują, iż ciężarowy trans-
port samochodowy Polski ma duży potencjał w dążeniu do dalszego rozwoju. Obecna 
sytuacja gospodarcza Europy sprzyja jego ekspansji na rynku przewozów międzynaro-
dowych. Utrzymanie pozycji na europejskim rynku napotyka jednak znaczące bariery 
związane z ryzykiem legislacyjnym, dużą wrażliwością na sytuację gospodarczą Europy 
oraz niedoborem kierowców. Czynniki te mogą stanowić realne zagrożenie dla konkuren-
cyjności ciężarowego transportu samochodowego Polski. 

SŁOWA KLUCZOWE transport samochodowy, przewozy ładunków, konkurencyjność

 

WSTĘP
Transport stanowi jedną z istotnych determinant rozwoju społecznego i gospodarczego współczes-
nego świata. Szczególną rolę w polskiej gospodarce odgrywa ciężarowy transport samochodowy, 
który nie tylko ma duże znaczenie w wymiarze krajowym, lecz również europejskim. Warunkuje 
on międzynarodową współpracę i odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu światowej sieci obrotu 
dobrami konsumpcyjnymi oraz w transferze dóbr inwestycyjnych między krajami (Wojewódzka- 
-Król, Załoga, 2016, s. 50–51).

Duże znaczenie w podejmowaniu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego 
działalności międzynarodowej mają zarówno czynniki zewnętrzne, jak też odpowiednio re-
alizowany system wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem. Za ważny czynnik rozwoju 
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konkurencyjnego transportu uznaje się podejście rządu oraz innych organów do tworzenia 
przyjaznego porządku prawnego. Jego przejrzystość i prostota sprzyjają rozwojowi krajowych 
przedsiębiorców, a także zagranicznym inwestorom. 

Analiza literatury przedmiotu oraz ocena aktywności gospodarczej przedsiębiorstw po-
zwalają sformułować tezę, zgodnie z którą konkurencyjność realizowanych usług transportu 
towarowego stanowi kluczowy element polityki gospodarczej Polski. Efekty tych działań mają 
wymiar gospodarczy, społeczny, środowiskowy, instytucjonalno-prawny i polityczny. 

Celem artykułu jest identyfikacja zasadniczych kategorii konkurencyjności przedsiębiorstw 
ciężarowego transportu samochodowego Polski oraz ocena kluczowych czynników decydują-
cych o podjęciu konkurencji z innymi podmiotami na rynku międzynarodowym. W realizacji 
przyjętego celu wykorzystano studia literaturowe, analizę danych wtórnych oraz wyniki badań 
własnych.

TRENDY ROZWOJOWE CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POLSKI 
Ciężarowy transport samochodowy jest aktualnie najważniejszym rodzajem transportu towaro-
wego w Polsce zarówno pod względem udziału w tonażu przewiezionych ładunków, jak również 
wykonanej pracy przewozowej wyrażonej w tonokilometrach (tkm). Od 2004 roku transport 
ten przeżywał okres bardzo dynamicznego rozwoju związanego z otwarciem się rynków eu-
ropejskich na usługi polskich przewoźników. Spowodowało to systematyczny wzrost udziału 
transportu samochodowego w przewozach ładunków, przede wszystkim kosztem transportu 
kolejowego. Zgodnie z danymi GUS (2017, s. 89) w 2016 roku transportem samochodowym 
w Polsce przewieziono 1546,6 mln t ładunków, czyli o 37% więcej niż w 2004 roku, co stano-
wiło 84% całkowitej masy ładunków przewiezionych transportem lądowym. Udział transportu 
samochodowego w pracy przewozowej wykonanej środkami transportu lądowego wzrósł z 59% 
w 2004 do 81% w 2016 roku. W analizowanym okresie wielkość pracy przewozowej w przewozach 
ładunków transportem samochodowym odnotowała ponad dwukrotny wzrost i w 2016 roku 
wynosiła 303,6 mld tkm.

O rosnącej roli ciężarowego transportu samochodowego w polskiej gospodarce świadczy 
także systematyczny wzrost udziału transportu samochodowego zarobkowego w przewozach 
ładunków ogółem (rys. 1). W 2016 roku transport ten stanowił ponad 59% w całkowitym tonażu 
przewiezionych ładunków środkami transportu samochodowego, tj. o 12 punktów procentowych 
więcej niż w 2004 roku. Z jego udziałem w 2016 roku przewieziono 954 mln t ładunków, podczas 
gdy w 2004 roku masa przetransportowanych ładunków wynosiła 452 mln t. W strukturze całko-
witej pracy przewozowej wykonanej transportem samochodowym (wyrażonej w tkm) transport 
zarobkowy umocnił swoją pozycję, zwiększając swój udział z 75% w 2004 do 86% w 2016 roku. 
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Rysunek 1. Struktura przewozów ładunków i pracy przewozowej zrealizowanych przez transport samochodowy 
Polski w 2004 i 2016 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2005, 2017).

Od 2004 roku ciężarowy transport samochodowy Polski systematycznie umacniał swoją 
pozycję na rynku europejskim (rys. 2). 

Rysunek 2. Praca przewozowa wykonana w przewozach ładunków transportem samochodowym w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej w 2004 i 2016 roku (mln tkm).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Eurostat, 2017).

Praca przewozowa wykonana w 2016 roku przez polskie przedsiębiorstwa transportu samo-
chodowego, wyrażona w tkm, stanowiła 15,7% całkowitych przewozów ładunków transportem 
samochodowym Unii Europejskiej (UE), co lokowało nasz kraj na drugiej pozycji za Niemcami. 
Warto jednocześnie podkreślić, iż w zestawieniu Polski z innymi państwami członkowskimi UE 
dynamika wzrostu pracy przewozowej w przewozach ładunków transportem samochodowym 
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w latach 2004–2016 była najwyższa i wyniosła 280%. Wielkość tej pracy wzrosła z 102,8 mld tkm 
w 2004 roku do 290,7 mld tkm w 2016 roku. 

W ciężarowym transporcie samochodowym Polski coraz większą rolę odgrywają przewozy 
międzynarodowe (rys. 3). W latach 2004–2016 udział transportu międzynarodowego w całkowi-
tych przewozach ładunków transportem samochodowym wzrósł z 6,1 do 18,5%, licząc w tonach, 
natomiast wielkość pracy przewozowej wyrażona w tkm wzrosła z 43,2 do 63,4%.

Rysunek 3. Struktura przewozów ładunków i pracy przewozowej według kierunków zrealizowanych transportem 
samochodowym Polski w 2004 i 2016 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2005, 2017).

W Polsce w przewozach międzynarodowych zarówno w eksporcie, jak i imporcie dominują 
przewozy ładunków do i z krajów UE. W 2016 roku ich udział w strukturze pracy przewozowej 
ogółem transportem samochodowym, wyrażonej w tkm, wynosił 92,7% w eksporcie i 94,5% 
w imporcie. Wśród poszczególnych państw członkowskich UE największą rolę w przewozach mię-
dzynarodowych Polski ogółem odgrywa transport ładunków do i z Niemiec, stanowiący w 2016 
roku ponad 30% wykonanej pracy przewozowej w eksporcie i odpowiednio 29% w imporcie.

Umiędzynarodowienie usług i związana z nim zmiana struktury taboru będącego na wypo-
sażeniu polskich przedsiębiorstw transportowych stanowiły dodatkowe i bardzo istotne czynniki 
wpływające na wzrost efektywności realizowanych przewozów. Według danych Eurostatu w la-
tach 2004–2015 udział pustych przewozów w całkowitej liczbie pokonanych kilometrów przez 
polskie pojazdy ciężarowe zmniejszył się z 29,8 do 24,1%. Było to m.in. efektem wzrostu udziału 
polskich przewoźników w rynku przewozów kabotażowych z 4,1% w 2004 do 36,1% w 2015 roku.

KATEGORIE KONKURENCYJNOŚCI W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
Utrzymanie wiodącej pozycji na europejskim rynku i dalszy rozwój polskich przedsiębiorstw 
samochodowych zajmujących się przewozem ładunków napotyka w ostatnim czasie na znaczne 
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bariery. Nasilające się zjawisko niepewności w odniesieniu do prowadzenia działalności gospo-
darczej w transporcie samochodowym może skutkować poważnymi zakłóceniami w logistyce, 
handlu, budownictwie oraz w wybranych branżach przemysłowych, które są szczególnie uzależ-
nione od sprawnego funkcjonowania tego transportu. Ciężarowy transport samochodowy ma 
także istotne znaczenie dla kondycji polskich przedsiębiorstw leasingowych stanowiących ważny 
element sektora finansowego (PwC, TLP, 2016, s. 6). Wymaga więc podejmowania nieustannych 
działań sprzyjających poprawie konkurencyjności polskich przewoźników na rynku międzyna-
rodowych przewozów ładunków (Brach, 2015, s. 324).

W wyniku rozwoju różnorodnych koncepcji dotyczących konkurencji na rynkach międzyna-
rodowych ciężar dyskusji przesunął się z konkurencji między przedsiębiorstwami na rywalizację 
między krajami. W tym kontekście zaczęto rozróżniać przewagi komparatywne i przewagi 
konkurencyjne gospodarki danego kraju. Te pierwsze to absolutne i względne przewagi związane 
z dysponowaniem określonymi zasobami i sprawnością ich wykorzystania przez gospodarkę 
danego kraju w określonym momencie. Przewagi konkurencyjne związane są zaś z umiejętnością 
zwiększania korzyści z udziału w handlu międzynarodowym (Szymańska, 2015, s. 227). 

Oceniając zdolność do konkurowania i analizując przewagi komparatywne całej gospodarki, 
wielokrotnie analizie poddawane są przedsiębiorstwa pogrupowane według kryterium branżo-
wego lub terytorialnego (Dziedzic, Skalska, 2013, s. 10). Na rzecz takiego podejścia przemawia 
kilka argumentów. Za istotny z nich można uznać fakt, iż suma wartości dodanej, wypracowanej 
przez poszczególne branże, decyduje o poziomie życia mieszkańców danego kraju czy regionu.

Konkurencyjność sektora usług transportowych definiowana jest w różnorodny sposób, a po-
dejście do możliwości zwiększenia przewagi gospodarczej przedsiębiorstwa i kraju stale ewoluuje 
(Załoga, 2006, s. 166). Postrzegane jest ono m.in. w kontekście umiejętności adaptowania pozy-
tywnych trendów pojawiających się w otoczeniu, kreujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne 
W tym ujęciu skuteczne konkurowanie rozumiane jest jako zdolność do wyprzedzania potrzeb 
oraz odkrywania nowej kombinacji i zastosowania istniejących lub nowych zasobów (Gołembska, 
2005, s. 82). 

Ze względu na sytuację finansową ciężarowy transport samochodowy jest silnie zależny 
od czynników zewnętrznych, zwłaszcza po stronie kosztów (Waśkiewicz, 2014, s. 6–7). Na jego 
kondycję duży wpływ mają (Patorska, Lauresh, 2015, s. 14–16):

 Ȥ ryzyko legislacyjne zarówno na poziomie unijnym, jak i regulacji krajowych, 
 Ȥ koniunktura gospodarcza w Polsce i państwach członkowskich UE,
 Ȥ ceny paliw,
 Ȥ wysokość różnego rodzaju płatności na rzecz pracowników. 

Zmiany w prawie, które prowadzą do wzrostu cen świadczonych usług transportowych, 
np. ustalenie płacy minimalnej w kilku państwach członkowskich UE czy zaostrzanie kontroli 
granicznych w reakcji na pogłębiający się kryzys związany z napływem imigrantów z Bliskiego 
Wschodu i Afryki, można uznać za istotne czynniki osłabiające konkurencyjność polskich przed-
siębiorstw transportowych (PwC, TLP, 2016, s. 17). Wszystkie wydarzenia zagrażające stabilności 
politycznej Polski lub UE są jednocześnie groźne dla rozwoju rynku ciężarowego transportu 
samochodowego (Bilans, 2015, s. 16).

W Polsce rynek ten charakteryzuje się silnym rozdrobnieniem, co pokazują dane liczbowe 
dotyczące jego struktury oraz średniego zatrudnienia. Wśród przedsiębiorstw zajmujących 
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się transportem samochodowym zarobkowym przeważają przedsiębiorstwa, w których liczba 
pracujących osób nie przekracza dziewięciu. W 2016 roku ich udział w całkowitej masie prze-
wiezionych ładunków wyniósł 68,9 i 39,3% w pracy przewozowej wyrażonej w tkm (GUS, 2017,  
s. 55). Przeciętna firma zatrudniała niewiele ponad cztery osoby. Jednocześnie większość polskich 
przedsiębiorstw posiadających licencję na przewóz ładunków w UE miała od dwóch do czterech 
ciężarówek (Patorska, Lauresh, 2015, s. 8). Dominujący udział małych przedsiębiorstw transportu 
ciężarowego na rynku usług transportowych można uznać za źródło przewagi konkurencyjnej, 
co wynika m.in. z ich większej elastyczności w stosunku do dużych przedsiębiorstw. Należy 
jednak pamiętać, że silnie rozdrobniony rynek ciężarowego transportu samochodowego w Polsce 
jest wrażliwy na wahania koniunktury w transporcie.

Wyniki raportu firmy Deloitte dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstw ciężarowego 
transportu samochodowego w Polsce potwierdzają tezę o ich dużej różnorodności. Z jednej strony 
funkcjonuje wąska grupa przedsiębiorstw odnotowujących istotne zyski, z drugiej zaś istnieje 
dużo liczniejszy segment podmiotów ponoszących straty. Średni zysk netto w całej badanej grupie 
w 2013 roku wyniósł 624 tys. zł. Jednocześnie największy zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo 
objęte badaniem stanowił 19,7 mln zł, a największa strata 8,8 mln zł (Patorska, Lauresh, 2015,  
s. 13). Z roku na rok zwiększa się również poziom zadłużenia przedsiębiorstw samochodowych 
działających na rynku przewozów ładunków, który jest wynikiem powszechnego wykorzystywa-
nia leasingu jako jednego z głównych źródeł kapitału używanego do nabywania nowych jednostek 
taboru. Udział przedsiębiorstw leasingowych w 2016 roku w Polsce stanowił 68,8% nabytych 
pojazdów ciężarowych. W 2015 roku odsetek ten wyniósł 66,2% (PZPM, 2017, s. 50).

Rynek transportowy jest obecnie rynkiem konsumenta. Ze względu na homogeniczny 
charakter usług transportowych przewoźnicy konkurują o klientów głównie ceną, co może 
być źródłem kolejnych niekorzystnych regulacji prawnych dla polskich przewoźników,  
np. ustawowego podnoszenia składników wynagrodzeń. Ważnym czynnikiem dla przyszłości 
ciężarowego transportu samochodowego Polski będzie bowiem konkurencja o rynki krajowe 
Europy Zachodniej. Monitorowanie i ocena konkurencyjności polskich przewoźników powinny 
więc stanowić podstawowe elementy strategii rozwoju kraju.

Analiza literatury przedmiotu i działania wynikające z polityki gospodarczej pozwoliły na 
identyfikację zasadniczych kategorii konkurencyjności istotnych dla ciężarowego transportu 
samochodowego Polski (Patorska, Lauresh, 2015; PwC, TLP, 2016). Są to: 

 Ȥ kapitał ludzki, 
 Ȥ przepisy prawa, 
 Ȥ koszty, 
 Ȥ źródła finansowania, 
 Ȥ innowacyjne rozwiązania,
 Ȥ współpraca. 

Poszczególnym kategoriom przyporządkowano po pięć czynników decydujących o podjęciu 
konkurencji z innymi podmiotami na rynku międzynarodowym (tab. 1). 
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Tabela 1. Zasadnicze kategorie i czynniki konkurencyjności ciężarowego transportu samochodowego Polski
Zasadnicze kategorie Czynniki konkurencyjności

Kapitał ludzki wiedza, umiejętności techniczne, kompetencje społeczne, języki obce, odporność na stres
Przepisy prawa prawo pracy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prawo celne, zamówienia publiczne

Koszty podatki, opłaty i ceny paliw, wynagrodzenia, amortyzacja, remonty okresowe, koszty 
zewnętrzne

Źródła finansowania pożyczki komercyjne, leasing, kredyty inwestycyjne, fundusze i dotacje, środki własne
Innowacyjne 
rozwiązania 

projektowanie procesów, zarządzanie projektami, innowacje techniczne, technologie 
informacyjne, rozwiązania informatyczne

Współpraca polityka regionalna i krajowa, orientacja na klienta, współpraca z innymi 
przedsiębiorstwami transportowymi, współpraca z nauką, komunikacja międzykulturowa 

Źródło: opracowanie własne.

Oceny istotności wyszczególnionych w tabeli 1 czynników konkurencyjności dokonano 
w wyniku badania ankietowego.

METODYKA BADANIA KONKURENCYJNOŚCI  
CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POLSKI
Badanie kluczowych czynników decydujących o podjęciu konkurencji przez przedsiębiorstwa 
ciężarowego transportu samochodowego na rynku międzynarodowym było badaniem ankieto-
wym przeprowadzonym w formie elektronicznej oraz za pośrednictwem pogłębionych wywia-
dów indywidualnych. Zakres czasowy badania obejmował okres od kwietnia do lipca 2017 roku. 
W ankiecie wzięło udział 56 przedsiębiorstw działających w Polsce. Badanie miało charakter 
pilotażowy. Z uwagi na wielkość próby badawczej uzyskanych wyników nie należy odnosić do 
całego sektora usług ciężarowego transportu samochodowego w Polsce. Przyjmując to założenie, 
przeprowadzone badanie pozwoliło jednak w sposób szacunkowy ocenić istotność poszczegól-
nych czynników konkurencyjności. Wyniki tej oceny zostaną wykorzystane do uszczegółowienia 
kierunków dalszych badań.

Charakterystyka socjoekonomiczna ankietowanych pozwala stwierdzić, że w grupie popraw-
nie zweryfikowanych ankiet odpowiedzi udzieliło 37 przedsiębiorstw krajowych i 12 z kapitałem 
zagranicznym. Wśród badanych dominowały przedsiębiorstwa reprezentujące sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw (88%). Ponad 75% ankietowanych deklarowało dużą aktywność 
w dążeniu do wzrostu konkurencyjności na rynku przewozów międzynarodowych. Jedynie 4% 
badanych było zadowolonych z pozycji swojego przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

WYNIKI BADANIA
W opinii badanych respondentów istnieje wiele czynników, które w istotny sposób hamują chęć 
przedsiębiorstw transportowych do podjęcia decyzji o szerszej ekspansji na rynki międzynaro-
dowe (rys. 4). 
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Rysunek 4. Znaczenie czynników konkurencyjności w opinii badanych przedsiębiorstw ciężarowego transportu 
samochodowego (pkt.).
Źródło: opracowanie własne.

Rozkład istotności poszczególnych czynników konkurencyjności w pięciu badanych kate-
goriach w dużym stopniu wynika z bieżących uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw 
ciężarowego transportu samochodowego na rynku międzynarodowym. Transport samochodo-
wy jest branżą silnie regulowaną zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, co znalazło 
potwierdzenie w badaniu. Zdaniem respondentów najważniejsze zagrożenie dla konkuren-
cyjności ciężarowego transportu samochodowego stanowią przepisy regulujące normy prawa 
pracy, którym przypisano 16 ze 100 dostępnych do rozdysponowania punktów (pkt.). Zmiany 
w zakresie regulacji funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych mogą się w istotny sposób 
przyczynić do wzrostu kosztów działalności tych przedsiębiorstw, co bezpośrednio osłabi ich 
konkurencyjność. W badaniu czynnikom należącym do kategorii koszty przypisano 28 pkt.  
Za najważniejsze z nich uznano wysokość opłat, podatków i wydatków na zakup paliwa, któ-
rym przyporządkowano 15 pkt., oraz płatności z tytułu wynagrodzeń (12 pkt.). W starzejącej 
się grupie zawodowej niedostateczny poziom adaptacji nowych technologii uznano za kolejny 
czynnik osłabiający konkurencyjność polskich przewoźników. Wzrost wykorzystywanych no-
wych technologii informatycznych i informacyjnych w transporcie wpływa bowiem na zakres 
kompetencji oczekiwanych od pracowników. 

