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I.

Informacje ogólne
1. Dane personalne
Imię i nazwisko: Dariusz Tłoczyński
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

Adres e-mail: dariusz.tloczynski@ug.gda.pl

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe
Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskany 20 października
2004

r. na Wydziale Ekonomicznym

Uniwersytetu

Gdańskiego, na podstawie

rozprawy

doktorskiej "Strategie marketingowe w polskich portach lotniczych". Promotorem w przewodzie
doktorskim był prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński.
Tytuł zawodowy magistra ekonomii na kierunku Ekonomika transportu uzyskany 14 lipca 1995 r.
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Informacje
naukowych

o dotychczasowym

zatrudnieniu

w jednostkach

•

od 2005 do chwili obecnej adiunkt w Katedrze Rynku Transportowego
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

•

od 2005 do chwili obecnej wykładowca akademicki w uczelniach niepublicznych:
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu (w latach 2005-2009),
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
Szkole Wyższej

w Starogardzie

w Łodzi (w latach 2009-2010),

Gdańskim

(w

latach

2010-2011),

na Wydziale

Pomorskiej
a następnie

w Bydgoskiej Szkole Wyższej (od 2011 r. do chwili obecnej),
•

1996-2005 asystent w Katedrze Rynku Transportowego
Uniwersytetu Gdańskiego.

4. Pełnione funkcje
Gdańskiego
•

na Wydziale

na Wydziale Ekonomicznym

Ekonomicznym

Uniwersytetu

od 2013 r. do chwili obecnej członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej
"TranSopot - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku", Uniwersytet Gdański Wydział
Ekonomiczny, Sopot,

•

od 2007 r. do chwili obecnej wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej
dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
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•

2004-2011 członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej "Problemy
polskiego transportu w Unii Europejskiej", Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny,
Sopot,

•

2000-2004 członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej "Dostosowanie
polskiego transportu do wymogów Unii Europejskiej", Uniwersytet Gdański Wydział
Ekonomiczny, Sopot,

•

1997-2004 członek wydziałowej komisji ds. planów,

•

1997-1999

członek

komitetu

organizacyjnego

Konferencji

Naukowej

włączenia Polski do Europejskiego Systemu Transportowego",

"Problemy

Uniwersytet Gdański

Wydział Ekonomiczny, Sopot.

II.

Wskazanie osiągnie cia naukowego wynikającego z art. 16
ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.
z 2003 r., nr 65, poz. 595 ze zm. Dz.U.z 2005 r., nr 164, poz.
1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 425 oraz Dz.U z 2015 r.,
poz.1842)
1. Tytuł osiągnięcia naukowego

Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego

2. Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa
Dariusz

Tłoczyński,

Konkurencja

na

polskim

rynku

usług

transportu

lotniczego,

Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN978-83-7865-381-3.

3. Omówienie celu naukowego i osiągniętych rezultatów pracy
Monografia

Konkurencjo

najważniejszym

no

opracowaniem

polskim

rynku

naukowym.

usług

transportu

Jej głównym

lotniczego

celem jest

jest

moim

analiza procesów

konkurencyjnych zachodzących na polskim rynku usług transportu lotniczego. Nowatorski
charakter publikacji wynika z analizy problematyki konkurencji w transporcie lotniczym
wodniesieniu

do

rynku

wewnątrzgałęziowego

i międzygałęziowego.

Po raz

pierwszy

w literaturze przedmiotu została przeprowadzona analiza rynku portów lotniczych i konkurencji
pomiędzy nimi.
Polski rynek

pasażerskiego transportu

lotniczego,

mimo

że jest

rynkiem

cząstkowym

o marginalnym znaczeniu w strukturze światowych przewozów lotniczych, posiada charakter
globalny. Od dziesięciu lat funkcjonuje
wprowadzenia

on w warunkach pełnej liberalizacji. Konsekwencją

polityki "open sky" było pojawienie się przewoźników zagranicznych, w tym

niskokosztowych.