Uzyskane wyniki badań jednoznacznie potwierdziły wzrost znaczenia kapitału ludzkiego dla 
dalszego rozwoju ciężarowego transportu samochodowego Polski (rys. 5). Kategorii tej przypisa-
no 12 pkt., przy czym w wywiadach pogłębionych podkreślano, że oprócz wiedzy i umiejętności 
technicznych na znaczeniu zyskiwać będą umiejętności miękkie. 
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Rysunek 5. Znaczenie zasadniczych kategorii konkurencyjności w opinii badanych przedsiębiorstw ciężarowego 
transportu samochodowego (pkt.).
Źródło: opracowanie własne.

Doceniając znaczenie nowych technologii, wiedzy i umiejętności oczekiwanych od przyszłych 
pracowników, przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych wciąż nisko wyceniają korzyści 
płynące ze współpracy ze środowiskiem naukowym. W ocenie postrzegania czynników kon-
kurencyjności jako źródło przewagi wskazywano przede wszystkim na zasoby finansowe oraz 
wiedzę i umiejętności pracowników. Jednocześnie potwierdzono duży wpływ ryzyka legislacyj-
nego na kondycję finansową przedsiębiorstw transportowych.

WNIOSKI
Przedsiębiorstwa ciężarowego transportu samochodowego działające w Polsce stają się coraz 
bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej poprzez dobrą jakość świadczonych usług 
i ich wciąż konkurencyjną cenę w stosunku do przewoźników z państw Europy Zachodniej. 
Zmniejszające się marże, zarówno na rynku ciężarowego transportu samochodowego, jak i lo-
gistyki, oraz stosunkowo niskie bariery wejścia na rynek będą jednak wymagały podejmowania 
kolejnych działań na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw transporto-
wych. W dłuższej perspektywie czasowej może to skutkować konsolidacjami na rynku towarowe-
go transportu samochodowego. Ważnym czynnikiem w zabezpieczaniu interesów narodowych 
polskich przewoźników na rynku międzynarodowym stają się regulacje i przepisy prawne. Chcąc 
być bardziej konkurencyjnymi, przedsiębiorstwa samochodowe działające na rynku przewozów 
ładunków muszą postawić na poprawę innowacyjności oraz większe wykorzystanie kapitału 
ludzkiego.
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COMPETITIVENESS OF POLISH TRUCKING TRANSPORTATION 
ON INTERNATIONAL MARKET TRANSPORT

SUMMARY The aim of this article is to identify the essential categories of competitiveness of Poland’s trucking 
companies as well as to evaluate the key drivers of competition with other players in the international 
market. Literature studies, data analysis, and own research results were used to achieve the main objec-
tive. The results show that Poland’s trucking industry has great potential for further development. Eu-
rope’s current economic situation is supporting its expansion into the international transport market. 
However maintaining a position on the European market encounters significant barriers to legislative 
risk, high sensitivity to Europe’s economic situation, and shortages of drivers. These factors can be a real 
threat to the competitiveness of Poland’s trucking industry. 

KEYWORDS road transport, cargo transport, competitiveness

Translated by Urszula Motowidlak



PTiL 1/2018 (41) | ISSN: 1644-275X | www.wnus.edu.pl/ptil | DOI: 10.18276/ptl.2018.41-11 | 117–126

117

MODELE PRZEWOZOWE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI  
W SIECI TRANSEUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ
 

DATA PRZESŁANIA: 15.12.2017, DATA AKCEPTACJI: 18.06.2018, KODY JEL: L920

Jolanta Sułek

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
Jolanta.Sulek@zut.edu.pl

STRESZCZENIE Jednym z podstawowych czynników integracji europejskiej jest transport, a w nim ko-
lejowy transport pasażerski. Od 1981 roku ulega on w Europie intensywnej modyfikacji 
polegającej na wprowadzaniu środków transportu o dużych prędkościach. Tworzy to nową 
jakość w przewozach pasażerskich, przyczyniającą się do możliwości ich realizacji trasami 
transeuropejskimi. Celem artykułu jest przedstawienie modeli oraz potencjalnych trans-
europejskich tras kolei dużych prędkości w Unii Europejskiej.

SŁOWA KLUCZOWE Unia Europejska, polityka transportowa, transport kolejowy, koleje dużych prędkości

 

WSTĘP
Rola kolei dużych prędkości (KDP) jako energooszczędnego, ekologicznego i bezpiecznego 
środka transportu została wskazana w Białej Księdze opublikowanej w 2011 roku przez Komisję 
Europejską. W dokumencie tym stwierdzono, że „żadna duża zmiana w sektorze nie będzie 
możliwa bez wsparcia stosownej sieci i jej inteligentnego wykorzystania”. Wyznaczony został też 
cel: „Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 roku. Trzykrotny wzrost istniejącej 
sieci szybkich kolei do 2030 roku oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach 
członkowskich. Do 2050 roku większa część ruchu pasażerskiego na średnie odległości powinna 
odbywać się koleją”.

KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI W EUROPIE
Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego KDP są tożsame z systemami przezna-
czonymi do realizacji przewozów pasażerskich z prędkościami wynoszącymi 250 km/h lub 
większymi, przemieszczającymi się na specjalnie wybudowanych odcinkach tras kolejowych, 
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oraz około 200 km/h – na odcinkach modernizowanych. System ten obejmuje infrastrukturę, 
tabor oraz warunki eksploatacji1.

Sformułowanie powyższej definicji KDP dla krajów UE opierało się na doświadczeniach 
Japonii, która eksploatację szybkiej kolei rozpoczęła w roku 1964, a także krajów europejskich, 
takich jak Francja (od 1981 roku), Włochy (od 1988 roku), Niemcy (od 1991 roku) czy Hiszpania 
(od 1992 roku; Rucińska, 2012, s. 233–241).

W 2015 roku system KDP w UE na swoim terytorium utworzyły następujące kraje: Austria, 
Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Czechy, 
Portugalia, Finlandia, Grecja, a spoza UE Szwajcaria, przyjmowana do zbioru ze względu na 
swoje centralne położenie w Europie. Charakterystykę wymienionych państw w aspekcie KDP 
prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Charakterystyka krajów europejskich w aspekcie KDP

Lp. Nazwa 
kraju

Ludność

Długość
krajowej

sieci
kolejowej

Długość sieci KDP
Gęstość

zaludnienia

Gęstość
krajowej

sieci
kolejowej

Gęstość
Sieci
KDPcałkowita

w tym
istnie-

jąca planowana

tys. osób tys. km tys. km tys. km tys. km osób/
km²

km/km²
× 10-²

km/km²
× 10-²

1. Austria 8600 5,7 0,25 0,05 0,2 102 6 0,3
2. Belgia 11 152 3,44 0,21 0,21 – 359 11 0,7
3. Francja 66 318 31,94 2,8 2,04 0,76 103 5 0,32
4. Niemcy 81 084 35,8 1,8 1,33 0,47 227 10 0,5
5. Włochy 60 788 15,99 1,05 0,92 0,13 202 5,3 0,35
6. Holandia 16 912 2,81 0,12 0,12 – 403 6,7 0,28
7. Hiszpania 46 465 18,77 3,83 2,52 1,31 92 3,7 0,76
8. Szwecja 9817 11,9 0,75 0,75 – 22 2,6 0,17

9. Wielka 
Brytania 63 182 16,47 0,11 0,11 – 258 6,7 0,05

10. Polska 38 500 19,34 1,4 – 1,4 123 6,2 0,45
11. Czechy 10 541 9,6 0,58 – 0,58 133 12 0,73
12. Finlandia 5475 5,79 0,55 0,55 – 16 1,7 0,16
13. Portugalia 10 814 0,5 0,31 0,31 – 117 0,55 0,34
14. Grecja 10 756 2,57 0,35 – 0,35 81 1,9 0,27
15. Szwajcaria 8280 5,16 0,15 0,04 0,11 202 12,5 0,34
Razem 2440 91,85 0,59
Średnio 162,7 6,1 0,38
Źródło: (Prokopowicz, 2015).

Gęstość zaludnienia wskazuje na potencjał pasażerów mogących korzystać z pociągów ob-
sługujących trasy sieci kolejowej. Gęstość sieci świadczy zaś o dostępności tej gałęzi transportu 
w odniesieniu do świadczeń usług przewozowych, które są realizowane trasami krajowej sieci 
kolejowej, jak również sieci KDP.

1  Dyrektywa (2008, s. 45–46, załącznik 1).
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Spośród 15 analizowanych krajów porównywalna średnia gęstość zaludnienia występuje 
w Polsce (123 osoby/km²), Czechach (133) i Portugalii (117). Z kolei najmniejsza gęstość zalud-
nienia jest w Finlandii (16), a największa w Holandii (403) i Belgii (359).

Najmniejsza gęstość krajowej sieci kolejowej charakteryzuje Portugalię (0,0055), natomiast 
największa Belgię (0,11) i Szwajcarię (0,125). Zbliżone średnie wartości gęstości sieci KDP wystę-
pują we Włoszech (0,0035 km/km²) oraz w Szwajcarii (0,0046). Najmniejszą gęstość sieci KDP 
ma Wielka Brytania (0,00046), a największą Hiszpania (0,0076; Mindur, 2015, s. 7–11).

Powyższa analiza oddaje skalę rozpiętości wartości poszczególnych parametrów. Ich wza-
jemny związek można ocenić, stosując metodę korelacji liniowej, której wyznacznikiem jest 
współczynnik korelacji Pearsona o następującej postaci (Buda, Jarynowski, 2010, s. 8–10):

 (1)

Przyjmując, że wartością zmienną niezależną xi jest krajowa gęstość zaludnienia, a wartościa-
mi zmiennymi zależnymi są gęstości krajowej sieci kolejowej (y1i) oraz sieci KDP (y2i), można 
wyznaczyć dwa współczynniki korelacji odniesione do zbioru analizowanych krajów:

 Ȥ rxy1 – wyrażający związek pomiędzy gęstością zaludnienia i gęstością krajowych sieci 
kolejowych,

 Ȥ rxy2 – wyrażający związek pomiędzy zaludnieniem a gęstością sieci KDP.
Pośrednie obliczenia prowadzące do wyznaczenia wartości współczynników korelacji zawiera 

tabela 2.

Tabela 2. Obliczenia elementów składowych determinujących wartość współczynników korelacji Pearsona

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 –60,7 –1 6,1 36,84 0,1 –0,8 48,56 0,64
2 196,3 4,9 961,9 385,33 24 2,9 568,4 8,41
3 –59,5 –11 65,7 35,64 1,2 –0,6 555,82 0,36
4 64,3 39 250,8 41,34 15,2 1,2 76,8 1,44
5 39,3 –8 –31,4 15,44 0,64 –0,3 –11,79 0,09
6 240,3 6 144 577,44 0,36 –1 –240,3 1
7 –70,7 –24 169,7 49,98 5,76 3,2 –286,66 14,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 –140,7 –35 494,4 197,96 12,2 –2,1 295,47 4,41
9 95,3 6 57,2 90,82 0,36 –3,34 –318,3 11,16
10 –39,7 1 –4 15,76 0,01 0,7 –27,79 0,49
11 –29,7 59 –175,2 8,82 34,8 3,5 –103,95 12,25
12 –146,7 44 642,4 215,21 19,4 –2,2 322,74 4,84
13 –45,7 55,5 253,6 20,88 30,8 –0,4 18,28 0,16
14 –81,7 42 343,1 66,75 17,6 –1,15 93,96 1,32
15 39,3 64 251,5 15,44 41 –0,34 –13,36 0,12
Suma –0,5 3,5 3427,7 17773,65 203,3 –0,13 475,87 61,1

Źródło: opracowanie własne.

Wartości współczynników korelacji wynoszą odpowiednio: rxy1 = 0,577, a rxy2 = 0,145. Oceny 
poziomu korelacji można dokonać, stosując zasadę zawartą w tabeli 3.

Tabela 3. Poziomy korelacji i ich interpretacja

Korelacja
Wartość współczynnika korelacji

Korelacja ujemna Korelacja dodatnia
Słaba od –0,5 do 0,0 od 0,0 do 0,5
Silna   od –1,0 do –0,5 od 0,5 do 1,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Buda, Jarynowski, 2010, s. 8–10).

Opierając się na zasadzie poziomu korelacji wykazanej w tabeli 3, nasuwają się następujące 
wnioski: 

 Ȥ w obydwu rozpatrywanych przypadkach korelacja jest dodatnia, co oznacza, że wraz ze 
wzrostem gęstości zaludnienia rośnie gęstość sieci kolejowych,

 Ȥ przedstawiona zależność intensywniej występuje w odniesieniu do krajowej sieci kolejowej 
(korelacja silna) niż w odniesieniu do sieci KDP, którą charakteryzuje korelacja słaba.

Oznacza to, że koleje krajowe pełnią m.in. funkcję dowozowo-odwozową świadczoną na rzecz 
węzłów przesiadkowych sieci KDP.

MODELOWANIE PRZEWOZÓW KDP
W sieciach KDP obejmujących 15 krajów europejskich można wyróżnić 3 rodzaje węzłów (stacji) 
przesiadkowych: 

 Ȥ główne, 
 Ȥ pośrednie,
 Ȥ końcowe.

Konfiguracja modeli przewozowych determinowana jest sposobem połączenia tych węzłów 
pasażerskimi trasami przewozowymi; obejmuje ona modele proste i złożone.

Podstawowym założeniem modelu prostego jest to, że tranzytowa trasa przewozów przebiega 
przez główne węzły przesiadkowe (rys. 1).
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Rysunek 1. Przebieg tranzytowej trasy przewozowej i tras lokalnych.
Źródło: opracowanie własne.

Początek i koniec trasy tranzytowej mają miejsce w głównych węzłach przesiadkowych. 
Natomiast węzły główne z węzłami końcowymi łączą lokalne trasy przewozowe. Warunkiem 
realizacji przewozów według tego modelu jest techniczna kompatybilność odcinków tran-
zytowej trasy przewozowej usytuowanej pomiędzy dwoma sąsiednimi głównymi węzłami 
przesiadkowymi.

Obsługa lokalnych tras przewozowych może być realizowana zróżnicowanymi środkami mo-
bilnymi (pociągami) adekwatnie do technicznych uwarunkowań poszczególnych tras. Z punktu 
widzenia organizacji zaletą tego rozwiązania jest ciągłość podróży (realizowana jednym środkiem 
transportu) pomiędzy głównymi węzłami przesiadkowymi. Wadą – konieczność zmiany środka 
transportu w celu dotarcia do węzła końcowego.

Ilość potencjalnych tras przewozowych w tym modelu (It1) wynika z zależności:

It1 = 1 + Wk  (2)
gdzie: 
Wk – oznacza sumę węzłów końcowych sieci KDP.

Model drugi (rys. 2) charakteryzuje się tym, że każdy odcinek sieci KDP pomiędzy dwoma 
głównymi węzłami przesiadkowymi oraz głównymi węzłami przesiadkowymi a węzłami koń-
cowymi stanowi oddzielną trasę przewozową.
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Rysunek 2. Przebieg odcinkowych tras przewozowych.
Źródło: opracowanie własne.

Odcinki sieci tych tras mogą być zróżnicowane pod względem technicznym, a ich obsługa 
zróżnicowana wymogami odniesionymi do parametrów taboru. Niewątpliwą wadą tego modelu 
jest nieciągłość przewozów na potencjalnych trasach obejmujących więcej niż jeden odcinek sieci, 
a tym samym konieczność częstej zmiany środka transportu.

Ilość tras odcinkowych (It2) w tym modelu można określić z zależności:

It2 = (Wg – 1) + Wk (3)
gdzie: 
Wg – ilość głównych węzłów przesiadkowych sieci KDP, 
Wk – ilość końcowych węzłów przesiadkowych sieci KDP.

W trzecim modelu przewozowym (rys. 3) trasy przewozowe tworzone są przez sekwencje 
odcinków tras tranzytowych i/lub tras lokalnych.
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Rysunek 3. Przebieg sekwencyjnych tras przewozowych
Źródło: opracowanie własne.

Trasy przewozowe w tym modelu rozpoczynają się i kończą w końcowych węzłach prze-
siadkowych sieci KDP. Warunkiem realizacji przewozów według tego modelu jest techniczna 
kompatybilność odcinków trasy usytuowanej pomiędzy jej skrajnymi węzłami.

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość przemieszczania się w sposób ciągły (bez przesiadek) 
pomiędzy wybranymi węzłami końcowymi sieci KDP. Wada wynika z ewentualnej konieczności 
jednorazowej lub wielokrotnej zmiany środka transportu w przypadku braku bezpośredniego 
połączenia określonych węzłów przesiadkowych. Może nią również być konieczność technicznej 
kompatybilności odcinków tras pokonywanych przez określony środek transportu.

Ilość potencjalnych tras (It3) w trzecim modelu może się wahać w przedziale:

 (4)
gdzie: 
Wk – ilość węzłów końcowych sieci KDP.

Modele proste nie wyczerpują konfiguracji tras charakteryzujących rzeczywiste sieci KDP. 
Można je opisać modelami złożonymi, których składowymi są modele proste. W takich rozwią-
zaniach elementem wiążącym są z reguły główne węzły przesiadkowe.

Zarówno w modelach prostych, jak i złożonych istotnym czynnikiem warunkującym prze-
wozy jest techniczna kompatybilność tras determinowana dwoma podstawowymi parametrami 
infrastruktury, tj. szerokością torów oraz napięciem prądu w trakcji elektrycznej. W pierwszym 
przypadku zróżnicowanie szerokości torów praktycznie eliminuje możliwość użytkowania takiej 
trasy jednym zestawem pociągów stosowanych w systemach KDP, a tym samym możliwość jej 
pokonywania w sposób ciągły. Natomiast różnice napięć trakcji elektrycznych nie stanowią 
znaczącej przeszkody użytkowania trasy przewozowej w sposób ciągły, co wynika z możliwości 
doboru środków transportu z odpowiednimi głowicami napędowymi, czyli lokomotywami. 
Możliwości doboru środków transportu w europejskich systemach KDP ilustruje tabela 4.
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Tabela 4. Środki transportu stosowane w europejskich systemach KDP

Typ środka transportu

Napięcie prądu zasilania
prąd stały

DC
prąd zmienny

AC
kV kV

Pendolino 1,5; 3,0 15; 25
ICE (Intercity Ekspres) 1,5; 3,0 15; 25
TGV (Train à Grande Vitesse) 1,5 25
AVE (Alta Velocidad Española) 25

Źródło: (Vinck, 2013).

Według danych zawartych w tabeli 4 najbardziej elastyczne ze względu na wartości napięć 
prądu zasilania są środki transportu typu Pendolino i ICE; brak elastyczności charakteryzuje 
zaś typ AVE.

TRANSEUROPEJSKIE TRASY SIECI KDP
Tworzenie transeuropejskiego systemu oznacza zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych ludno-
ści w sposób bezpieczny i ekonomicznie efektywny. System KDP pozwoli spełnić oczekiwania 
mieszkańców poszczególnych krajów poprzez dążenia do wzrostu poziomu życia oraz osiągnięcie 
zrównoważonego systemu transportowego pod kątem ekologicznym. 

W sieci ogólnoeuropejskiej można (zgodnie z zasadami modelu 1) utworzyć trasy transeu-
ropejskie, które przebiegają przez główne węzły przesiadkowe występujące z reguły w stolicach 
krajów. Proponowaną sieć tras transeuropejskich zaprezentowano na rysunku 4. 

Rysunek 4. Proponowana sieć tras transeuropejskich.
Źródło: opracowanie własne.
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W sieci tej można przykładowo wyróżnić następujące trasy transeuropejskie: Warszawa– 
Madryt, Londyn–Wiedeń czy Sztokholm–Rzym. Parametryczny opis zaproponowanych tras 
zawierają tabele 5–7.