Przewoźnicy lotniczy zaczęli dostosowywać

swoje usługi do preferencji

pasażerów. Duża podaż usług i relatywnie niskie ceny powodują, iż współczynnik wykorzystania
miejsc w samolocie (Ioad factor) z roku na rok rośnie. W wyniku integracji Polski z Unią
Europejską wzrasta mobilność polskiego społeczeństwa i współczynnik przemieszczania się
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transportem lotniczym. Zmieniły się zachowania transportowe mieszkańców Polski. Pasażerowie
korzystający z polskich portów lotniczych poza podróżami w celach biznesowych odbywają także
podróże w celach turystycznych, odwiedzin rodziny lub dojazdu do miejsca pracy. Co roku
wzrasta popyt na usługi transportu lotniczego prowadzący w konsekwencji do wzrostu podaży
usług przewozowych i okołolotniczych. Jednocześnie większa liczba podmiotów

oferujących

usługi przewozowe wzmaga konkurencję.
Podmioty na rynku transportu lotniczego konkurują o pasażera z innymi przewoźnikami
funkcjonującymi w ramach globalnego rynku międzygałęziowego. Dla pasażera taka sytuacja
oznacza większą dostępność usług transportowych, natomiast dla podmiotów reprezentujących
stronę

podażową,

konieczność

zastosowania

niekonwencjonalnych

działań

w

celu

zaakceptowania przez pasażera oferty rynkowej. Pasażer chcący zrealizować podróż dokonuje
wyboru środka transportu i bierze pod uwagę przewoźników obsługujących dany segment
rynku. Wybór jest dokonywany na płaszczyźnie międzygałęziowej oraz wewnątrzgałęziowej
w oparciu o informacje docierające z rynków. Przewoźnicy lotniczy konkurując z operatorami
transportowymi

z innych gałęzi transportu jednocześnie konkurują między sobą, oferując usługi

lotnicze dla potencjalnych nabywców.
Przedstawione

uwarunkowania

badawczego wodniesieniu

stanowiły

do problemu

podstawę

konkurencji

zindywidualizowanego

podejścia

na polskim rynku usług transportu

lotniczego. Niezbędne było określenie instrumentów konkurencji, w następstwie zastosowania
których

następuje aktywizacja

podażowej strony

rynku oraz dostarczane są nabywcom

oczekiwane korzyści i wartości.
Powyższe przesłanki stały się dla mnie inspiracją do podjęcia badań nad problematyką
konkurencji

na polskim rynku transportu

konsekwencją

moich wieloletnich

funkcjonowania

rynku transportu

lotniczego. Wybór problematyki

zainteresowań

monografii

jest

naukowych związanych z zagadnieniami

lotniczego oraz ograniczonej liczby publikacji naukowych

poświęconych analizie mechanizmu konkurencji w odniesieniu do badanego segmentu rynku.
Głównym celem naukowo-badawczym

pracy jest identyfikacja

czynników determinujących

rozwój konkurencji na polskim rynku usług transportu lotniczego oraz ocena ich wpływu na
ten proces.
Do realizacji tak określonego celu badawczego przyjąłem główną tezę badawczą, że rozwój
konkurencji

na polskim rynku transportu

lotniczego jest determinowany

przez działania

podmiotów

na tym rynku, które są podejmowane w reakcji na zmiany po stronie popytu

i podaży.
Tezę główną pracy uzupełniłem następującymi hipotezami szczegółowymi:
1. Ważnym

uwarunkowaniem

zachowań

przewoźników

lotniczych

jest

działalność

operatorów kolejowych i autobusowych.
2.

Podstawową

rolę

przy formułowaniu

oferty

przewozowej

przez przewoźników

lotniczych odgrywają preferencje i zachowania transportowe pasażerów.
3.

Porty lotnicze, które jeszcze kilkanaście lat temu miały pozycję monopolistyczną, tracą
ją ze względu na zagęszczenie sieci lotnisk oraz większy obszar oddziaływania portów
lotniczych związany z rozbudową infrastruktury transportowej.
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Postawiony

cel i tezy

wyróżniłem

pięć rozdziałów.

W

rozdziale

pierwszym,

określiłem

jego

zagadnienia

w zależności

na

omówiłem

ze strukturą

funkcjonujące

do wdrażania

otoczeniu,

realizując strategie

Są one

od fazy cyklu życia produktu.