Tabela 5. Trasa Warszawa–Madryt
Nr odcinka 

trasy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Główny węzeł 
przesiadkowy

W
ar

sz
aw

a
Po

zn
ań

Po
zn

ań
Be

rli
n

Be
rli

n
H

an
ow

er

H
an

ow
er

K
ol

on
ia

K
ol

on
ia

Br
uk

se
la

Br
uk

se
la

Pa
ry

ż

Pa
ry

ż
Ly

on

Ly
on

M
ar

sy
lia

M
ar

sy
lia

Ba
rc

el
on

a

Ba
rc

el
on

a
M

ad
ry

t

Napięcie 
trakcji 
elektrycznej
kV

3 DC 3 DC
15 AC 15 AC 15 AC 15 AC

25 AC 25 AC 25 AC 25 AC 25 AC 25 AC

Prędkość 
ruchu
km/h

< 250 < 180 > 250 180–250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250

Preferowany 
środek 
transportu

Pendolino, ICE

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Trasa Londyn–Wiedeń
Nr odcinka trasy 1 2 3 4 5 6

Główny węzeł 
przesiadkowy

Londyn
Bruksela

Bruksela
Kolonia

Kolonia
Hanower

Hanower
Berlin

Berlin
Praga

Praga
Wiedeń

Napięcie trakcji 
elektrycznej
kV

25 25
15 15 15

15
25 AC
3 DC

3 DC
25 AC
15 AC

Prędkość ruchu
km/h > 250 > 250 180–250 > 250 180–250 180–250

Preferowany środek 
transportu Pendolino, ICE

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Trasa Sztokholm–Rzym
Nr odcinka trasy 1 2 3 4 5 6 7 8

Główny węzeł 
przesiadkowy
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n
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a

Bo
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a

R
zy

m

Napięcie trakcji 
elektrycznej
kV

15 AC
25 Ac 15AC 15 AC 15 AC

15 AC
25 AC
1,5 DC

15 AC
25 AC
1,5 DC

25 AC 25 AC

Prędkość ruchu
km/h 180–250 < 180 180–250 > 250 > 250

180–250
180–250

> 250 > 250 > 250

Preferowany 
środek transportu Pendolino, ICE

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawione trasy nie wyczerpują wszystkich możliwości wynikających z liczby kombinacji 
wymienionych par głównych węzłów przesiadkowych usytuowanych na krańcach sieci. W kon-
figuracjach tych potencjalnie może wystąpić 15 tras transeuropejskich. Ich wybór uzależniony 
jest od dwóch podstawowych czynników – popytu pasażerów i logistycznej oceny przewoźników.

PODSUMOWANIE
Rozwój systemu KDP jest jednym z ważnych założeń europejskiej polityki transportowej. Zgodnie 
z zasadami modeli umożliwi on tworzenie pewnych i terminowych połączeń w sieci tras trans-
europejskich. W zależności od potrzeb koleje konwencjonalne w stosunku do KDP mogą pełnić 
funkcję dowozowo-odwozową. Transeuropejski system może się przyczynić do dynamicznego 
wzrostu potoków pasażerskich przemieszczających się między krajami europejskimi. Sieć KDP 
można traktować jako podstawę do tworzenia spójnego systemu transportowego. 
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SUMMARY Transport models of high speed rail in the trans – European network of the European Union. Ever 
since 1981 this transport was subject to intensive modification in form of introduction of high speed 
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WARTOŚCI POZNAWCZE EKONOMICZNO-FINANSOWEJ 
EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 
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STRESZCZENIE Rozwój globalnych stosunków ekonomicznych na rynkach usług przemieszczania spo-
wodował, że ekonomiczno-finansowa efektywność działalności gospodarczej przedsię-
biorstw transportowych determinowana jest trzema wiodącymi czynnikami: formą praw-
no-własnościową działalności danego podmiotu gospodarującego transportu, stopniem 
koncentracji produkcji usługowej występującym na danym segmencie rynku transporto-
wego, w  ramach którego funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, oraz projektowanym i spo-
łecznie oczekiwanym czasem aktywności rynkowej, którym charakteryzować się powinna 
określona jednostka gospodarcza transportu. Przedsiębiorstwa transportowe, działając 
właśnie na silnie wyspecjalizowanych produkcyjnie rynkach transportowych, wykazują 
się przez to istotnym zróżnicowaniem techniczno-eksploatacyjnym oraz operacyjnym 
własnej działalności. Oznacza to konieczność ciągłego badania i szczegółowego identyfi-
kowania własnej efektywności ekonomiczno-finansowej, tak aby poprzez to współtworzyć 
i weryfikować założenia strategii funkcjonowania i rozwoju własnej podmiotowości i ak-
tywności rynkowej.

SŁOWA KLUCZOWE efektywność ekonomiczno-finansowa, przedsiębiorstwa na rynku usług transportowych, 
koncentracja produkcji transportowej, podmiotowość i aktywność rynkowa przedsię-
biorstw transportowych

 

WSTĘP
Ekonomiczno-finansowa efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw transporto-
wych nie jest i nie może być wartością standardową rozpatrywaną ze strony wymogów określonej 
fazy cyklu koniunktury gospodarczej czy też celów lub wymogów strategii właścicielskich. 
Na obecnym etapie rozwoju stosunków ekonomicznych na globalizującym się rynku usług 
transportowych (Wojewódzka-Król, Załoga, 2016, s. 14–16) efektywność gospodarcza przedsię-
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biorstw transportowych determinowana jest bowiem – w głównej mierze – trzema wiodącymi 
czynnikami:

 Ȥ formą prawno-własnościową działalności danego podmiotu gospodarującego transportu;
 Ȥ stopniem koncentracji produkcji usługowej występującym na danym segmencie rynku 

transportowego, w ramach którego funkcjonuje dane przedsiębiorstwo;
 Ȥ projektowanym i społecznie oczekiwanym czasem aktywności rynkowej, którym charak-

teryzować się powinna określona jednostka gospodarcza transportu.

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  
TRANSPORTOWYCH W ICH POSZCZEGÓLNYCH FORMACH PRAWNO-WŁASNOŚCIOWYCH
W gospodarce narodowej Polski przedsiębiorstwa transportowe występują w jednej z trzech 
systemowo rozumianych form przestrzennego istnienia, zasad działania i zarządzania: samo-
rządowej, kapitałowej oraz cywilno-osobowej (Szałucki, 2017a, s. 49–51). Wybór formy orga-
nizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa uzależniony jest przede wszystkim od dwóch czynników 
(Nogalski, Białas, Czapiewski, 1993, s. 10):

 Ȥ roli, jaką spełniać może określony podmiot gospodarczy w społecznym procesie 
gospodarowania;

 Ȥ formuły własności, jaką reprezentuje, a która związana jest nade wszystko ze sposobem 
powołania do życia gospodarczego danej jednostki.

Atrybuty roli społeczno-gospodarczej poszczególnych przedsiębiorstw transportowych oraz 
charakterystycznej formuły własności są z kolei silnie związane z istotnością ich produkcji i moż-
liwej do zaakceptowania – przede wszystkim od strony wymogów techniczno-technologicznych 
i infrastrukturalnych – wielopodmiotowości ich występowania na rynku usług przemieszczania. 
W społecznym wymiarze użyteczności produkcji transportowej oznacza to konieczność racjo-
nalnego wpływania na następujące zagadnienia:

 Ȥ natężenia i intensywności alokacji w poszczególnych segmentach rynku usług transpor-
towych, usług przemieszczania wytwarzanych przez określone przedsiębiorstwa;

 Ȥ trwałości istnienia i sprawnego działania poszczególnych przedsiębiorstw jako wytwór-
ców czy dystrybutorów konkretnego asortymentu produktów usług transportowych. 

Samorządowe formy występowania przedsiębiorstw, reprezentowane w głównej mierze przez 
własność państwową i komunalną, powinny realizować działalność gospodarczą mającą „na celu 
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności” (Ustawa, 1981, rozdz. 2, art. 6, pkt 1) lub 
też „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty” (Ustawa, 1990, rozdz. 1, art. 7, pkt 1). Oznacza 
to, że produkty tych jednostek powinny być dostępne możliwie powszechnie, zaś działanie 
samych przedsiębiorstw kształtowane przez odpowiednie organy władzy samorządowej. Taka 
właśnie cecha powszechnej i publicznej alokacji towarów i usług skutkuje koniecznością stabili-
zacji istnienia i działania ich producentów. Przedsiębiorstwa samorządowej formy własności z re-
guły charakteryzują się powszechnością występowania swoich struktur i długim cyklem życia. 
Z drugiej strony oznacza to jednak malejące znaczenie zagadnień efektywności ekonomiczno- 
-finansowej w ich działalności oraz dominujący udział władz państwowych bądź też gminnych 
w kierowaniu ich pracą. Kryteria i rozstrzygnięcia wypełniające mechanizmy efektywnościowe 
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przedsiębiorstw samorządowych w znaczący sposób wyznaczane są zatem zewnętrznie, co musi 
skutkować zachowaniami organizacyjnymi, które odbiegają od standardów rynkowych.

W przedsiębiorstwach transportowych reprezentujących założenia i cele formy samorządowej 
efektywność ekonomiczno-finansowa sprowadza się do badania i oceniania ich aktywności 
gospodarczej poprzez pryzmat czterech zagadnień (Wyszomirski, 2002, s. 282–285):

 Ȥ sprawności działalności przedsiębiorstwa,
 Ȥ płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 Ȥ zadłużenia przedsiębiorstwa,
 Ȥ oceny zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju.

Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa transportowe występujące w formie samorządowej to 
przede wszystkim jednostki mające zapewnić ciągłość obsługi potrzeb przewozowych, efektyw-
ność ich działania będzie kwantyfikowana w głównej mierze wskaźnikami odpłatności własnej 
działalności (przedsiębiorstwa realizujące regularne przewozy pasażerskie) bądź też wskaźnika-
mi poziomów kosztów własnych (przedsiębiorstwa zapewniające utrzymanie sprawnej obsługi 
infrastruktury transportowej albo wykonujące przewozy zasobów strategicznych państwa lub 
samorządów terytorialnych). 

Kapitałowe formy występowania przedsiębiorstw transportowych, będące rezultatem anga-
żowania się w struktury gospodarcze wielu osób fizycznych i prawnych w celach realizacji kon-
kretnych przedsięwzięć, są najbardziej elastyczną postacią podmiotowego świadczenia produkcji 
ze względu na fakt, że do tej formy gospodarowania mogą być wnoszone zasoby i zdolności 
w postaci pieniężnej, jak i rzeczowej; przedsiębiorstwa tego typu nie mają praktycznie żadnych 
barier koncentracji. Ich pragmatycznie powszechnymi egzemplifikacjami są spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Właśnie ze względu na wysoką elastyczność zmian w potencjale przewozowych, a przez to 
i przewagi kapitałowych form przedsiębiorstw ich występowanie w przestrzeni gospodarczej jest 
też zmienne, aczkolwiek jednostkowo – stosunkowo trwałe. W wyniku prawnych uwarunkowań 
zarządzania tymi podmiotami nie mogą one w dowolnym czasie przerwać swojej aktywności 
rynkowej, choć żadne struktury – poza właścicielami – nie mogą zmusić organizacji kapitało-
wych do kontynuowania prowadzonej działalności.

Takie charakterystyki funkcjonalne przedsiębiorstw typu kapitałowego powodują, że 
wewnętrzne mechanizmy efektywnościowe stanowią o sukcesie ich bytu i dokonywaniu po-
żądanych zmian. Mechanizmy ekonomiczno-finansowe podmiotów kapitałowych są wysoce 
integralne i wyspecjalizowane w dziedzinie gospodarczej, którą reprezentują. Stąd ich istotne 
zróżnicowanie i odmienności. Równocześnie mechanizmy te są strukturalnie złożone przede 
wszystkim na skutek konieczności wykazywania się dużą elastycznością w aktywności pro-
dukcji transportowej. Z drugiej zaś strony efektywność ekonomiczno-finansowa kapitałowych 
przedsiębiorstw transportowych w największym stopniu zależna jest od istniejących warunków 
efektywnościowych na różnorodnych segmentach rynkowych.

W przedsiębiorstwach transportowych reprezentujących kapitałowe formy ich funkcjono-
wania efektywność ekonomiczno-finansowa kształtowana i egzekwowana jest poprzez recepcję 
praktycznie wszystkich – operacyjnie i decyzyjnie rozumianych – typowych mierników aktyw-
ności gospodarowania. Przede wszystkim zaliczyć do nich można wskaźniki (Wojewódzka-Król, 
Załoga, 2016, s. 550–552):
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 Ȥ rentowności finansowej przedsiębiorstwa,
 Ȥ płynności bieżącej przedsiębiorstwa,
 Ȥ akumulacji finansowej przedsiębiorstwa,
 Ȥ obrotowości majątku z całokształtu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa,
 Ȥ zadłużenia przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa,
 Ȥ zadłużenia kapitału własnego przedsiębiorstwa,
 Ȥ oceny zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju.

Kapitałowe przedsiębiorstwa transportowe reprezentowane są w głównej mierze przez duże 
i średnie jednostki gospodarcze. Dążąc do maksymalizacji własnej wartości rynkowej jako pod-
stawowego celu swojej działalności gospodarczej (Żurek, 2016, s. 31), podmioty te optymalizują 
poziom zyskowności przychodów ze sprzedaży wytwarzanej przez siebie produkcji transportowej, 
a w konsekwencji także rentowność kapitału własnego. W naturalny sposób w tych podmiotach 
gospodarujących przyjmowane są efektywnościowe cele zastępcze w postaci maksymalizacji przy-
chodów ze sprzedaży działalności operacyjnej czy też minimalizacji całkowitych kosztów własnych 
całokształtu działalności. W rezultacie takich właśnie celów zastępczych ich funkcje dążyć będą 
do wykorzystywania trendów do – wyróżnionych wyżej – maksymalizacji płynności i akumulacji 
finansowej oraz minimalizacji zadłużenia kwot przychodowości czy też wartości kapitałowych. 

Cywilno-osobowe formy występowania przedsiębiorstw będące efektem angażowania się 
w procesy gospodarcze własności stricte prywatnej mają na celu formalizację każdej aktywno-
ści, którą jest „działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach 
zarobkowych i na własny rachunek” (Ustawa, 1988, art. 2, pkt 1) w sposób wolny i dozwolony 
każdemu na równych prawach. Ze względu na te cechy cywilno-osobowe jednostki gospodarcze 
charakteryzują się ograniczoną pewnością świadczenia własnej produkcji. Indywidualny przed-
siębiorca ma bowiem prawo – po wypełnieniu zawartych umów i zobowiązań – w każdej chwili 
zlikwidować bądź zawiesić własną działalność. Trwałość występowania produktów konkretnego 
prywatnego podmiotu gospodarczego jest więc ograniczona, zaś tego typu przedsiębiorstwa są 
bytami o krótkim i nieciągłym okresie występowania. Stąd też generalną zasadą ich gospodarczej 
egzystencji jest praktycznie nieograniczona wielość podmiotów.

Dla cywilno-osobowych podmiotów gospodarczych transportu efektywność ekonomiczno-
-finansowa i jej szczegółowe przejawy są fundamentalnym warunkiem trwania czy rozwoju 
rynkowego. Jednak ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję form działania tych jednostek 
oraz rozproszenie w podażowej stronie rynków usług transportowych, mechanizmy efektywno-
ściowe tych podmiotów charakteryzować się muszą prostotą i jednoznacznie czytelną strukturą. 
W praktyce powoduje to, że cywilno-osobowe jednostki gospodarcze transportu same łatwo 
tracą osiągniętą już efektywność ekonomiczno-finansową bądź też podmioty konkurujące 
wytrącają je z danego stanu efektywności.

W przedsiębiorstwach transportowych reprezentujących cywilno-osobowe formy ich 
gospodarczej działalności efektywność ekonomiczna wyprowadzana będzie przez ich zespoły 
managerskie z podstawowych, klasycznych problemów zarządzania finansowego i dotyczyć 
będzie nade wszystko utrzymania – na poziomie gwarantującym stabilność pozycji rynkowej – 
odpowiednich poziomów (Szałucki, 2017b, s. 15): 

 Ȥ rentowności przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej przedsiębiorstwa,
 Ȥ wypłacalności finansowej przedsiębiorstwa jako jednostki gospodarującej.
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Rentowność przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej przedsiębiorstw transporto-
wych funkcjonujących w formie cywilno-osobowej to przede wszystkim zdolność do skutecznego 
świadczenia usług przewozowych i spedycyjnych na stosunkowo dobrze ustrukturalnionych 
rynkach usług przemieszczania. Przedsiębiorstwa te będą więc maksymalizować wykorzystanie 
wszystkich aktywów trwałych i obrotowych, niespecjalnie zważając na trwałość własnej segmen-
towej pozycji rynkowej.

Wypłacalność przedsiębiorstw transportowych reprezentujących formę cywilno-osobową 
to dbałość o terminowe regulowanie własnych zobowiązań, w tym przede wszystkim typu 
podatkowego i opłatowego. Umożliwi to tym jednostkom gospodarującym m.in. ubieganie 
się o zewnętrzne – najczęściej bezzwrotne – formy zasilania finansowego, co w efektywności 
tych jednostek stanowi znaczący czynnik ich zdolności do przetrwania czy też ewentualnego, 
majątkowo rozumianego, rozwoju.

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  
TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANA ZE STOPNIEM KONCENTRACJI ICH PRODUKCJI USŁUGOWEJ
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw transportowych związana ze stopniem koncentracji ich 
produkcji transportowej uzależniona jest – na obecnym etapie rozwoju stosunków rynkowych 
– od przyjętego i funkcjonującego modelu organizacji i zarządzania systemem transportowym 
danego segmentu tych usług (Dydkowski, 2009, s. 140–144). Właśnie poziom rozwoju stosunków 
kooperacyjnych na rynkach transportowych powoduje, że wyróżnić można następujące formy 
zorganizowania podażowej strony usług przemieszczania:

 Ȥ podmioty wykonujące wyłącznie funkcje organizatorów usług transportowych,
 Ȥ podmioty wykonujące wyłącznie funkcje operatorów usług transportowych,
 Ȥ podmioty wykonujące zarówno funkcje organizatorów, jak i organizatorów wykonywania 

usług transportowych,
 Ȥ podmioty wykonujące wyłącznie funkcje przewoźników w łańcuchach wytwarzania usług 

transportowych.
Jednostki gospodarcze transportu wykonujące wyłącznie funkcje organizatorów usług 

transportowych to przede wszystkim przedsiębiorstwa spedycyjne oraz zarządy publicznego 
transportu zbiorowego. Kierują się one dwiema zasadami kształtowania własnej efektywności 
ekonomiczno-finansowej:

 Ȥ poziom ponoszonych kosztów własnych nie może przekraczać osiągniętej wartości przy-
chodów ze sprzedaży określonego asortymentu usług przemieszczania,

 Ȥ poziom zyskowności przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej nie powinien być 
niższy od pozwalającego na trwałe utrzymanie się na rynku.

Kryteria tak rozumianej efektywności ekonomiczno-finansowej wynikają przede wszystkim 
ze społecznych celów utrzymania ciągłej obsługi przewozowej przez transport publiczny (zy-
skowność sprzedaży bliska zeru) bądź też z istoty konkurencji doskonałej, którą charakteryzuje 
się obecnie sytuacja na rynku usług spedycyjnych.

Podmioty gospodarcze transportu wykonujące wyłącznie funkcje operatora usług przemiesz-
czania charakteryzują się tym, że muszą mieć zawartą z organizatorem przewozów (spedytorem, 
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zarządcą transportu publicznego) umowę stałą, gwarantującą im bezpośrednie wykonawstwo 
odpowiedniego asortymentu usług o stałym natężeniu ich produkcji i gwarantującą ustabilizo-
wane przychody z ich sprzedaży. 