Na

tym

wychodząc

w

tle

że podmioty

konkurencyjne,
sposób

rynku,

procesach

przedstawiłem

z założenia,

w zróżnicowany

Służą osiągnięciu

monografii

pojęcie

rynkowego

konkurencji.

konkurencji,

W strukturze

zdefiniowałem

mechanizmu

rodzaje

konkurencji.

pracy.

teoretyczny,
rolę

i formą

w zmiennym

instrumentów

strukturę

charakter

wskazałem

Ponadto

związane

zdeterminowały

mającym

cechy,

gospodarowania.

rynkowe

rozprawy,

zmuszone są

wykorzystywane

przez podmioty

rynkowe

przewagi

konkurencyjnej.
W rozdziale drugim dokonałem
na jego specyficzne
w procesie

kształtowania

wpływające

na kształtowanie

wskazałem
Jednym

analizy polskiego

cechy. Dokonałem
oferty

mających

rynkowe,

które zmieniły

w transporcie

lotniczym.

lotniczego

m.in. dynamiczny
i wzrostu

Wskazałem,

rozwój

lotniczych.

tego rynku.

Przyczyniły

o wyniki

rynku

własnych

a także
lotniczego.

transportu

lotniczego

działalności

gospodarczej

na międzynarodowym

polskiego

się do rozbudowy

nabywcze

czynniki

lotniczego,

na rynku transportu

zachodzące

w otoczenie

się profil i zachowania

najważniejsze

prowadzenia

na funkcjonowanie

inwestycjami

W oparciu

na funkcjonowanie

Wskazałem

mają duże znaczenie

transportu

funkcjonujących

iż zmiany

lotniczego.

które

poddałem

na usługi

styl oraz koncepcję

miały duży wpływ

zainteresowania

i podaży zmieniły

wpływ

kryteriów,

Analizie

i podaży

podmiotów

z czynników

transportu

według

rynkowej.

popytu

sposoby postępowania

przemiany

rynku usług transportu

podziału

rynku

rynku. Spowodowały
siatki połączeń

badań

korzystających

pierwotnych

one

lotniczych

lotnicze. W wyniku zmian wielkości
pasażerów

są

popytu

z polskich portów

dokonałem

analizy

profilu

pasażerów.
W rozdziale

trzecim

w nim czynniki
przez

skupiłem

kształtujące

przewoźników

polityce

cenowej,

lotniczego.

do usługi,

tradycyjnych
prowadzonej

W dalszej

instrumentu

dostępność

rozdziału

omówiłem

sektora transportu

wpływających
temat

kształtowanie

czwartym

międzygałęziowej

konkurencji

w

ujęciu

zaprezentowałem
konkurencji,

wyniki

poświęciłem

rynku

do

links",

jako

dostępność

dostępność

lotniczego.

transportu

dystrybucji

konkurencji:

i systemów

własnych

transporcie

transportu

W ostatniej

części

komunikowania

przez

oraz
portów

pasażera

o wyborze

gałęzi,

przez

konkurencji
lotniczych

pomiędzy

lotniczego.

lotniczych

Ustaliłem

decyzji

pierwotnych
Do

konkurencji

analizy

w Polsce do Londynu.

oraz

najważniejsze
a następnie

przewoźnikami

Wizz

czynników
lotniczych

Przeprowadziłem

wewnątrzgałęziowym,

lotniczych.

analizy

badań
lotniczym.

dane uzyskane od instytucji

portów

Dokonałem

portów

airport

transportu

wykorzystałem

lotniczych,

na podjęcie

z regionalnych

podejście

informacyjnej

w

międzygałęziowym

w otoczeniu

część rozdziału
na polskim

w rozwoju

na polskim rynku transportu

przewoźników

funkcjonujących

pełnią

- "system

polityki

i wewnątrzgałęziowej

na rozwój

nowatorskie

czasowa

Omówiłem
oferowanych

lotniczego.

podaży usług lotniczych

w segmencie

lotniczego

Kolejną

funkcjonujące

rolę jaką

oraz dostępność

podmioty

W rozdziale

przedstawiłem

Wskazałem

konkurencji.

analizy usług lotniczych

i niskokosztowych.

do portu

w regionie

instrumentach

Dokonałem

przez podmioty

części

konkurencji.

lotniczego

się na najważniejszych

usługę lotniczą.

w

szczególności

innych

podmiotów

czynniki

wpływające

przewoźnika
Air

na

analizę

i Ryanair

Trasy te wybrałem

jako

lotniczego.
na trasach
najczęściej
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uczęszczane przez pasażerów polskich portów lotniczych. Ponadto wskazałem na determinanty
warunkujące wybór portów lotniczych i agentów handlingowych przez przewoźników lotniczych.
W rozdziale piątym
transportu

przedstawiłem

lotniczego.

perspektywy

Omówiłem

zarządzających infrastrukturą

rozwoju

lotniczą

konkurencji

modele

najważniejsze

i ścieżki prywatyzacji

na polskim rynku

prywatyzacji

podmiotów

polskich portów

lotniczych.

Wskazałem na potrzebę szybkiej prywatyzacji polskiego przewoźnika PLL LOT. W dalszej części
rozprawy przedstawiłem zależności pomiędzy wpływem instytucji publicznych i prywatyzacją
podmiotów

sektora transportu

lotniczego a rozwojem konkurencji w sektorze transportu

lotniczego. Wskazałem, że w wyniku postępu technologicznego i rozwoju konkurencji konieczne
staje się wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na płaszczyźnie technicznej, organizacyjnej oraz
marketingowej. W końcowej części rozdziału zaprezentowałem możliwe scenariusze rozwoju
konkurencji na polskim rynku transportu
lotniczego. Przedstawiłem też najbardziej
prawdopodobny rozwój rynku w warunkach konkurencji.
Ostatnią część monografii stanowi podsumowanie, w którym zawarłem wnioski wypływające
z opracowanego

materiału

teoretycznego

i empirycznego,

nawiązujące do celu i hipotez

badawczych.
W pracy wykorzystałem

różne metody

badawcze, w zależności od potrzeb związanych

z procesem prowadzenia badań, formułowania wniosków i weryfikowania hipotez badawczych,
wtym:
•

analizę krytyczno-poznawczą
literatury
przedmiotu,
dokumentów
opracowań strategicznych, aktów prawnych, raportów i ekspertyz,

źródłowych,

•

analizę heurystyczną, polegającą na wykorzystaniu metody eksperckiej do określenia
związków przyczynowo-skutkowych występujących na rynku transportu lotniczego,

•

segregację i grupowanie danych pierwotnych oraz danych wtórnych pochodzących
zarówno z literatury przedmiotu, jak i publikacji internetowych, niepublikowanych
wyników

badań udostępnionych

organizacje związane z transportem
Przewoźników

Powietrznych

przez badaczy oraz danych przekazanych przez
lotniczym, w tym: Międzynarodowe

(lATA), Urząd Lotnictwa

Zrzeszenie

Cywilnego (ULC) i agentów

handlingowych.
Ważnym źródłem analiz były także wyniki własnych badań pierwotnych. Badania te
zrealizowałem w okresie od lipca do listopada 2013 r. we wszystkich funkcjonujących wówczas
polskich

portach

lotniczych

metodą

wywiadu

indywidualnego,

przy

wykorzystaniu

kwestionariusza standaryzowanego, wśród pasażerów rozpoczynających podróż lotniczą. W celu
przeprowadzenia

badań dokonałem

warstwowania

próby w oparciu o liczbę pasażerów

oraz uwzględniając specyfikę ruchu lotniczego w każdym porcie. Badania przeprowadziłem
wśród 2428 osób, tj. 0,01% liczby pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych w
2012 r. Przyjęcie takich kryteriów było konieczne ze względu na niemożliwość uzyskania pełnych
informacji ze wszystkich portów lotniczych m.in. na temat struktury ruchu lotniczego, wieku,
zajmowanego stanowiska i celu podróży pasażerów, a także ograniczone środki finansowe
na badania pierwotne. Wyszedłem z założenia, że literatura światowa i doświadczenia polskich
i zagranicznych ośrodków badawczych dopuszczają nielosowe techniki próbkowania, w sytuacji
gdy badania są dokonywane przez osoby z odpowiednim doświadczeniem lub wiedzą ekspercką.
W tej sytuacji, ze względu na to, że informacje o możliwym błędzie próbkowania
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są niewystarczające, charakterystykę populacji ograniczyłem do opisu, a nie do wnioskowania
statystycznego,