Sprawność funkcjonowania operatorów transportu skoncentruje się wówczas właśnie przede 
wszystkim na kryterium efektywności ekonomiczno-finansowej własnego działania. Poza 
oczywistymi tendencjami do osiągania wysokiej rentowności sprzedaży i płynności finansowej 
pojawi się trend do optymalizacji kosztów własnych działalności oraz tworzenia – w miarę 
precyzyjnych – planów inwestycyjnych. Optymalizacja działalności operatorów transportu do-
tyczyć będzie głównie kształtowania jednostkowych kosztów własnych produkcji przewozowej. 
Rachunek kosztów własnych działalności operatorów stanie się więc dynamicznym czynnikiem 
zarządzania ich działalnością operacyjną wobec ustabilizowanych umowami stałych poziomów 
przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej (Załoga, 2015, s. 228–229). 

Podmioty gospodarcze transportu wykonujące zarówno funkcje organizatorów, jak i organi-
zatorów wykonywania usług transportowych wypracowują własną efektywność ekonomiczno-
-finansową, opierając ją na zasadach optymalizacji relacji pomiędzy: rentownością przychodów 
ze sprzedaży usług przemieszczania, utrzymywaniem trwałej, stosunkowo wysokiej bieżącej 
płynności finansowej oraz poziomem zadłużenia rozpatrywanego z reguły w długim czasie. 
Relacja ta w głównej mierze wynika z faktu szerokiej kompleksowości wykonywania zadań 
publicznych albo też ze społecznej odpowiedzialności za sprawny przebieg procesów transpor-
towych ze szczególnym uwzględnieniem trwałości umów lub porozumień, w ramach których 
działają tego rodzaju przedsiębiorstwa transportowe.

Podmioty gospodarcze transportu wykonujące wyłącznie funkcje przewoźników w łańcu-
chach realizacji usług przemieszczania pełnią rolę substytucyjną i uzupełniającą w stosunku do 
zleceń przewozowych niepowtarzalnych lub interwencyjnych. 

Przedsiębiorstwa transportowe działające w taki właśnie sposób będą pojmować efektywność 
ekonomiczną własnego funkcjonowania przede wszystkim za pomocą techniki budżetowania 
finansowego otrzymywanych zadań. Każde zlecenie przewozowe zapewnić będzie musiało 
finansowanie zmiennych kosztów własnych oraz – w zależności od sytuacji – pokrycie pieniężne 
pewnego poziomu własnych kosztów stałych przedsiębiorstwa. Poziom zyskowności każdego 
takiego zlecenia będzie uzależniony od wysokości przepływów finansowych ponad koszty zmien-
ne. W praktyce gwarantować to będzie albo akumulację finansową, albo też pokrycie – przez 
przychody ze sprzedaży zlecenia – całkowitych kosztów własnych ponoszonych na bieżąco przez 
przewoźnika.

Ostatecznie więc przewoźnicy dążyć będą do osiągania własnej efektywności ekonomiczno-
-finansowej poprzez osiąganie rentowności przychodów ze sprzedaży zleconych im usług oraz 
zapewnienie sobie – poprzez taką właśnie rentowność – co najmniej bieżącej płynności finanso-
wej własnej działalności (Załoga, 2015, s. 229–230).
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EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  
TRANSPORTOWYCH PROJEKTOWANA CZASEM ICH AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ
Efektywność ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw transportowych, których działalność 
gospodarcza rozpatrywana jest w zależności od założonego właścicielsko czasu ich aktywności 
rynkowej, wymaga wprowadzenia dwóch kolejnych form klasyfikowania tych jednostek gospo-
darczych. Formy te wynikają z faktu występowania tych podmiotów gospodarujących w postaci 
(Engelhardt, 2009, s. 121):

 Ȥ przedsiębiorstw transportowych sektora publicznego, identyfikowanych w Polsce przez 
transportowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,

 Ȥ przedsiębiorstw transportowych sektora prywatnego, identyfikowanych w Polsce przez 
transportowe przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych (biznesowych).

Przedsiębiorstwa transportowe użyteczności publicznej charakteryzują się produkcją usług 
przemieszczania mającą na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społecznych. 
Powinny się cechować długim, praktycznie nie przerywanym i nie wygaszanym czasem własnej 
aktywności rynkowej. Z faktów tych wynikają bezpośrednio kryteria efektywności ekonomiczno-
-finansowej tych podmiotów. Stanowią je przede wszystkim wskaźniki odpłatności prowadzonej 
działalności operacyjnej oraz wskaźniki ogólnego zadłużenia, zaś komplementarnie wskaźniki 
bieżącej płynności finansowej, a także – w uzasadnionych przypadkach – wskaźnik deficytowości 
działalności operacyjnej. Zasadność takiego systemu oceny efektywności ekonomiczno-finanso-
wej wynika z następujących przesłanek (Szałucki, Letkiewicz, 2014, s. 186):

 Ȥ powszechności występowania określonych usług przewozowych i organizatorskich w tak 
znacznej liczbie, aby mogły one zaspokajać wszystkie podstawowe potrzeby społeczeństwa 
w zakresie transportu;

 Ȥ publicznego sposobu ich świadczenia, polegającego na możliwości korzystania z danych 
usług przemieszczania przez wszystkich obywateli na równych prawach;

 Ȥ regularności występowania takich usług oznaczającej przestrzenną i czasową stałość 
ich występowania, a mającą swoje formalne odzwierciedlenie w postaci odpowiednio 
przygotowanej informacji publicznej;

 Ȥ odpłatności świadczenia takich usług, tożsamej z koniecznością ich zakupu zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa transportowego;

 Ȥ specjalizacji środków transportowych sprowadzającej się do wykonywania usług prze-
mieszczania taborem charakterystycznym dla odpowiedniej ilości zleconych zadań oraz 
zapewniającym odpowiednią jakość takiego transportu.

Należy jednak dodać, że w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych 
użyteczności publicznej celową regułą takiej działalności jest utrzymanie dyscypliny w zakresie 
społecznie niezbędnych, uzasadnionych kosztów wytwarzania i sprzedaży określonych usług 
przemieszczania. Towarzyszy temu konieczność pozyskiwania adekwatnych do takich zadań 
źródeł finansowania przedmiotowej działalności, zaś sama efektywność ekonomiczno-finansowa 
ich wykorzystania nie może stanowić dla tych podmiotów celu podstawowego (Żurek, 2007, s. 52).

Przedsiębiorstwa transportowe działające na zasadach ogólnych (biznesowych) kierują 
się natomiast w swojej działalności gospodarczej najszerzej pojętą interpretacją efektywności 
ekonomiczno-finansowej. Ich czas istnienia i funkcjonowania nie jest bowiem poddawany spo-
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łecznemu programowaniu, a ich rynkowa rola może być w pełni zastąpiona przez inne podmioty 
życia gospodarczego. Stąd też jednostki gospodarcze transportu traktują swoje działanie jako 
przedsięwzięcie stricte biznesowe, a więc w praktyce podporządkowane maksymalizacji każdej 
racjonalnej efektywności. W procesach informacyjnych i decyzyjnych przedsiębiorstwa trans-
portowe działające na zasadach ogólnych biorą więc pod uwagę wszystkie aspekty efektywności 
gospodarczej, charakterystycznej dla rynku usług przemieszczania, do których zaliczyć należy 
– zgodnie ze standardami światowymi – kolejno (Sierpińska, Jachna, 1999, rozdz. 3):

 Ȥ wskaźniki sprawności działania przedsiębiorstwa,
 Ȥ wskaźniki rentowności sprzedaży i rentowności finansowej przedsiębiorstwa,
 Ȥ wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa,
 Ȥ wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 Ȥ wskaźniki rotacji specyficzne dla działalności przedsiębiorstwa.

Kompleksowość takiej właśnie efektywności i oceny ekonomiczno-finansowej przedsię-
biorstw transportowych działających na zasadach ogólnych wynika przede wszystkim z faktu 
konieczności kierowania się – w wyborach i decyzjach właścicielskich i zarządczych – racjami 
i regułami obowiązującymi na otwartych rynkach globalnych. Te ściśle efektywnościowe pryn-
cypia sprowadzić można do maksymalizacji – kolejno:

 Ȥ wartości rynkowej przedsiębiorstwa,
 Ȥ wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa,
 Ȥ wykorzystania rzeczowego majątku produkcyjnego przedsiębiorstwa,
 Ȥ wartości wytworzonej i sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa,
 Ȥ poziomu zysku netto jako wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

UWAGI KOŃCOWE
Na obecnym etapie rozwoju stosunków ekonomicznych na globalizującym się rynku usług 
przemieszczania efektywność gospodarcza przedsiębiorstw transportowych determinowana jest 
trzema wiodącymi czynnikami: formą prawno-własnościową działalności danego podmiotu go-
spodarującego transportu, stopniem koncentracji produkcji usługowej występującym na danym 
segmencie rynku transportowego, w  ramach którego funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, oraz 
projektowanym i społecznie oczekiwanym czasem aktywności rynkowej, którym charakteryzo-
wać się powinna określona jednostka gospodarcza transportu.

Przedsiębiorstwa transportowe, działając jednak na silnie wyspecjalizowanych produkcyjnie 
rynkach transportowych, wykazują się przez to istotnym zróżnicowaniem techniczno-eksploata-
cyjnym oraz operacyjnym własnej działalności. Oznacza to – w konsekwencji występowania tych 
wszystkich czynników – konieczność ciągłego badania i identyfikowania własnej efektywności 
ekonomiczno-finansowej, tak aby współtworzyć i weryfikować dzięki niej szczegóły strategii 
funkcjonowania i rozwoju własnej podmiotowości i aktywności rynkowej.
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COGNITIVE VALUES OF ECONOMIC AND FINANCIAL EFFECTIVENESS 
OF THE TRANSPORT ENTERPRISES ACTIVITY

SUMMARY Economic and financial effectiveness of the transport enterprises activity isn’t and can’t be a standard 
value considered from the side of the specified stage of the business cycle or represent aims and demands 
of the owners’ strategies. At the present stage of the economic relations development on the globalizing 
market of shipment services, the economic efficiency of the transport enterprises is determined by three 
leading factors:  legal form and ownership structure of the transport operator, level of concentration of 
service production occurring in relevant segment of the transport market in which the enterprise func-
tions, and the designed and socially expected time of market activity that the transport entity should 
be characterized by.
Transport enterprises functioning on the transport markets highly specialized in production are cha-
racterized by substantial differences in the aspects of their technical and operational activity. Therefore, 
as a consequence of the occurrence of all above mentioned factors, continuous analysis and identifica-
tion of own economic efficiency is a necessity, leading to cocreation and verification of the details of the 
functioning strategy and development of own subjectivity and the market activity.

KEYWORDS economic and financial effectiveness, enterprises on the transport markets, functioning strategy, own 
subjectivity and the market activity
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest rozwiązanie problemu badawczego – jakie mogą być dziś skutki dofi-
nansowania budowy lub przebudowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie 
aglomeracji poznańskiej. Na podstawie postawionych pytań autor przedstawia dane po-
zwalające na sformułowanie wniosków podsumowania ważnego etapu inwestycji infra-
strukturalnych niezbędnych z punktu widzenia wdrożenia kolei aglomeracyjnej funkcjo-
nującej pod nazwą Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 

SŁOWA KLUCZOWE Poznańska Kolej Metropolitalna, Zintegrowane Węzły Przesiadkowe, Zintegrowane In-
westycje Terytorialne

 

WSTĘP
Alokacja środków europejskich w Polsce w latach 2013–2020 odbywa się zgodnie z wynego-
cjowanymi priorytetami inwestycyjnymi podzielonymi na centralne i regionalne programy 
operacyjne. Negocjacje obszarów priorytetowych, które zostały objęte dofinansowaniem, poprze-
dzono rzetelną diagnozą potrzeb kraju i poszczególnych województw. Co do zasady, metodologia 
rozdziału środków w stosunku do poprzednich ram finansowych Unii Europejskiej (UE) nie 
uległa zmianie. Odnosi się jednak wrażenie, że ze względu na doświadczenia Polski wynikające 
z realizacji pierwszych dwóch wieloletnich budżetów wspólnoty, przygotowania do wdrożenia 
nowych funduszy i instrumentów europejskich były na zdecydowanie wyższym poziomie. W od-
niesieniu do priorytetów polityki regionalnej, a także obszarów miejskich, diagnozy potrzeb 
dokonał zespół opracowujący Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ponadto 
każdy z samorządów wojewódzkich, dokonując ewaluacji alokacji z lat 2007–2013, przygotował 
i podjął nowelizację swoich strategii rozwoju. Przyjęta w trzecim kwartale 2015 roku Krajowa 
Polityka Miejska 2023 (s. 6) za swój cel przewodni wskazała takie planowanie rozwoju miast, 
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które za pomocą zintegrowanego podejścia zaspokoi potrzebę postrzegania terytoriów przez 
pryzmat ich obszarów funkcjonalnych, a nie granic administracyjnych. 

Celem artykułu jest rozwiązanie problemu badawczego – jakie mogą być dziś skutki dofinan-
sowania budowy lub przebudowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie aglomeracji 
poznańskiej. Autor stawia następujące pytania badawcze: 

1. Czy dofinansowane w efekcie rozstrzygniętych konkursów lokalizacje zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych są zgodne z tymi wskazanymi w Master Planie dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej i we wcześniejszych opracowaniach eksperckich?

2. Czy zachowano spójność między kryteriami służącymi do wskazania tych lokalizacji 
a kryteriami służącymi do przyznania dofinansowania na ich budowę lub przebudowę?

3. Czy infrastruktura i środki trwałe, powstałe dzięki inwestycjom sfinansowanym ze 
środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), przyczynią się do realizacji 
wskaźników strategii ZIT, podniosą konkurencyjność transportu publicznego, a także czy 
są spójne z celami sformułowanymi w Krajowej Polityce Miejskiej 2023?

DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE TRANSPORTU I MOBILNOŚCI  
W KRAJOWEJ POLITYCE MIEJSKIEJ 2023
W drugiej połowie 2015 roku rząd przyjął Krajową Politykę Miejską 2023. Na podstawie prze-
prowadzonej diagnozy potrzeb miast i regionów autorzy opracowania uzupełnili tymi wynikami 
wcześniej przyjęte dokumenty programujące kierunki i cele rekomendowane do dofinansowania 
ze środków krajowych i/lub unijnych. W pkt. 4.3 wskazano na uwarunkowania i wyzwania 
dla krajowej oraz regionalnej polityki transportowej. Zauważono konieczność podjęcia takich 
działań inwestycyjnych i organizacyjnych, które zwiększą przyjazną dla środowiska mobilność 
mieszkańców. Aktualne wyzwania, z jakimi poradzić sobie musi nowa polityka transportowa 
w układzie obszarów funkcjonalnych miast, to m.in. gwałtowny wzrost zmotoryzowania, na-
silenie ruchu ulicznego, zatłoczenie ulic, blokowanie tras komunikacji miejskiej oraz kłopoty 
z dostępnością miejsc parkingowych. Skutkami pośrednimi tych problemów są: pogorszenie 
jakości środowiska życia człowieka i środowiska naturalnego, degradacja przestrzeni miejskiej 
oraz gorsza jakość życia mieszkańców związana z ilością czasu poświęcanego na odbywanie 
podróży. Nadto w polskiej rzeczywistości chaotyczny rozwój przestrzenny miast, zazwyczaj po-
wiązany z procesami niekontrolowanej suburbanizacji, spowodował uzależnienie mieszkańców 
od korzystania z samochodu osobowego jako głównego środka pozwalającego na zaspokojenie 
codziennych potrzeb transportowych. Tendencje te na przykładzie aglomeracji poznańskiej 
ilustruje tabela 1.
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Tabela 1. Udział poszczególnych środków transportu w dziennych podróżach poznaniaków, mieszkańców powiatu 
poznańskiego i średnia w przeliczeniu dla aglomeracji poznańskiej

Środek transportu Poznań Powiat 
poznański

Aglomeracja 
poznańska

Samochód osobowy 38,7% 65,6% 49,7%
Transport publiczny – komunikacja miejska 42,8% 12,3% 30,4%
Transport publiczny – kolej 0,1% 1,7% 0,8%
Samochód + transport publiczny 0,4% 1,1% 0,6%
Rower 4% 5,3% 4,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Thiem i in., 2014, s. 84).

Powyższe dane ilustrują skutki procesu suburbanizacji odnoszące się do mobilności miejskiej 
i aglomeracyjnej. Niepokojące tendencje są widoczne przede wszystkim w danych dotyczących 
mieszkańców powiatu poznańskiego, których podstawowymi środkami transportu pozwalają-
cymi na zaspokojenie ich codziennych potrzeb transportowych są samochody osobowe lub ko-
munikacja miejska (Tomaszyk, 2016, s. 546). Postulowany przez specjalistów rozwój mobilności 
miejskiej w kierunku pasażerskiego transportu intermodalnego (Szołtysek, 2011, s. 147) stanowi 
strategiczny cel przyświecający decyzjom inwestycyjnym w infrastrukturę transportu publicz-
nego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) miasta Poznania oraz decyzjom politycznym 
przekładającym się na organizację i zarząd nad siecią połączeń komunikacji aglomeracyjnej. 
Wyzwaniem jest podniesienie niskiego wskaźnika deklarujących korzystanie z transportu 
publicznego jako podstawowego lub uzupełniającego środka służącego do zaspokojenia potrzeb 
transportowych (patrz tab. 1). Rację ma również Jeremi Rychlewski (2017, s. 3), pisząc o tym, 
że potrzeba zmian dotyczy z jednej strony poprawy jakości usług przewozowych, z drugiej zaś 
ograniczania uciążliwości transportu oraz potrzeb transportowych przy zachowaniu dobrej 
dostępności poszczególnych celów podróży dla mieszkańców. 

Wśród przyczyn aktualnych problemów transportowych polskich aglomeracji autorzy 
Krajowej Polityki Miejskiej 2023 (2015, s. 37) widzą brak integracji poszczególnych elementów 
systemu publicznego transportu zbiorowego czy też nienadążanie za zmieniającymi się potrzeba-
mi w zakresie kierunków i częstotliwości odbywanych podróży. Wskazują na pożądany kierunek 
działań inwestycyjnych, których celem ma być włączenie różnych środków transportu w jeden 
spójny system komunikacyjny miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Postuluje się 
szeroką integrację funkcjonalną w postaci organizacji multimodalnych węzłów przesiadkowych, 
zapewnienie łatwego dostępu do infrastruktury przystankowej, integrację taryfowo-biletową, 
budowę parkingów P+R (parkuj i jedź) oraz lepszą synchronizację rozkładów jazdy komunikacji 
miejskiej z aglomeracyjną i regionalną pasażerską komunikacją kolejową1 (Krajowa Polityka 
Miejska 2023, 2015, s. 40 i nast.). 

1  W tym kontekście autorzy używają określenia „odniesienie komunikacji miejskiej do komunikacji kolejowej”.
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DIAGNOZA POTRZEB INWESTYCYJNYCH W INFRASTRUKTURĘ TRANSPORTOWĄ  
NA OBSZARZE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
Finansowanie budowy, przebudowy lub rozbudowy infrastruktury wspomagającej transport 
publiczny oraz jego integracja z transportem indywidualnym są możliwe dzięki alokacji środków 
europejskich na poziomie obszarów funkcjonalnych miast. Aktualne zasady wydawania środ-
ków z budżetu UE umożliwiają przeprowadzanie konkursów na dofinansowanie na podstawie 
nieznanego dotąd mechanizmu ZIT. Instytucje pośredniczące w alokacji środków zostały zobli-
gowane do opracowania, uzgodnienia i przyjęcia dokumentu diagnozującego i programującego 
w perspektywie śródokresowej rozwój obszarów funkcjonalnych. W aglomeracji poznańskiej 
jednostką wdrażającą ZIT jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań2. W przyjętej przez członków 
stowarzyszenia strategii ZIT na omawianym obszarze zdiagnozowano następujące niedobory 
w sieci transportu publicznego:

 Ȥ niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury transportowej, zwłaszcza w zakresie 
rozwiązań niskoemisyjnych oraz stopnia zintegrowania różnych środków komunikacji 
publicznej, 

 Ȥ nieoptymalny zakres integracji pasażerskiego transportu kolejowego z innymi formami 
transportu publicznego i indywidualnego, 

 Ȥ niezadowalający w stosunku do potrzeb poziom spójności sieci drogowej oraz powiązań 
z istniejącymi drogami szybkiego ruchu, 

 Ȥ niewystarczający poziom rozwinięcia sieci ścieżek rowerowych oraz niedostatecznie 
efektywna ich integracja na poziomie metropolitalnym, 

 Ȥ niewystarczający poziom inwestycji mających na celu zmniejszenie poziomu emisji, 
zatłoczenia i hałasu (Strategia ZIT, 2015).

Kierunkiem rozwoju aglomeracji w tym kontekście ma być m.in.: 
 Ȥ rozwój infrastruktury transportowej z preferencją dla niskoemisyjnej i zintegrowanej 

komunikacji publicznej,
 Ȥ wzrost integracji sieci kolejowej z innymi formami transportu publicznego i indywidu - 

alnego, 
 Ȥ zwiększenie spójności sieci drogowej wraz z powiązaniami z nowo zbudowanymi drogami 

szybkiego ruchu, 
 Ȥ rozbudowa siatki ścieżek rowerowych oraz zwiększenie ich integracji w skali całej metro-

polii, a także ograniczenie emisji, zatłoczenia i hałasu (Strategia ZIT, 2015). 
Kluczową częścią projektu budowy sieci transportu użyteczności publicznej aglomeracji 

poznańskiej mają być inwestycje w punkty przesiadkowe integrujące różne formy transportu 
indywidualnego z komunikacją kolejową i/lub tramwajową. Zintegrowane węzły przesiadkowe 
(ZWP) mają spełniać swe ustawowe kryteria, czyli być „miejscem umożliwiającym dogodną 
zmianę środka transportu wyposażonym w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, 
w szczególności miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, 
systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią ko-
munikacyjną lub siecią komunikacyjną” (Ustawa, 2010). Autorzy Strategii ZIT prognozują, iż 

2  Więcej: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/ (28.12.2017).
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skutkami zrealizowanych inwestycji będą: zwiększenie liczby miejsc parkingowych w obiektach 
P+R, poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców MOF miasta Poznania oraz 
skrócenie czasu dojazdu komunikacją publiczną do pracy, szkół i placówek usługowych. Ponadto 
mają nadzieję, że w długookresowej perspektywie skutkiem dofinansowania budowy ZWP 
będzie zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców Poznania i okolic (zmiana kultury 
mobilności) polegająca na rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz 
transportu zbiorowego jako podstawowego środka przemieszczania się w obrębie aglomeracji.

Z kolei zespół pracowników Centrum Badań Metropolitalnych UAM w opracowanej w 2016 
roku Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (Mikuła, Kaczmarek, 
2016, s. 136), w części poświęconej organizacji transportu publicznego, kreśli wizję budowy 
sprawnej i efektywnej sieci transportu publicznego, która zapewni realizację potrzeb mieszkań-
ców związanych z mobilnością, a także będzie konkurencyjna względem innych form trans-
portu i przyjazna dla środowiska przyrodniczego. W dokumencie tym zakłada się konieczność 
inwestycji w rozwój centrów przesiadkowych w pobliżu stacji kolei metropolitalnej lub pętli 
tramwajowych wyposażonych w bezpieczne parkingi. Nie jest to nowy postulat, lecz podnoszony 
już wcześniej przez środowisko poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji. Rozwiązaniem części problemów transportowych aglomeracji poznańskiej jest 
oparcie jej rozwoju na sieci kolejowej, a w Poznaniu na sieci tramwajowej (Rychlewski, 2017, s. 3). 
Budowa lub modernizacja już istniejącej infrastruktury ma pozwolić na korzystanie z podróży 
łączonych i przyczynić się do minimalizacji negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju 
przestrzennego całej aglomeracji (Mikuła, Kaczmarek, 2016, s. 137). Oparcie systemu transportu 
pasażerskiego na sieci kolejowej jest koniecznym czynnikiem metropolizacji, czyli osiągnięcia 
przez aglomerację poznańską odpowiedniej do jej liczby ludności, lokalizacji i potencjału go-
spodarczego rangi w gospodarczej strukturze UE (Rychlewski, 2011, s. 198–211). Warto jednak 
zwrócić uwagę, że same inwestycje w infrastrukturę transportową nie wystarczą, by zmienić 
kulturę mobilności mieszkańców. Ważnymi elementami atrakcyjnej oferty przewozowej są rów-
nież: wspólna taryfa przewozowa, spójny rozkład jazdy, spójny z transportem lokalnym system 
informacji pasażerskiej, pewność usług przewozów aglomeracyjnych (Tomaszyk, 2016, s. 552), 
skomunikowanie gminnego transportu autobusowego z kursami pociągów oraz inne czynniki 
mające wpływ na jakość oferowanej usługi przewozowej (Tomaszyk, 2017). 

Dokumentem programującym budowę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) jest przy-
jęty w 2017 roku Master Plan dla PKM3. Koncepcja ta była kształtowana tak, aby można było 
uruchomić system bez inwestycji w infrastrukturę kolejową. Inwestycje te są jednak potrzebne 
dla zapewnienia odpowiedniego standardu systemu i zachęcenia większej liczby mieszkańców do 
korzystania z kolei (Rychlewski, 2017, s. 12). W zasadach porządkujących implementację planu 
w kontekście węzłów przesiadkowych zapisano, że 

[…] gminy, na terenie których znajdują się stacje i przystanki kolejowe, na których zatrzymy-
wać się będą pociągi PKM, przejmą odpowiedzialność za modernizację i utrzymanie punktów 
przesiadkowych. […] podejmą rozmowy z dotychczasowymi właścicielami w celu przejęcia 
na własność wybranych nieruchomości służących funkcjom komunikacji publicznej, w tym 

3  Więcej o projekcie zob. Master Plan (2018).
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budynków stacyjnych4; […] Wraz z uruchamianiem połączeń PKM na poszczególnych liniach 
gminy będą organizować zsynchronizowany dowóz pasażerów do węzłów przesiadkowych 
oraz będą ograniczać połączenia autobusowe konkurencyjne do PKM (Zasady PKM, 2015). 

Autorzy dokumentu na podstawie przeprowadzonych badań wskazali docelowe lokalizacje 
węzłów przesiadkowych, dokonując ich hierarchizacji. 

Na społeczne uwarunkowania rozwoju kolei metropolitalnej zwracają uwagę Radosław Bul 
i Tomasz Kaczmarek. Autorzy ci wnioskują, iż z punktu widzenia obszaru funkcjonalnego miasta 
Poznania

istotne jest […] szukanie alternatywy, pozwalającej ograniczyć negatywne skutki rozwoju 
motoryzacji, a także poprawić dostępność głównego miasta. Taką alternatywą jest oparcie 
systemu transportowego na istniejącej i projektowanej sieci kolejowej. Aglomeracja poznańska 
dysponuje dużym potencjałem w tym zakresie. W Poznaniu zbiega się 9 linii kolejowych, które 
z wielu względów, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, są jak dotąd tylko w ograni-
czonym zakresie wykorzystane w lokalnych przewozach pasażerskich. Z uwagi na istniejącą 
infrastrukturę, transport kolejowy może stać się konkurencyjny dla transportu samochodo-
wego na obszarze aglomeracji poznańskiej i całego poznańskiego obszaru metropolitalnego, 
obejmującego powiat poznański i powiaty ościenne (Bul, Kaczmarek, 2014, s. 8; Bul, 2017). 

Należy zauważyć, że sama infrastruktura transportowa nie jest wystarczającym warun-
kiem do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Nietrafione lokalizacje ZWP, ich 
niefunkcjonalność, brak integracji przestrzennej z otaczającym stacje i przystanki obszarem 
aglomeracji, brak zintegrowanej oferty przewozowej różnych przewoźników, w tym spółki Koleje 
Wielkopolskie, brak synchronizacji rozkładów jazdy i niedopasowany do potrzeb pasażerskich 
układ połączeń są czynnikami, które obniżą atrakcyjność aglomeracyjnego transportu publicz-
nego jako alternatywnej formy przemieszczania. Stąd warunkiem koniecznym powodzenia 
przedsięwzięcia polegającego na budowie ZWP i uruchomienia PKM jest wola współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego, przewoźników, spółek skarbu gminy i województwa oraz 
Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości dworcowych i infrastruktury kolejowej.

ALOKACJA ŚRODKÓW NA WSPIERANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH,  
W TYM MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W RAMACH ZIT DLA MOF MIASTA POZNANIA
Instytucją pośredniczącą w wyborze środków europejskich zapewnionych w Wielkopolskim 
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2013–2020 (WRPO) jest Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań. Realizacja zadania polegającego na wyłonieniu w trybie konkursowym pro-
jektów na dofinansowanie budowy lub przebudowy infrastruktury ZWP odbywała się w ramach 
poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej w ramach 
ZIT dla MOF Poznania” (WRPO, 2013). Dotychczas ogłoszono pięć naborów wniosków. Władze 
stowarzyszenia, decydując o wyborze projektów w trybie konkursowym, zrezygnowały z opcji 
jednego konkursu na projekt systemowo rozwiązujący zdefiniowane w dokumentach programo-

4  Kwestia własności nieruchomości, na której ma powstać ZWP, jest zasadniczym i dotąd nierozwiązanym 
problemem, który może opóźnić lub pozbawić dofinansowania wyłonionych w trybie konkursowym lokalizacji.
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wych problemy. Tabela 2 przedstawia zbiorcze zestawienie ogłoszonych naborów, wybranych do 
realizacji projektów i lokalizacje ZWP. Tabela 3 ilustruje wymogi, jakim sprostać muszą węzły 
integracji i przystanki zintegrowane. W tabeli 4 zaś porównano zdiagnozowane w 2014 roku dla 
PKM efekty jej wprowadzenia ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

W tabeli 2 wskazano gminy, które najczęściej składały wnioski o dofinansowanie i były w tym 
zadaniu najbardziej skuteczne. Jednak miarą tej skuteczności nie jest zlokalizowanie węzła we 
wcześniej projektowanej lokalizacji, lecz poza jej zasięgiem lub nie przy infrastrukturze kolejowej 
albo tramwajowej. Przykładem takich inwestycji są wnioski o dofinansowanie składane przez 
gminy: Tarnowo Podgórne, Kleszczewo, Śrem. Z kolei przykładem gminy, która w ramach prowa-
dzonych naborów składała wniosek o dofinansowanie, a go nie otrzymała, jest gmina Komorniki, 
która leży wzdłuż trasy kolejowej z Poznania w kierunku Wolsztyna. W projektowanej sieci 
połączeń realizowanych w ramach PKM zakłada się zwiększenie częstotliwości kursów pociągów 
relacji Grodzisk Wielkopolski–Wągrowiec (linia S3). Ponadto istniejące stacje kolejowe w Wirach, 
Szreniawie i Rosnówku są zlokalizowane na obszarach charakteryzujących się wysoką presją 
migracyjną i inwestycyjną, co stanowi o ich potencjale uzasadniającym dofinansowanie budowy 
ZWP. Opierając się na tak sformułowanym kryterium oceny złożonych wniosków, brak tych lo-
kalizacji można uznać za błąd. Należy jednak wspomnieć, że gmina ta we współpracy z miastem 
Poznaniem i powiatem poznańskim będzie beneficjentem pozakonkursowego rozdania środków 
na przebudowę układu torowo-drogowego w rejonie ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania 
i Komornik. Przebudowa ta pozwoli na uruchomienie bezkolizyjnego przejazdu tunelem pod 
trasą kolejową Poznań–Berlin. Opinie ekspertów na temat zasadności tej inwestycji z punktu 
widzenia promocji transportu publicznego są jednak podzielone.

Zdecydowanie ważniejszym kryterium analizy danych tabeli 2 jest porównanie propono-
wanych w Master Planie dla PKM lokalizacji ZWP i przystanków zintegrowanych z tymi, które 
otrzymały dofinansowanie. Zaznaczone na szaro gminy uzyskały dofinansowanie na budowę 
lub przebudowę infrastruktury przydworcowej związanej ze zmianą funkcji dotychczasowych 
dworców kolejowych na węzły przesiadkowe czy też przystanki zintegrowane. Uzasadnieniem 
dla tych lokalizacji są nie tylko skutecznie napisane wnioski o dofinansowanie (z użyciem słów 
kluczy), lecz przede wszystkim merytoryczne opracowania wcześniej zleconych ekspertyz po-
twierdzających aktualne i przyszłe potoki pasażerskie na tych węzłach. Kursywą zaznaczono 
te gminy, które uzyskały dofinansowanie na większą liczbę węzłów niż proponowano w Master 
Planie dla PKM. 

Analiza danych z powyższego zestawienia wskazuje na istotne rozbieżności między opraco-
waniami ekspertów, na podstawie których wyznaczono docelowe punkty integracji, z tymi, które 
w wyniku postępowania konkursowego zostaną zbudowane lub przebudowane. Ponadto wnioski 
złożone przez gminy, które otrzymały dofinansowanie na lokalizacje węzłów lub przystanków 
zintegrowanych niepołożonych przy linii kolejowej bądź tramwajowej, są przykładem odstępstwa 
od leżącej u podstaw myślenia o systemie aglomeracyjnej komunikacji publicznej koncepcji 
PKM. Co prawda lokalizacje te znajdują się na terenie gmin będących członkami Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, jednak obecnie nie mają one czynnego połączenia kolejowego z którąkolwiek 
z linii kolei aglomeracyjnej. Są położone w zasięgu koncepcji przebiegu linii S7 (Kaczmarek, 
Mikuła, 2010). 
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Z kolei uzyskanie dofinansowania na większą liczbę lokalizacji ZWP w gminie niż wynika-
łoby to z diagnozy potrzeb PKM może dowodzić tego, że nad merytorycznym uzasadnieniem 
lokalizacji zwyciężyła pragmatyka polityczna i chęć wykazania się przez włodarzy gmin wysokim 
wskaźnikiem uzyskania dofinansowania ze środków UE na inwestycje w gminie. Skutkiem 
takich działań jest powstanie pseudowęzłów przesiadkowych, których funkcjonalność już dziś 
może się wydawać wątpliwa, m.in. ze względu na ich zbyt gęstą lokalizację na danym obszarze. 
Konieczność zatrzymywania się pociągów PKM na każdym z tych przystanków będzie skutkowa-
ła dłuższym czasem dojazdu do Poznania, co w efekcie nie będzie alternatywą względem dojazdu 
samochodem. Ponadto trzeba zauważyć, iż dofinansowanie większej od zakładanej na danym 
odcinku liczby węzłów doprowadziło do tego, że niektóre gminy nie mogły otrzymać wsparcia 
z uwagi na ograniczone w tym działaniu środki WRPO.

Tabela nr 3. Wymogi infrastrukturalne dla węzłów integracyjnych
Węzeł transportowy w centrum miejscowości

Rodzaj węzła P&R B&R K&R
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Krajowy - dla 2% 
wsiadających 7 miejsc 150 m tak tak 100 miejsc tak tak

Regionalny dla 4% 
wsiadających

dla 3% 
wsiadających

4 
miejsca 150 m tak tak 60 miejsc tak tak

Lokalny dla 5% 
wsiadających

dla 4% 
wsiadających

4 
miejsca 150 m tak tak 40 miejsc tak tak

Przystanek 
zintegrowany

dla 6% 
wsiadających

dla 6% 
wsiadających

3 
miejsca 100 m tak/nie tak 5 miejsc tak nie

Przystanek - dla 6% 
wsiadających

2 
miejsca - nie tak/nie 5 miejsc nie nie

Węzeł transportowy poza centrum miejscowości

Krajowy - dla 3% 
wsiadających 7 miejsc 100 m tak tak 100 miejsc tak tak

Regionalny dla 5% 
wsiadających

dla 4% 
wsiadających

4 
miejsca 100 m tak tak 60 miejsc tak tak

Lokalny dla 6% 
wsiadających

dla 5% 
wsiadających

4 
miejsca 100 m tak tak 40 miejsc tak tak

Przystanek 
zintegrowany

dla 6% 
wsiadających

dla 8% 
wsiadających

3 
miejsca 100 m tak/nie tak 10 miejsc tak nie

P&R – Park and Ride; B&R – Bike and Ride, K&R – Kiss and Ride
Źródło: (Koncepcja, 2014). 

W tabeli 3 wskazano standardy, jakim sprostać muszą poszczególne kategorie/rangi infra-
struktury pozwalające na integrację usług przewozowych w jednym miejscu. Z kolei w tabeli 4 
wskazano na opisane w Master Planie dla PKM spodziewane skutki budowy kolei metropolitalnej 
wraz z porównaniem argumentacji podnoszonej w uzasadnieniach do wniosków ze standar-
dowym wnioskiem o dofinansowanie. Należy mieć na względzie, że budowa infrastruktury 
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towarzyszącej PKM nie jest finalnym projektem. Na tej podstawie trudno się podjąć ewaluacji 
całego projektu PKM. Natomiast metodologia wniosków o dofinansowanie wskazywała na to, 
że aplikujący powinien uzasadnić inwestycję, właśnie wskazując skutki budowy kolei metro-
politalnej wykorzystującej nową infrastrukturę. Widoczna rozbieżność między spodziewanymi 
efektami uruchomienia PKM a argumentacją podnoszoną przez wnioskodawców skutkuje 
wyborem tych wniosków, które lepiej wpasowały się w kryteria konkursowe (co nie dziwi), ale 
niekoniecznie znajdowały uzasadnienie merytoryczne we wcześniejszych opracowaniach. Uwagę 
zwraca również fakt, że ogłaszający konkurs w kryteriach kwalifikujących do dalszej oceny me-
rytorycznej nie podnosił konieczności spełniania wymogów PKM, lecz tylko strategii ZIT. Cztery 
nowelizacje tego ostatniego dokumentu, nawet z przychylną opinią instytucji zarządzającej oraz 
Ministerstwa Rozwoju i Finansów, powodowały, iż mogło dojść do rozbieżności między Master 
Planem dla PKM a lokalizacjami uzyskującymi wsparcie finansowe. Przykładem na potwier-
dzenie tej tezy jest chociażby wykreślenie zapisu strategii ZIT w wersjach 1 i 1.1 mówiącego 
o tym, że węzły powinny być zlokalizowane poza II ramą komunikacyjną miasta Poznania5. 
Efektem przegłosowanych przez Radę Metropolii Poznań zmian i uzyskania na nie pozytywnych 
uzgodnień jest spełnienie kryterium dostępności dla przebudowy ronda Rataje zlokalizowanego 
w obrębie II ramy komunikacyjnej.

Tabela 4. Porównanie spodziewanych skutków budowy PKM wraz z infrastrukturą towarzyszącą z deklarowanymi 
we wnioskach efektami, kryteriami konkursowymi oraz ze statystycznym projektem

Spodziewane skutki budowy kolei metropolitalnej na terenie aglomeracji 
poznańskiej

Argumentacja wnioskodawców 
w dokumentach konkursowych

1 2
Społeczeństwo

skrócenie czasu podróży x
zmniejszenie kosztów eksploatacji samochodów
zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia drogowego x
zwiększenie dostępności do miejsc pracy, szkół, usług, rekreacji i turystyki x
ograniczenie uciążliwości transportu dla mieszkańców x
zapewnienie ekonomicznego środka transportu
zmniejszenie zatłoczenia na drogach x
podwyższenie komfortu życia mieszkańców x
zapewnienie taniego i efektywnego transportu
zwiększenie dostępności transportowej obszaru x
zwiększenie udziału transportu kolejowego w pracy przewozowej ogółem x
zmniejszenie emisji spalin x
zniesienie barier rozwojowych regionu
zmniejszenie dysproporcji w rozwoju gospodarczym poszczególnych 
obszarów
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

5  „W ramach Projektu możliwe jest dofinansowanie kosztów tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
przy istniejących stacjach kolejowych i przystankach położonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania oraz 
przy stacjach Czempiń i Środa Wielkopolska, które są stacjami granicznymi minimalnego zasięgu Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej wskazanego w uchwale Rady Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z dnia 2 lipca 
2015 r., a także przy najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportu pętlach lub przystankach 
tramwajowych, położonych na zewnątrz drugiej ramy komunikacyjnej Poznania” (por. Strategia ZIT, 2015).
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1 2
podwyższenie spójności terytorialnej i atrakcyjności osiedleńczej regionu
zwiększenie poziomu integracji podsystemów transportowych x

Organizator przewozów
poprawa mobilności społeczeństwa lokalnego x
zwiększony poziom dostępności komunikacyjnej lokalnych obszarów
poprawa dostępności lokalnych rynków pracy
poprawa dostępności do ponadlokalnych miejsc pracy
poprawa dostępności do szkół, urzędów i opieki zdrowotnej x
zmniejszenie stopy bezrobocia
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszarów
większe wpływy z podatków

Samorządy
poprawa organizacji przewozów x
zwiększenie pracy przewozowej w transporcie kolejowym
efektywniejsze wykorzystanie taboru
zwiększenie przychodów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Koncepcja, 2014).

Porównanie w tabeli 4 prognozowanych skutków uruchomienia PKM z argumentacją pod-
noszoną we wnioskach o dofinansowanie pokazuje ostrożność w argumentacji mającej wpływ 
na wskaźniki produktu. Część z deklarowanych skutków przyznania dofinansowania będzie 
możliwa do zbadania po okresie ewaluacji projektów, przewidzianym na koniec 2020 roku.  

Rysunek 1 ilustruje wszystkie objęte dofinansowaniem lokalizacje ZWP oraz te, które przeszły 
pozytywnie ocenę strategiczną w piątym naborze z trzeciego kwartału 2017 roku.

WNIOSKI
Logika efektywnego myślenia projektowego niekiedy uzasadnia przyznanie dofinansowania 
tylko i wyłącznie chęcią osiągnięcia wysokich wskaźników wydanych środków w ramach 
priorytetów regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Oceniając skutki przyznania 
dofinansowania z punktu widzenia formalno-prawnego, trzeba powiedzieć, że środki zostały 
przyznane zgodnie z celem i przewidzianym trybem. Jednak kierowanie się dysponenta środ-
ków publicznych tylko takim kryterium efektywności dofinansowanej inwestycji, bez analizy 
rzeczywistej potrzeby realizacji inicjatywy projektowej i jej skutków, trwałości oraz zmian do-
konujących się w bliższym, jak i w dalszym otoczeniu inwestycji, należy uznać za nieracjonalne. 
Niezależnie od rangi dokumentu uzasadniającego dofinansowanie inwestycji w ZWP i gremium, 
przez które był przyjmowany, skutkiem realizacji tych inwestycji ma być zmniejszenie różnic 
w rozwoju społeczno-ekonomicznym, stymulowanie rozwoju systemu transportu publicznego, 
zwiększenie dostępności i atrakcyjności osadniczej i gospodarczej również peryferyjnych ob-
szarów aglomeracji oraz obniżenie poziomu emisji CO2. Stąd przyznanie dofinansowania na 
budowę lub przebudowę ZWP powinno skutkować podjęciem próby ich integracji przestrzennej 
i poprawy ich dostępności. Temu ostatniemu celowi służą m.in. inwestycje w infrastrukturę dro-
gową doprowadzającą ruch samochodowy, pieszy czy rowerowy do węzła, budowa lub rozbudowa 



Skutki dofinansowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie aglomeracji poznańskiej

149

Rysunek 1. Lokalizacje ZWP objęte dofinansowaniem ze środków ZIT dla MOF miasta Poznania.
Źródło: (S. Ciesiółka, komunikacja osobista, 12.01.2018).

parkingów, budowa parkingów rowerowych, poprawa bezpieczeństwa na peronach ZWP i inne. 
Te efekty będą najszybciej widoczne i pozwolą na sprostanie założonym przez ogłaszającego 
konkurs wskaźnikom produktu, takim jak: zakup niskoemisyjnych autobusów, zakup stojaków 
rowerowych, przebudowa dróg, budowa ścieżek rowerowych i innych. W rezultacie poprawie 
ulegnie stan infrastruktury drogowej doprowadzającej ruch samochodowy, rowerowy i pieszy 
do węzłów. Pasażerowie dojeżdżający do ZWP rowerem zyskają nowe ścieżki rowerowe, a także 
miejsce do bezpiecznego przechowania roweru. Rozbudowie ulegnie również system roweru 
miejskiego poza granicami miasta Poznania. Z kolei zakup niskoemisyjnego taboru autobuso-
wego w znaczący sposób zmodernizuje flotę transportową mniejszych przewoźników, podniesie 
komfort podróżowania i może, ale tylko w części, przyczyni się do wzrostu popularności trans-
portu publicznego jako podstawowego środka transportu w aglomeracji poznańskiej. Na etapie 
projektowania inwestycji należy jednak pamiętać, że aby węzły spełniały swoje pozostałe cele, 
muszą spełniać wskaźniki funkcjonalności (Czubiński, 2017). 
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Cztery zmiany treści dokumentu stanowiącego podstawę do ogłaszania konkursu i wyboru 
wniosków o dofinansowanie ZWP w MOF miasta Poznania można uznać za uelastycznienie 
nowej formuły ZIT i dostosowywanie się do faktycznie występujących potrzeb jednostek samo-
rządu terytorialnego. Przyjmuje się, że wcześniejsze opracowania nieprecyzyjnie diagnozowały 
potrzeby w tym zakresie. Można jednak odnieść wrażenie, że działania te mają na celu znalezienie 
funduszy na sfinansowanie inwestycji, które powinny być realizowane z innych niż ZIT środków. 
Tym samym istnieją przesłanki do popełnienia jednego z podstawowych błędów związanych 
z przyznaniem dofinansowania polegającego na tym, iż dotacja inwestycji może powodować 
zmianę istoty samej inwestycji (Ofiarski, 2012).

Skutkiem decyzji o konkursowym trybie wyłaniania projektów objętych dofinansowaniem 
zgłaszanych przez poszczególne gminy było doprowadzenie do niepotrzebnej konkurencji gmin 
i ich włodarzy o te środki. Z założenia strategia i budżet ZIT miały wzmocnić współpracę mię-
dzygminną, tak niezbędną przy współdziałaniu podczas tworzenia systemu kolei aglomeracyjnej. 

Kształtowanie się kolei metropolitalnej jest procesem ewolucyjnym wymagającym zsyn-
chronizowanych działań na wielu płaszczyznach. Wśród nich wymienić można m.in.: poprawę 
przepustowości sieci kolejowej, uruchomienie nowych połączeń kolejowych, integrację prze-
strzenną stacji i przystanków, inwestycję w infrastrukturę kolejową i drogową. Dzięki środkom 
finansowym dysponowanym na podstawie mechanizmu ZIT częściowo poprawiła się integracja 
przestrzenna stacji i przystanków na terenie MOF miasta Poznania.
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OF INTEGRATED TRANSFER NODES IN THE POZNAŃ AGGLOMERATION

SUMMARY The article presents, how to solve the research problem: what are the effects of co-financing construc-
tion or reconstruction of integrated transfer nodes in the Poznań Agglomeration. Based on the re-
search questions, author shows data allowing to formulate conclusions regarding the effects of building 
an important element of infrastructure accompanying the superior project of the Poznań Metropolitan 
Railway.
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ABSTRACT Soundscape is an inseparable element of landscape, thus being a component of the location 
of a specific property. Noise in the environment represents a serious danger for public 
health. Often unusual sounds of nature are disrupted, especially in cities, by road noise, 
which is the main threat to acoustic climate. The aim of this paper is to identify the in-
fluence of the vicinity of a national road on housing prices in a selected local market. The 
log-linear regression to assess the influence of the vicinity of a national road on housing 
prices was applied. Some other factors which have an impact on the prices of flats were also 
taken into account. The designed model showed that dwellings located in the zone affected 
by increased noise were cheaper than those located beyond it. The results of our survey 
may appear useful in spatial planning and in evaluating the costs of road investments, 
including the assessment of environmental impact. 

KEY WORDS housing market, prices, roads, road noise

 

INTRODUCTION
Noise, which is one of the forms of environmental pollution, is an important factor leading to 
residents’ discomfort and contributing to the decreased quality of urban space. Transport noise 
is a particularly significant form of noise. Studies on the influence of the proximity of roads on 
acoustic comfort show that its negative impact concerns not only the quality of environment, but 
also housing prices. 

The aim of this paper is to identify the influence of the vicinity of a national road on housing 
prices in a selected local market. Market transactions concluded in Kalisz in the years 2012–2016 



Maria Trojanek, Izabela Rącka

154

were analyzed. In order to eliminate differences between flats, a group of dwellings located in 
one of the cadastral districts with homogenous development was distinguished, and then the 
prices of flats were analyzed, taking into account the proximity of a national road. The research 
methods included: statistical analysis and multiple regression with the use of log-linear function. 

THE INFLUENCE OF LOCATION ON HOUSING PRICES 
The price of a property is subject to market laws and changes under the influence of factors 
resulting directly from the real estate market, as well as from external, macroeconomic factors. 
Prices inform market participants whether the allocation of resources they perform will enable 
them to achieve the best possible results; thus, they are a signal indicating the directions of the 
flow of resources and an incentive to begin or abandon activity (Zaremba, Będzik, 2010, p. 42). 
Real properties are the only goods the price of which is clearly dependent on the nature of their 
surroundings, i.e. location (Fanning, 2014; Siemińska, 2012). 

Figure 1. Site as a cell.
Source: based on: (Fanning, 2014).

The influence of location on the price of a real property is discussed by S.F. Fanning (2014), 
who emphasizes that it is one of the most important price determinants. He views location as 
a three-level quality, consisting of the purpose of a property (its condition or/and its development 
potential, landform), the character of its surroundings and its influence on the property, and of 
the general urban space and mutual relationships in the land use structure of the city, the current 
ones and those planned or likely in the future. The mutual relations among the three layers of 
location may be compared to those occurring inside an organism (fig. 1). Just like a cell is linked 
with neighboring cells and with the whole organism, a real property is connected with its close 
and distant surroundings, its neighborhood and with the whole city. 

Prices in the housing market are determined by a number of factors, such as location, the 
quality of neighborhood, distance from the city centre, transport accessibility (including public 
transport), age and materials used for construction. The differentiation of the attributes of dwell-
ings leads to the further segmentation of this market (Ranci, Brandsen, Sabatinelli, 2014, p. 167).
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Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna and Konrad Żelazowski (2012, pp. 23–25) note 
that the distribution of prices for the particular attributes of properties in the real estate market 
has not been identified; moreover, this market imperfectly reflects property attributes in their 
prices. Due to the scarcity of transactions, the market does not determine the price, but only the 
range of prices. The level of the transactional price, defined as the average unit price (PLN/m2) 
in a given period, is determined by – apart from attributes and from the form of sales and its 
strategy – the negotiation capabilities of market participants, relations between subjects, motiva-
tions, emotions, etc. 

The real estate market differs from other markets because of its unique character. The study 
and analysis of the real estate market is difficult since it is an imperfect market (Malienė et al., 
2016), which is manifested in its (Brown, 1991, pp. 138–139; Isaac, 2002, pp. 30–31):

 Ȥ heterogeneity (lack of two identical properties),
 Ȥ lack of transparency (lack of full information about properties and their prices), 
 Ȥ lack of possibility of the maximization of usefulness and profitability (price is not the 

only criterion for choice and the attributes and prices of properties are often perceived 
subjectively, so the behaviour of market participants is irrational), 

 Ȥ few buyers and sellers (the limited number of transactions makes it difficult to value 
properties), 

 Ȥ barriers to entry and exit (the low liquidity of a property, the necessity of having large 
capital). 

THE RELATION BETWEEN THE PROXIMITY OF A NATIONAL ROAD AND HOUSING PRICES 
The development of transport, especially road construction, has a positive impact on the value of 
real properties, at the same time increasing the level of traffic, noise and air pollution (Levkovich, 
Rouwendal, van Marwijk, 2016). Martínez and Viegas (2009) studied the connection between 
the accessibility of transport infrastructure and apartment prices in the urban areas of three 
Portuguese cities (Amadora, Lisbon and Odivelas). The authors discovered that access to trans-
port infrastructure (underground, railway and roads) has a direct impact on the prices of houses. 

External effects are reflected in housing prices. The research concerning road investment car-
ried out in the 1980s by Nelson (1982) in 14 different housing markets showed that the influence 
of the proximity of a motorway reduces the price of apartments by 8–10%, while Hughes and 
Sirmans (1992) found out that the vicinity of a busy road causes housing prices to drop by 9.2% 
in city centres and by half as much in suburbs. 

The significant impact of transport infrastructure on the housing market was proven by 
Mikelbank (2004), who studied relations between road investments and apartment prices in the 
capital city of Ohio (Columbus). Within the radius of about 6.7 miles, the longer the distance 
from the motorway exit is, the lower the price of a house becomes – this shows that households 
appreciate the proximity of a well-developed road network in the region. It was observed, how-
ever, that if areas closer to the motorway were taken into account, the more distant from the 
motorway a dwelling is, the higher its price becomes. External effects connected with the vicinity 
of a motorway are negative (they reduce the price of a property by 7%).
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THE RESEARCH METHOD
Econometric methods are very often used to analyze the phenomena on housing market (Foryś 
2014; Meen, 2001; Trojanek, 2013). It is possible to explain the influence of many independent 
variables on an endogenous variable by using the multiple regression. The multiple regression 
equation is an equation of a straight line, defined by a general equation:

Y = α0+α1 X1+α2 X2+...+αk Xk+ε

where:
Y – endogenous variable, 
Xk – independent variables (k = 1,2,…,n),
α0 – constant,
αk – structural parameters of the model,
k – the number of independent variables,
ε – random component.

The multiple regression analysis may be performed with the use of the classical method of 
least squares and conditioned by some assumptions (Baltagi, 2011):

 Ȥ the model is linear (reduced to linear expression),
 Ȥ independent variables (market features) are not random size,
 Ȥ no collinearity between independent variables,
 Ȥ random component is a random variable the mathematical expectation of which equals 

zero and the variance is constant,
 Ȥ the observations are independent,
 Ȥ random component is not correlated with the independent variables,
 Ȥ the number of independent variables is smaller than the number of observations,
 Ȥ there are no correlations between the random components of particular model equations.

In view of the conducted literature research, showing the influence of various factors on 
housing prices, quantity and quality factors were proposed (table 1). 

Table 1. The attributes and the variants of attributes of dwellings sold in the area under analysis in the years 
2012–2016

Variable Symbol Additional description Notes
1 2 3 4

Year of sale

y1 
y2 
y3 
y4 
y5

2012 
2013 
2014 
2015 
2016

Five qualitative dummy variables corresponding to the particular 
years of the period under study were created. If a property was 
sold in a given year, the variable took value 1, otherwise – 0

Period 

q1
q2
q3
…

q20

I quarter 2012 
II quarter 2012  
III quarter 2012 

… 
IV quarter 2016

20 qualitative dummy variables corresponding to the particular 
quarters of the period under study were created. If a property was 
sold in a given quarter, the variable took value 1, otherwise – 0
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1 2 3 4

Location s_wp 
s_pw

national road 
commune road

Two qualitative dummy variables were created, corresponding to 
the location in the area of a national road (al. Wojska Polskiego), 
a district road (Prymas Wyszyński street) or a residential street. 
If a property sold was located near a given road, the variable took 
value 1, otherwise – 0

Usable area a_d - A qualitative variable with values corresponding to the usable 
area of a dwelling in square meters

Proprietary 
area a_a - A qualitative variable with values corresponding to the size of the 

proprietary area of a dwelling in square meters

Rooms r - A qualitative variable with values corresponding to the number of 
rooms in a dwelling

Year of 
construction c_y - A qualitative variable with values corresponding to the years 

a building was constructed

Time of 
construction

c_y85 
c_y90

until 1985 
1986–1990

Two qualitative dummy variables were created, corresponding to 
the particular periods a building was constructed. If a building 
was constructed in a given period, the variable took value 1, 
otherwise – 0

Noise level

LN40–45 
LN45–50 
LN50–55 
LN55–60

40–45 dB
45–50 dB
50–55 dB
55–60 dB

Four qualitative dummy variables were created, corresponding to 
the subsequent levels of daily road noise. If a dwelling was located 
in a given noise zone, the variable took value 1, otherwise – 0

Road noise noise -

A qualitative variable corresponding to the location in a road 
noise zone was created. If a dwelling was located in the road noise 
zone, i.e. the level of road noise exceeded 55 dB during the day 
and 45 dB at night, the variable took value 1, otherwise – 0

Distance 
from 
a national 
road

dist - A qualitative variable with values corresponding to the distance 
of the building from a national road in meters

Building 
height b_h -

A qualitative variable corresponding to the height of the building 
was created. If a dwelling was located in a tall building (more 
than five floors), the variable took value 1, otherwise – 0

Source: own study.

The next step was to eliminate the independent variables with small internal diversity (coef-
ficient of variable V ≤ 0,10) and the ones which were correlated with the endogenous variable in 
a statistically insignificant way from the set of grouped factors. Next, a correlation matrix was 
created to eliminate the mutually strongly correlated independent variables.1 A model of time 
series, which presents the influence of independent variables on housing prices in the area and 
time period under study, was built. The unit price (PLN/m2) is referred to as an endogenous vari-
able in the created model. The creation of econometric models with the use of multiple regression 

1  The strongly correlated variables were eliminated with the use of the graph description method. For the given 
statistical significance level (α = 0,01) and n-2 = 91 degrees of freedom (n – the number of observations; n = 93),  
the value of t-Student distribution was calculated, which was 2.6309. Then, the critical value of the correlation coefficient 
r* was determined, which was r* = 0.2659. The correlation coefficients above the critical value are considered to be 
statistically significant. On the basis of such cleared correlation matrix, a graph of correlations between the potential 
independent variables was developed. A variable not correlated with other variables was put to the model. From the 
variables included in the knot, the one with the largest number of correlations with other variables within the particular 
knots was chosen. When there were more such variables, the variable with the highest correlation coefficient with the 
endogenous variable was chosen. These operations helped to eliminate the collinearity from the set.
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led to the hypothesis that there is a linear correlation between the unit price and independent 
variables. The process of the estimation of model parameters was conducted with the application 
of the method of least squares.

RESEARCH AREA
The research area is a single cadastral district of the city of Kalisz, marked with number 0073 
(Dobrzec housing estate), covering the area of over 63 hectares (fig. 2). 

Legend: █ research area ▀ multi-family buildings built in 1980–1991 █ national road █ commune road █ other road

Figure 2. Research area.
Source: own study on the basis of the Urban Spatial Information System (MSIP, 2017).

It is a part of Dobrzec district, which is quite homogeneous in terms of types of buildings 
and functions fulfilled: the multi-family residential function dominates here (there are 72 multi-
-family buildings in total). Additionally, this area includes 30 single-family houses, a school and 
other educational and sports buildings, retail and service centres, health centres, and a church. 
Multi-family buildings mostly come from the 1980s; most buildings were built in prefabricated 
large panel technology. Half of them are four-floor buildings, every third has five floors, and one 
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in six buildings has more than eight floors. Eight buildings were put in use in the 1990s, and seven 
after 2000. Moreover, the area under analysis also includes 30 single-family terraced houses – they 
constitute a gated community. Roads in the area are paved, and the properties are accessible from 
a commune road, Prymas Wyszyński street, and from national roads, al. Wojska Polskiego and 
Podmiejska. They are two-way roads with the speed limit of 50 km/h. 

Transactions concerning dwellings2 in prefabricated large panel buildings, built between 
1980 and 1991, concluded in the years 2012–2016, were analyzed. There were a total of over 100 
transactions in that period, but all non-market transactions (deeds of donation, inheritance, 
partition of joint property) were rejected, those characterized by special sale conditions (deferred 
payment, deferred property release), and the extreme ones, with transactional prices exceeding 
the so-called three sigma rule in a given market segment.3

RESULTS
The average price of a flat in the secondary market in the area under analysis in the years 
2012–2016 was 2654.72 PLN/m2, and the average floor area of a flat was 61.4 m2. The average 
transactional price was 210,000 PLN. Other selected statistics were presented in table 2. Most of 
the proposed independent variables (tab. 1) were strongly correlated. The majority of dwellings 
were located in the more peaceful part of the estate, near the district road (70%), while the others 
were close to the national road. Road noise4 is strictly correlated with location – the highest level 
of noise was observed in the vicinity of the national road (compare Szopińska, 2017). The height 
of buildings exhibited a very similar correlation (high buildings were located mostly next to the 
district road, while the short ones – near the district road). Because of the identical arrangement 
of dwellings – resulting from the same construction technology – the number of rooms in a flat 
was in 98% correlated with its floor area. A link between the time of construction and location 
was also observed – buildings located next to the national road were put in use earlier than those 
more distant from it. It is a result of the sequence of land development in the 1980s – beginning 
with the buildings located closest to the House Factory, i.e. the prefabricated large panel factory. 

Table 2. The descriptive statistics of the properties
Independent variables Median Min. value Max. value Standard deviation

Unit price 2654.72 1954.40 3759.40 323.6414

Transactional price 152000 81000 230000 30882.5611

a_a 3.4 2 5.3 0.8429

a_d 61.4 32.9 74.4 10.1337

dist 220 60 635 172.3480
Source: own study.

2  Within the meaning of the Act on the ownership of premises (1994). 
3  In case the distribution of transactional prices is a normal distribution or close to a normal distribution, 99.7% 

observations are in the range 
In case the distribution of transactional prices is a normal distribution or close to a normal distribution, 
99.7% observations are in the range (�̅�𝑥 − 3𝑠𝑠;  �̅�𝑥 + 3𝑠𝑠) where: �̅�𝑥 – mean, s – standard deviation. where: 
In case the distribution of transactional prices is a normal distribution or close to a normal distribution, 
99.7% observations are in the range (�̅�𝑥 − 3𝑠𝑠;  �̅�𝑥 + 3𝑠𝑠) where: �̅�𝑥 – mean, s – standard deviation.  – mean, s – standard deviation.

4  Noise measurements were conducted on the basis of source documentation – the acoustic map of the city of 
Kalisz for the years 2012–2016, i.e. the period under analysis (SNM, 2017). 
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The econometric model explaining the prices of dwellings in the secondary market in the 
analyzed area in the period of time between 2012 and 2016 was prepared after eliminating the 
factors strongly correlated with each other. Table 3 contains the parameters and basic statistics 
of estimated models.

Table 3. OLS, the observations used 1-93, dependent variable: log(p_trans) (p_trans – the residential real estate 
unit price PLN/m2) on the analyzed area of the secondary market in Kalisz between 2012–2016, α = 0.05,  
F(2,49) = 87.441; p < 0.0000; Standard residual error: 0.0485.

Coefficient Standard 
error t-Student p Value

const 4.726269 0.035854 131.8202 0.000000

a_d 0.008403 0.000636 13.2156 0.000000
noise –0.000093 0.000037 –2.5228 0.014940

Source: own study.

The calculated regression coefficients may be interpreted as the influence of the given variables 
on the logarithm of a transactional price: by how much will the logarithm price change (increase 
or decrease) if the independent variable relating to the given coefficient rises by a unit.

The models were verified with the statistical significance of the effect of the independent 
variables on the dependent variable, the determination coefficient and the adjusted value of the 
determination coefficient, resistant to increasing the number of explanatory variables.

Based on the model constructed, it is possible to conclude that the (log) prices of flats in the 
selected area in Kalisz in the secondary market in the years 2012–2016 were influenced by:

 Ȥ a positive variable: a_d – dwelling area,
 Ȥ a negative variable: noise – noise zone, strongly correlated to distance from a national 

road.
The parameters of the regression function showed statistical significance (at the level of  

p < 0.05) and the determination indicator R2 was 0.7811. This means that the constructed model 
explained more than 78% of changes of the dependent variable. The value of adjusted R2 (account-
ing for the number of independent variables in the model) equalled 0.7722 and did not deviate 
significantly from the general coefficient (tab. 3).

CONCLUSIONS
The paper presented the results of the research into the influence of the characteristics of a real 
property on its price, based on the selected local real estate market. The database of prices of flats 
in Kalisz in the years 2012–2016 was built and the data from a homogeneous estate was analyzed. 
Next, factors determining the prices of flats were revealed.

An econometric model was built, to describe the prices of flats in the analyzed period. In the 
course of the research, it was established that the characteristics of a real property explain its price 
in almost 80%. Housing prices are significantly determined by the level of road noise, strictly 
connected with location (in the vicinity of a district or national road), the distance from a national 
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road and acoustic comfort. The analysis of transactional data in the selected area and period has 
shown that as the level of noise decreases, thus the distance from a national road becomes shorter, 
the price of a property increases. Transport comfort is also important for the buyers of dwellings, 
but the direct proximity of a national road is seen as the flat’s asset. 

The results are similar to the research conducted in other local markets. As Fanning (2014) 
showed, location of a real property determines its price. Analysis of prices on a homogeneous 
housing market showed that the proximity of roads affects the level of the unit price negatively, 
however, this impact is small (0.02%), contrary to the results presented by Hughes and Sirmans 
(1992), who proved that the vicinity of a busy road causes housing prices to drop by 9.2% in cities. 

Road noise is a serious problem, especially when transit roads run through urban areas. 
One of the reasons for transport noise pollution is improper spatial planning, uncontrolled city 
growth, or the lack of resources for road investments (ring roads). 
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WPŁYW BLISKOŚCI DROGI KRAJOWEJ NA CENY NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

STRESZCZENIE Krajobraz dźwiękowy jest nieodłącznym elementem krajobrazu, a tym samym składnikiem loka-
lizacji szczegółowej nieruchomości. Hałas w środowisku stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego. Szczególnie w miastach dźwięki natury są zakłócane przez hałas drogowy, który jest 
głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego. Celem artykułu jest rozpoznanie wpływu są-
siedztwa drogi krajowej na ceny lokali mieszkalnych na wybranym rynku lokalnym. Do oszaco-
wania tego wpływu autorki wykorzystały metodę regresji log-liniowej. W analizie uwzględniono 
także inne czynniki, które warunkują wysokość cen mieszkań. Skonstruowany model wykazał, że 
mieszkania znajdujące się w strefie podwyższonego hałasu były tańsze niż lokale położone poza 
tą strefą. Wyniki badań mogą być pomocne w planowaniu przestrzennym i szacowaniu kosztów 
inwestycji drogowych, w tym w ocenie oddziaływania na środowisko. 

SŁOWA KLUCZOWE rynek nieruchomości mieszkaniowych, ceny, drogi, hałas drogowy
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ZUSAMMENFASSUNG Die Verwirklichung von Effektivität und Effizienz ist ein Grundanliegen der Ökonomie. 
Dieses Anliegen gilt auch für die Transportökonomie. Ziel des vorliegenen Artikels ist es, 
die Messung der Effektivität und der Effizienz von Transportprozessen darzustellen. Aus-
gangspunkte sind die Definitionen von Transportprozessen, der Effektivität und der Effi-
zienz. Da Transport im Raume (Raumüberwindung) stattfindet, ist nicht nur die übliche 
ökonomische Effizienz, sondern auch die räumliche Effizienz zu berücksichtigen.
Die Messung der Effektivität und der Effizienz von Transportprozessen wird anhand der 
Grundstrukturen von Transportprozessen (glatte, konvergierende, divergierende und 
umgruppierende) demonstriert. Hinsichtlich der räumlichen Effizienz zeigt sich, dass nur 
ein glatter Transportprozess effizient ist. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da be-
kannt ist, dass die Luftlinienentfernung der kürzeste Weg ist. Leider sind in der Praxis 
glatte Transportprozesse mit Luftlinienentfernung nicht immer möglich.

SCHLÜSSELWÖRTER Effektivität, Effizienz, Transport, Transportprozess, Prozesse 

 

EINLEITUNG
Die Beförderung von Gütern, Personen und Informationen (Nachrichten) von einem Ausgangsort 
A (Quelle) zu einem Zielort B (Ziel/Senke) wird als Transport bezeichnet. Da die Beförderung in 
einem bestimmten Zeitraum stattfindet, um eine räumliche Distanz zu überwinden, wird auch von 
einem räumlichen und zeitlichen Transportprozess gesprochen. Der Transportprozess wird von 
speziell ausgerichteten Unternehmen geplant, organisiert und durchgeführt. Zur Durchführung 
eines Transportprozesses muss ein Transportweg (-netz), (eventuell) ein Transportbehälter und 
ein Transportmittel zur Verfügung stehen.

In diesem Rahmen soll nicht besonders auf die Transportwege, Transportbehälter und 
Transportmittel Bezug genommen werden. Es steht die Betrachtung von Transportprozessen 
im Vordergrund.
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Da Transportprozesse – wie gesagt – von speziellen Unternehmen geplant, organisiert und 
durchgeführt werden, gilt für die Prozesse die allgemein in der Ökonomie unterstellte Zielsetzung, 
dass die Transportprozesse effektiv (wirksam) und effizient (wirtschaftlich) sein sollen.

Im Folgenden sind daher die Definitionen von Prozessen, der Effektivität und der Effizienz vor-
zunehmen, um eine Basis für die Analyse der Effektivität und der Effizienz von Transportprozessen 
zu schaffen. Bei der Analyse von Transportprozessen sollen lediglich unternehmensübergreifende 
Transportprozesse betrachtet werden. Innerbetriebliche Transportprozesse werden nicht analy-
siert. Da für innerbetriebliche Transportprozesse die gleichen Grundstrukturen und Ziele rele-
vant sind, können die Ergebnisse der Analyse unternehmensübergreifender Transportprozesse 
analog auf innerbetriebliche Transportprozesse übertragen werden.

Bei der Analyse der unternehmensübergreifenden Transportprozesse kann auf die 
Erkenntnisse der Transport-(Verkehrs-)ökonomie, der Raumplanungstheorie und der 
Graphentheorie zurückgegriffen werden.

DIE DEFINITION VON PROZESSEN, EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ
Vor der Analyse der Effektivität und der Effizienz von Transportprozessen ist zunächst zu klären, 
was unter einem Prozess bzw. einem Transportprozess, der Effektivität und der Effizienz zu 
verstehen ist.

Unter einem Prozess wird ein zeitliches und lokales Zusammenarbeiten einer Technologie mit 
bestimmten Faktoren zur Erzeugung eines Ergebnisses verstanden. Zwischen einem Zeitpunkt t0 
(Anfang, Start) bis zu einem Zeitpunkt tx (Ende) laufen an einem bestimmten Ort mit Hilfe einer 
Technologie und unter Verwendung bestimmter Faktoren Aktivitäten ab, die zu einem Ergebnis 
führen. Ein Beispiel für einen Prozess ist der Transportprozess. Zwischen einem Zeitpunkt t0 
und einem Zeitpunkt tx wird mit Hilfe einer Technologie (Transportmittel) unter Einsatz von 
bestimmten Faktoren (Arbeitskraft, Kraftstoff etc.) ein Transport (Aktivität) von einem Ort A zu 
einem Ort B durchgeführt, der die Ortsveränderung eines Transportgutes zum Ergebnis hat.

Es ist festzustellen, dass ein Transportprozess nicht wie andere Prozesse lokal gebunden ist 
und an einem Ort stattfindet, sondern lokal nicht gebunden ist und die räumliche Überwindung 
einer Distanz (Entfernung) zwischen zwei Orten erwirkt. Für Prozesse, die im Einflussbereich 
der Ökonomie ablaufen, gilt die allgemeine Bedingung der Ökonomie der Effektivität und der 
Effizienz. Prozesse sollen effektiv und effizient sein. Es ist folglich zu klären, was unter Effektivität 
und Effizienz zu verstehen ist.

Der Begriff Effektivität bedeutet schlicht Wirksamkeit. Die Prozesse sollen das gewünschte 
Ergebnis bewirken. Um die Effektivität eines Prozesses zu messen, ist das gewünschte Ergebnis 
in Form eines Zielwertes (Sollwert, Normwert, angestrebter Zielerreichungsgrad) zu formulie-
ren. Nach Ablauf des Prozesses ist der erreichte Zielwert (Istwert, erreichter Zielwert, -grad) zu 
ermitteln. 

Mit dem Begriff Effizienz ist die Wirtschaftlichkeit einer Aktivität bzw. eines Prozesses 
gemeint. Die Wirtschaftlichkeit ist ein vielschichtiger Begriff für den es mehrere Definitionen 
bzw. Formeln gibt. Die Wirtschaftlichkeit kann auf die Kosten- und Leistungsrechnung, auf 
die Bilanz, auf die volkswirtschaftliche Dimension, auf die Berücksichtigung externer Effekte 
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und die räumliche Komponente bezogen sein. Die Effizienz eines Prozesses wird auch als 
X-Effizienz (Produktionseffizienz) bezeichnet. Die A-Effizienz (Allokationseffizienz) (vgl. u.a. 
Comanor, Leibenstein, 1969, S. 304–309; Leibenstein, 1966, S. 392–415;) und die Q-Effizienz 
(Qualitätseffizienz) (vgl. Drèze, Hagen, 1978, S. 493–513) werden in diesem Zusammenhang nicht 
behandelt.

GENERELLE STRUKTUREN VON PROZESSEN IM TRANSPORTBEREICH
Der oben definierte Prozess kann in der Praxis in verschiedenen Formen vorkommen. Die 
grundlegenden Strukturen bzw. Formen (Vergenztypen) von Prozessen werden im Folgenden 
behandelt. Die verschiedenen Formen von Prozessen können auch bei Transportprozessen 
auftreten. Es wird zwischen einem glatten Prozess, einem konvergierenden Prozess, einem 
divergierenden Prozess und einem umgruppierenden Prozess unterschieden.

Ein glatter Prozess wird auch als serieller, linearer oder durchgängiger Prozess bezeichnet. 
Ein glatter (Transport-)Prozess ist in Abb. 1 dargestellt.

Abbildung 1. Glatter Prozess (Transportprozess)
Quelle: eigene Darstellung.

Ein konvergierender Prozess wird auch synthetischer Prozess genannt. Ein Beispiel ist in Abb. 2  
veranschaulicht. Der Prozess besteht aus drei Phasen. Die Phasen 1 und 2 werden zur Phase 3  
zusammengeführt. Es gibt vier Punkte (Knoten 1–4) zwischen denen der Prozess und seine 
Teilphasen ablaufen.

Abbildung 2. Konvergierender Prozess (Transportprozess)
Quelle: eigene Darstellung.
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Die divergierende Prozessform wird auch als analytischer Prozess bezeichnet. Ein Beispiel für 
einen divergierenden Prozess zeigt Abb. 3. Der Prozess besteht aus drei Phasen. Die Phase 1 wird 
zu den Phasen 2 und 3 aufgeteilt. Es gibt vier Punkte (Knoten 1–4) zwischen denen der Prozess 
und seine Teilphasen ablaufen.

Abbildung 3. Divergierender Prozess (Transportprozess)
Quelle: eigene Darstellung.

Ein Beispiel für einen umgruppierenden Prozess wird in Abb. 4 veranschaulicht. Der Prozess 
besteht aus vier Phasen. Die Phasen 1 und 2 werden zunächt zusammengeführt und dann wieder 
in die Phase 3 und 4 getrennt. Es gibt fünf Punkte (Knoten 1–5) zwischen denen der Prozess und 
seine Teilphasen ablaufen.

Abbildung 4. Umgruppierender Prozess (Transportprozess)
Quelle: eigene Darstellung.

ZUR EFFEKTIVITÄT VON TRANSPORTPROZESSEN
Für die oben definierte Effektivität ist eine Messanweisung zu finden, da eine rein verbale 
Diskussion wenig konkrete Aussagekraft besitzt. Die Effektivität eines Prozesses ergibt sich aus 
der Division von Zielnorm- und Zielistwert:



Effektivität und Effizienz von Transportprozessen

167

Effektivität = Zielistwert / Zielnormwert       (bei Prozentwerten mal 100) (1)

Die Effektivität bzw. der Zielerreichungsgrad können in Prozent (0–100) oder als Dezimalwert 
(0–1) gemessen werden. Da in der Regel nicht nur ein Ziel, sondern mehrere Ziele angestrebt 
werden bzw. die Effektivität des Prozesses anhand mehrerer Kriterien beurteilt wird, sind vor 
der Messung die Ziele (Teilziele) bzw. die Bewertungskriterien festzulegen. Für jedes Teilziel bzw. 
Kriterium ist ein Norm- bzw. Sollwert zu bestimmen, um den jeweiligen Zielerreichungsgrad 
(Wirkungsgrad) ermitteln zu können. Die ermittelten Teilwerte sind dann zu einem Gesamtwert 
zusammenzufassen. Als Beispiel soll die Effektivität eines Transportprozesses1 anhand von vier 
Kriterien bestimmt werden (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1. Bestimmung der Effektivität eines Transportprozesses
Kriterium Zielnorm Istwert Effektivität

Pünktlichkeit 100 99 0,99 (99)
Sicherheit 100 98 0,98 (98)
Schnelligkeit 100 100 1,00 (100)
Preis 100 97 0,97 (97)

∑ Bewertung – – 3,94 : 4 = 0,985 
(98,5)

Quelle: eigene Darstellung.

Die Effektivität des Transportprozesses x ist gemäß der vier Bewertungskriterien und 
den in Tab. 1 herangezogenen Werten gleich 98,5 Prozent oder gleich 0,985. Die Summe der 
Bewertungen (hier 394 Prozent bzw. 3,94) ist durch die Anzahl der Bewertungskriterien (hier 
vier) zu dividieren, um die Bewertung für die Effektivität auf der gewählten Skala (0–100 bzw. 
0–1) darzustellen2.

ZUR ÖKONOMISCHEN EFFIZIENZ VON TRANSPORTPROZESSEN
Zur Berechnung der Effizienz bzw. der Wirtschaftlichkeit existieren unterschiedliche Formeln. 
Wenn die Wirtschaftlichkeit auf die Kosten- und Leistungsrechnung (w1) bezogen ist, wird 
Formel (2) benutzt:

w1 = E / K (2)
mit:  
E = Erlös
K = Kosten

1  Es ist hier nur die Effizienz von Transportprozessen zu betrachten. Eine Analyse der Effizienz der Transportmittel 
erfolgt nicht. Für die Plannung von Transportsystemen sollte auch die Effizienz der einzusetztenden Transportmittel 
geprüft werden.

2  Die Bewertungskriterien können auch ungleich gewichtet werden. Hier wird von einer Gleichgewichtung 
ausgegangen.
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Formel (3) spiegelt die auf die Bilanz bezogene Wirtschaftlichkeit (w2) wider:

w2 = ER / AUF (3)
mit: 
ER = Ertrag
AUF = Aufwand

Die auf die volkswirtschaftliche Dimension bezogene Wirtschaftlichkeit (w3) wird gemäß 
Formel (4) berechnet:

w3 = N / K (4)
mit: 
N = Nutzen
K = Kosten

Schließlich wird die Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der externen Effekte (w4) anhand 
von Formel (5) ermittelt:

w4 = iN + eN / iK + eK (5)
mit:  
iN = interne Nutzen
eN = externe Nutzen
iK = interne Kosten 
eK = externe Kosten

Alle vier dargestellten Definitionen der Wirtschaftlichkeit beziehen sich auf die ökonomischen 
Zusammenhänge. Daneben gibt es in der Graphen- bzw. Netzplantheorie eine räumliche Effizienz. 
Mit dieser Definition wird in der Raumwirtschaftslehre gearbeitet. In der Raumwirtschaftslehre 
ist die räumliche Effizienz (RWDI) gemäß Gleichung (6) definiert (vgl. Ducruet, Rodrigue, 2017):

RWDI
ij = LLEij / TEij           i = 1, …, n; j = 1, …, n; i ≠ j (6)

mit:
LLEij = Luftlinienentfernung zwischen zwei Orten (Netzknoten ij)
TEij = tatsächliche Entfernung zwischen den zwei Orten (Netzknoten ij)3

Die räumliche Wirtschaftlichkeit (Effizienz) wird auch als Detour-Index (DI) bezeichnet. 
Der Index liegt im Wertebereich zwischen 0 und 1. Der Wert 1 kennzeichnet den höchsten Grad 
der räumlichen Effizienz. Besteht ein Transportnetz aus mehr als zwei Orten (Knoten) wird 
auch der Overall-Detour-Index (ODI) zur Bestimmung der räumlichen Effizienz herangezogen 
(vgl. Boustedt, 1975, S. 280 f.)4. Der Overall-Detour-Index kann für einen Knoten und/oder das 
gesamte Netz berechnet werden. Der Overall-Detour-Index für einen Knoten ist gemäß Formel 
(7) definiert:

3  In der Literatur findet sich häufig auch die Defintion tätsächliche durch Luftlinienentfernung. Dann ergibt 
sich allerdings kein Index zwischen 0 und 1. Zudem erfolgt manchmal auch noch eine Multiplikation mit 100, so dass 
Prozentwerte berechnet werden.

4  Die in Fußnote 3 gemachte Aussage gilt auch hinsichtlich des Overall-Detour-Indexes.
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 (7)

Die auf den Knoten i bezogene räumliche Wirtschaftlichkeit (RWODI
i) ist die Summe alle 

Luftlinienentfernungen zwischen dem Knoten i und allen anderen Knoten j dividiert durch die 
Summe aller tatsächlichen Entfernungen zwischen dem Knoten i und allen anderen Knoten j.

Der Overall-Detour-Index für einen (Transport-)Prozess bzw. ein (Transport-)Netz errechnet 
sich gemäß der folgenden Formel (8):

 (8)

Die räumliche Wirtschaftlichkeit (RWODI) für das gesamte Netz ist die Summe alle 
Luftlinienentfernungen zwischen den Knoten i und j dividiert durch die Summe aller tatsächli-
chen Entfernungen zwischen den Knoten i und j.

Da es verschiedene Definitionen der Wirtschaftlichkeit gibt, kann es sein, dass ein Prozess ge-
mäß einer Definition wirtschaftlich ist und gemäß einer anderen unwirtschaftlich. Eine Auswahl 
der möglichen Kombinationen ist in Tab. 2 dargestellt.

Tabelle 2. Die Wirtschaftlichkeit bzw. Unwirtschaftlichkeit von Prozessen nach den verschiedenen Definitionen 
(Auswahl, keine vollständige Darstellung aller Kombinationsmöglichkeiten)

Wirtschaftlich gemäß Unwirtschaftlich gemäß
Kosten- und Leistungsrechnung (Gleichung 2) Bilanz (Gleichung 3)
Bilanz (Gleichung 3) Kosten- und Leistungsrechnung (Gleichung 2)
volkswirtschaftlicher Dimension (Gleichung 4) Raumwirtschaftslehre (Gleichung 6)
unter Berücksichtigung externer Effekte (Gl. 5) Raumwirtschaftslehre (Gleichung 6)
Raumwirtschaftslehre (Gleichung 6) volkswirtschaftlicher Dimension (Gleichung 4)

Quelle: eigene Darstellung.

ZUR RÄUMLICHEN EFFIZIENZ VON TRANSPORTPROZESSEN
Die Berechnung der räumlichen Effizienz von Transportprozessen soll anhand der generellen 
Formen von (Transport-)Prozessen (s.o.) veranschaulicht werden. Dazu werden die Entfernungen 
zwischen den Netzknoten festgelegt. Bei einem glatten Prozess entspricht die Luftlinienentfernung 
der tatsächlichen Entfernung. Für beide Entfernungen wird die Entfernung mit 10 km festgelegt.

Abbildung 5. Glatter Prozess (Transportprozess)
Quelle: eigene Darstellung.
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Mit den oben festgelegten Werten ergibt sich für den Netz- bzw. Prozessteil zwischen Knoten 
1 und 2 gemäß der Formel für den Detour-Index eine räumliche Wirtschaftlichkeit (RWDI) von 1:

RWDI
GP = 10/10 = 1 (9)

mit:
RWDI

GP = räumliche Wirtschaftlichkeit eines glatten Prozesses

Auch für den Netz- bzw. Prozessteil zwischen den beiden Knoten 2 und 3 ergibt sich eine räum-
liche Wirtschaftlichkeit von 1:

RWDI
GP = 10/10 = 1 (10)

Entsprechend ermittelt sich für den Netz- bzw. Prozessteil zwischen den Knoten 1 und 3 eine 
räumliche Wirtschaftlichkeit von 1:

RWDI
GP = 20/20 = 1 (11)

Die räumliche Wirtschaftlichkeit eines Transportprozesses kann des Weiteren mit Hilfe des 
Overall-Detour-Index (ODI) über alle Knoten aus der Sicht eines jeden Knotens und über alle 
Knoten für den gesamten Prozess (das gesamte Netz) berechnet werden. Im Folgenden sind die 
entsprechenden Werte der räumlichen Wirtschaftlichkeit für einen glatten Prozess berechnet. 
In den Gleichungen (12), (13) und (14) wird die räumliche Wirtschaftlichkeit für die Knoten 1, 
2 und 3 ausgewiesen:

RWODI
GPP1 = 10 + 10 / 10 + 10 = 20/20 = 1 (12)

RWODI
GPP2 = 10 + 10 / 10 + 10 = 20/20 = 1 (13)

RWODI
GPP3 = 10 + 10 / 10 + 10 = 20/20 = 1 (14)

Es zeigt sich, dass für einen glatten Transportprozess die räumliche Wirtschaftlichkeit über alle 
Knoten für jeden Knoten gleich und gleich 1 ist. Auch die räumliche Wirtschaftlichkeit über alle 
Knoten für den gesamten Prozess ist gleich 1:

RWODI
GPN = 10 + 10 / 10 + 10 = 20/20 = 1 (15)

Schließlich soll die Wirtschaftlichkeit (w1) in Bezug auf die Kosten- und Leistungsrechnung 
ermittelt werden. Dazu wird unterstellt, dass das Transportunternehmen bei der Durchführung 
des Transportprozesses im dargestellten Netz Kosten von 10 Euro hat und einen Erlös von  
25 Euro erwirtschaftet. 

w1 = 25 / 10 = 2,5 (16)

Das Transportunternehmen macht folglich bei der Durchführung eines Transportprozesses 
im dargestellten Transportnetz (glatter Prozess) einen Gewinn (Gewinn = Erlös minus Kosten; 
G = 25 – 10 = 15), da die Wirtschaftlichkeit bei 2,5 liegt. Für jeden Euro an Kosten wird ein Erlös 
von 2,50 Euro erwirtschaftet.

Für einen konvergierenden (Transport-)Prozess kann die räumliche Wirtschaftlichkeit 
zwischen den Knoten 1 und 3, 2 und 3 sowie 3 und 4 analog dem glatten Prozess bestimmt 
werden. Die räumliche Wirtschaftlichkeit ist jeweils gleich 1, da zwischen den genannten Knoten 
Luftlinienentfernung und tatsächliche Entfernung gleich sind:
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Abbildung 6. Konvergierender Prozess (Transportprozess)
Quelle: eigene Darstellung.

RWDI
KP = 10/10 = 1 (17)

mit:
RWDI

KP = räumliche Wirtschaftlichkeit eines konvergierenden Prozesses

Zwischen den Knoten 1 und 4 sowie 2 und 4 sind Luftlinienentfernung und tatsächliche 
Entfernung nicht gleich. Die Luftlinienentfernung zwischen den genannten Knoten wird mit  
18 km angenommen (gestrichelte Linien). Die tatsächliche Entfernung betrage 20 km. Für die 
Netz- bzw. Prozessteile zwischen den Knoten 1 und 4 sowie 2 und 4 ergibt sich somit eine räum-
liche Wirtschaftlichkeit von 0,9:

RWDI
KP = 18/20 = 0,9 (18)

Die mit Hilfe des Overall-Detour-Index berechnete räumliche Wirtschaftlichkeit eines 
konvergierenden Transportprozesses über alle anzufahrenden Knoten aus der Sicht eines jeden 
Knotens ist in den Gleichungen (19), (20), (21) und (22) für die Knoten 1, 2, 3 und 4 ausgewiesen:

RWODI
GPP1 = 10 + 18 / 10 + 20 = 28/30 = 0,9333 (19)

RWODI
GPP2 = 10 + 18 / 10 + 20 = 28/30 = 0,9333 (20)

RWODI
GPP3 = 10 / 10 = 20/20 = 1 (21)

RWODI
GPP4 = 10 + 18 + 18 / 10 + 20 + 20 = 46/50 = 0,92 (22)

Es zeigt sich, dass für einen konvergierenden Transportprozess die räumliche 
Wirtschaftlichkeit für jeden Knoten über alle Knoten unterschiedliche Werte aufweist. Lediglich 
für einen Knoten ergibt sich ein Wert von 1. Alle anderen Werte sind kleiner 1. Auch die räum-
liche Wirtschaftlichkeit über alle Knoten für den gesamten Prozess ist kleiner 1:

RWODI
GPN = 10 + 10 + 10 + 18 + 18 / 10 + 10 + 10 + 20 + 20= 66/70 = 0,942 (23)

Auch für einen divergierenden (Transport-)Prozess kann die räumliche Wirtschaftlichkeit 
zwischen den Knoten 1 und 2, 2 und 3 sowie 2 und 4 analog dem glatten Prozess bestimmt 
werden. Die räumliche Wirtschaftlichkeit ist jeweils gleich 1, da zwischen den genannten Knoten 
Luftlinienentfernung und tatsächliche Entfernung gleich sind:
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Abbildung 7. Divergierender Prozess (Transportprozess)
Quelle: eigene Darstellung.

RWDI
DP = 10/10 = 1 (24)

mit:
RWDI

DP = räumliche Wirtschaftlichkeit eines divergierenden Prozesses

Zwischen den Knoten 1 und 3 sowie 1 und 4 sind Luftlinienentfernung und tatsächliche 
Entfernung nicht gleich. Die Luftlinienentfernung zwischen den genannten Knoten wird mit  
18 km angenommen (gestrichelte Linien). Die tatsächliche Entfernung betrage 20 km. Für die 
Netz- bzw. Prozessteile zwischen den Knoten 1 und 3 sowie 1 und 4 ergibt sich somit eine räum-
liche Wirtschaftlichkeit von 0,9:

RWDI
KP = 18/20 = 0,9 (25)

Die mit Hilfe des Overall-Detour-Index berechnete räumliche Wirtschaftlichkeit eines 
divergierenden Transportprozesses über alle anzufahrenden Knoten aus der Sicht eines jeden 
Knotens ist in den Gleichungen (26), (27), (28) und (29) für die Knoten 1, 2, 3 und 4 ausgewiesen:

RWODI
GPP1 = 10 + 10 + 10 / 10 + 18 + 18 = 30/46 = 0,92 (26)

RWODI
GPP2 = 10 + 10 / 10 + 10 = 20/20 = 1 (27)

RWODI
GPP3 = 10 + 18 / 10 + 18 = 28/30 = 0,9333 (28)

RWODI
GPP4 = 10 + 18 + 18 + 10 + 10 / 10 + 20 + 20 + 10 + 10 = 66/70 = 0,942 (29)

Es zeigt sich, dass auch für einen konvergierenden Transportprozess die räumliche 
Wirtschaftlichkeit über alle Knoten für jeden Knoten unterschiedliche Werte aufweist. Lediglich 
für einen Knoten ergibt sich ein Wert von 1. Alle anderen Werte sind kleiner 1. Auch die räum-
liche Wirtschaftlichkeit über alle Knoten für den gesamten Prozess ist kleiner 1:

RWODI
GPN = 10 + 10 + 10 + 18 + 18 / 10 + 10 + 10 + 20 + 20= 66/70 = 0,942 (30)

Der umgruppierende Prozess setzt sich – wie oben ausgeführt – aus einem konvergieren-
den und einem divergierenden Teil zusammen. In beiden Netz- bzw. Prozessteilen sind die 
Luftlinienentfernung und die tatsächliche Entfernung gleich. Es sind die Kanten zwischen den 
Knoten 1 und 3, 2 und 3 sowie die Kanten zwischen den Knoten 3 und 4 und 3 und 5. Die 
räumliche Wirtschaftlichkeit ist folglich gleich 1:
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Abbildung 8. Umgruppierender Prozess (Transportprozess)
Quelle: eigene Darstellung.

RWDI
UP = 10/10 = 1 (31)

mit:
RWDI

UP = räumliche Wirtschaftlichkeit eines umgruppierenden Prozesses

Zwischen den Knoten 1 und 4 sowie 2 und 5 sind Luftlinienentfernung und tatsächliche 
Entfernung nicht gleich. Die Luftlinienentfernung zwischen den genannten Knoten wird mit  
18 km angenommen (gestrichelte Linien). Die tatsächliche Entfernung betrage 20 km. Für die 
Netz- bzw. Prozessteile zwischen den Knoten 1 und 4 sowie 2 und 5 ergibt sich somit eine räum-
liche Wirtschaftlichkeit von 0,9:

RWDI
UP = 18/20 = 0,9 (32)

Die mit Hilfe des Overall-Detour-Index berechnete räumliche Wirtschaftlichkeit eines 
umgruppierenden Transportprozesses über alle anzufahrenden Knoten aus der Sicht eines jeden 
Knotens ist in den Gleichungen (33), (34), (35), (36) und (37) für die Knoten 1, 2, 3, 4 und 5 
ausgewiesen:

RWODI
GPP1 = 10 + 18 + 20/ 10 + 20 + 20 = 48/50 = 0,96 (33)

RWODI
GPP2 = 10 + 18 + 20 / 10 + 20 + 20 = 48/50 = 0,96 (34)

RWODI
GPP3 = 10 + 10 + 10 + 10 / 10 + 10 + 10 + 10 = 40/40 = 1 (35)

RWODI
GPP4 = 10 + 18 + 20 / 10 + 20 + 20 = 48/50 = 0,96 (36)

RWODI
GPP5 = 10 + 18 + 20 / 10 + 20 + 20 = 48/50 = 0,96 (37)

Es zeigt sich, dass auch für einen umgruppierenden Transportprozess die räumliche 
Wirtschaftlichkeit über alle Knoten für jeden Knoten unterschiedliche Werte aufweist. Lediglich 
für einen Knoten ergibt sich ein Wert von 1. Alle anderen Werte sind kleiner 1. Auch die räum-
liche Wirtschaftlichkeit über alle Knoten für den gesamten Prozess ist kleiner 1:

RWODI
GPN = 10 + 10 + 10 + 18 + 18 / 10 + 10 + 10 + 20 + 20= 66/70 = 0,942 (38)

Als Fazit der Analyse der grundlegenden Formen des Transportprozesses zeigt sich, dass ein 
glatter Transportprozess räumlich am effizientesten ist. In der Praxis können allerdings aufgrund 
einer Vielzahl von Einflussfaktoren nicht nur glatte Transportprozesse geplant werden. Die 
Transportprozesse in der Praxis sind folglich ineffizienter als die theoretischen Modelle. In der 
Praxis finden sich zudem wesentlich umfangreichere (komplexere) Transportprozesse (-netze) 
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(vgl. u.a.Witte, 2015, S. 13–29)5. Sie lassen sich allerdings in Teilbereiche zerlegen, die den vier 
grundlegenden Prozessformen (Netzformen) entsprechen. Damit lässt sich durch Zerlegung die 
räumliche Wirtschaftlichkeit sowohl mittels des Detour-Indexes als auch des Overall-Detour- 
-Indexes für komplexe Prozessstrukturen (Netzstrukturen) berechnen.

Tabelle 3. Zusammenfassende Darstellung der räumlichen Effizienz der grundlegenden Prozessformen
glatter Prozess konvergierender divergierender Umgruppierender

RWDI 1 1 und 0,9 1 und 0,9 1 und 0,9
RWODI

P1 1 0,9333 0,92 0,96
RWODI

P2 1 0,9333 1 0,96
RWODI

P3 1 1 0,9333 1
RWODI

P4 - 0,92 0,9333 0,96
RWODI

P5 - - - 0,96
RWODI

N 1 0,942 0,942 0,9666
Quelle: eigene Darstellung.

In diesem Rahmen war lediglich die räumliche Wirtschaftlichkeit bzw. Effizienz von 
Transportprozessen, deren Form von der Form des Transportnetzes abhängig ist, zu analy-
sieren. Ein Studium der Literatur in den Bereichen Raumwirtschaftslehre und Graphen- bzw. 
Netzplanungstheorie zeigt, dass es eine Vielzahl von weiteren Indices (z.B. die Konnektivität, 
die Netzdichte, die Transitivität etc.) gibt, um Strukturen von Transportnetzen bzw. 
Transportprozessen zu beschreiben (vgl. u.a. Bökemann, 1982, S. 93–97; Garrison, 1960,  
S. 121–137; Laschet, Witte, Voigt, 1979, S. 76–84; Prihar, 1956, S. 927–923; Rodrigue, Comtois, 
Slack, 2006, insbes. S. 38 ff., 2017, insbes. S. 49 ff.).

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Abschließend ist festzuhalten, dass auf der Basis der Definitionen für Transportprozesse, der 
Effektivität und der Effizienz Möglichkeiten gefunden wurden, um die Effektivität und die 
Effizienz von Transportprozessen zu messen. Hinsichtlich der Effizienz von Transportprozessen 
sind zwei Begriffe zu unterscheiden: (1) die ökonomische Effizienz und (2) die räumliche Effizienz. 
Eine räumliche Effizienz von Transportprozessen kann als Voraussetzung einer ökonomischen 
Effizienz des Transportprozesses angesehen werden.

Die Messungen wurden für die grundlegenden Formen von Transportprozessen durchge-
führt. Dabei hat sich der glatte Transportprozess mit einer räumlichen Effizienz von eins als 
bestes Modell für die Planung von Transportprozessen gezeigt. Dieses Ergebnis ist keineswegs 
überraschend. Im glatten Transportprozess sind alle tatsächlichen Transportentfernungen 
gleich den Linienlinienentfernungen. Alle Transportprozesse die von der Luftlinienentfernung 
abweichen sind räumlich weniger effizient.

5  In der Raumordnung bzw. im Transport-/Verkehrsbereich wird bei der Planung von komplexeren Netzen von 
verschiedenen geometrischen Grundstrukturen der Netze ausgegangen. Häufig benutzte Grundstrukturen sind das 
Dreieck (z.B. Webersches Standortdreieck), das Quadrat (Schachbrett), das gleichseitige Sechsecks (Bienenwabe) und 
der Kreis (Hamilton-Kreis, Thünensche Kreise).
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Bei unternehmensübergreifenden Transportprozessen sind aufgrund vieler Einflussfaktoren 
selten oder nie Transportprozesse mit Luftlinienentfernungen möglich. Ausnahmen sind 
Transportprozesse die per Seeschiff und/oder Flugzeug durchgeführt werden. In diesen beiden 
Bereichen sind Transportprozesse mit Linienentfernung sehr häufig möglich. Für alle anderen 
Transportbereichen ist die bestmögliche Annäherung an die Luftlinienentfernung anzustreben.

Im Bereich innerbetrieblicher Transportprozesse sind Luftlinienentfernungen nur mit 
Hängeförderern möglich. Für alle Flur- bzw. Bodenförderer werden in der Regel rechtwinke-
lige Transportwege bzw. -netze vorausgesetzt. Die innerbetrieblichen Transportprozesse mit 
Flur- bzw. Bodenförderern sind folglich räumlich nicht so effizient wie die mit Hängeförderern 
durchgeführten innerbetrieblichen Transportprozesse.
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EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF TRANSPORT PROCESSES

SUMMARY In this article it is demonstrated that the effectivity and the efficiency of transport processes are me-
asurable. Basis of the measurement procedure are the definitions of transport processes, the effectivity 
and the efficiency. We have to make a difference between two definitions of efficiency. First there is the 
well-known economic efficiency. Second we have to regard the spatial efficiency of a transport process. 
The spatial efficiency of a transport process can be the precondition for the economic efficiency of the 
process. The measurement of the effectivity and the efficiency of transport processes are demonstrated 
using the basic structures of transport processes: the straight (direct) process, the converging process, 
the diverging process and the regrouping process. With a spatial efficiency of one the straight (direct) 
process is the best model for planning transport processes. This result is not surprising. In a straight 
(direct) process all transport distances are equal with the air distance (beeline). All transport processes 
which are different from the air distance have less spatial efficiency.
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