ponieważ w literaturze

przedmiotu

sugeruje się, że takie prawidłowości

na "próbie badawczej można odnieść do zbiorowości, której próba jest reprezentantem,
bez przypisywania im wielkości błędu lub prawdopodobieństw ich prawldłowości'".
Badaniami objąłem co czwartego pasażera w wieku 18-80 lat, w każdym badanym porcie,
udającego się w momencie prowadzenia badań do kontroli bezpieczeństwa. Badania nie zostały
przeprowadzone jedynie w porcie lotniczym w Modlinie, ponieważ w okresie badań, port ten
nie prowadził działalności operacyjnej. Zdaję sobie sprawę, że jest to pewne uszczuplenie
procesu badawczego gdyż konkurencja między przewoźnikami niskokosztowymi odbywa się
przy wykorzystaniu portu lotniczego w Modlinie i Lotniska Chopina w Warszawie.
Do analizy zebranych danych pierwotnych

zastosowałem

metodę analizy korespondencji

wykorzystując estymację danych w pakiecie Statistica. Wykorzystałem również tablice
kontyngencji i tabele przestawne programu Excel. Nie przedstawiłem pełnej postaci modelu
analizy korespondencji, gdyż wartości jego parametrów nie wykorzystałem w interpretacjach
informacji z badań pierwotnych.
dwuwymiarowe

Na podstawie zidentyfikowanych

modeli sporządziłem rzuty

pierwszych dwóch wartości własnych dekompozycji macierzy Chi kwadrat,

wizualizujące wzajemne relacje uwzględnianych czynników wzorem modeli analizy głównych
składowych (PCA - Principal Component Analysis) dla czynników wyrażonych w skalach
mocnych, które wykorzystałem do interpretacji wyników badań w monografii.
W oparciu o analizę własnych danych pierwotnych i zebranych danych wtórnych dotyczących
funkcjonowania

podmiotów

sektora

transportu

lotniczego,

określiłem

korzystających z polskich portów lotniczych, zidentyfikowałem
dokonałem

analizy czynników wpływających

na podejmowanie

profil

pasażerów

ich oczekiwania, a następnie
decyzji o wyborze środka

transportu i przewoźnika. W wyniku autorskiej analizy konkurencji na rynku międzygałęziowym
i wewnątrzgałęziowym

w ostatniej części dzieła sformułowałem scenariusze rozwoju rywalizacji

pomiędzy głównymi podmiotami sektora transportu lotniczego. Uważam, że przedstawione
w rozprawie wnioski, mogą służyć podmiotom funkcjonującym na rynku usług transportu
lotniczego.
Mam jednocześnie świadomość, że przeprowadzona w rozprawie analiza o charakterze
teoretycznym oraz zrealizowane badania empiryczne nie objęły wszystkich aspektów
związanych z konkurencją na polskim rynku usług transportu lotniczego. Niemniej dokonane
analizy objęły szeroki zakres zagadnień, w szczególności związanych z zachowaniami pasażerów
oraz

z

identyfikacją

czynników

determinujących

rozwój

konkurencji

na

młodym,

zliberalizowanym polskim rynku transportu lotniczego. Analizy zostały oparte w dużej mierze
na cennych, trudno dostępnych danych dotyczących działalności operacyjnej przewoźników
lotniczych. Dzięki temu wyniki analiz i rozważań teoretycznych mogą wspierać procesy decyzyjne
zarówno na szczeblu instytucji publicznych, jak i przedsiębiorstw transportu lotniczego.
Przeprowadzone w monografii analizy i rozważania oparte na własnych badaniach pierwotnych
i badaniach wtórnych pozwoliły uznać główny cel badawczy, jakim jest identyfikacja czynników
determinujących rozwój konkurencji na polskim rynku usług transportu lotniczego oraz ocena
ich wpływu

na ten proces za osiągnięty. W oparciu o przeprowadzone

sformułowałem

1

badania naukowe

następujące wnioski:

M. Szreder, Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych, "Przegląd Statystyczny" 2010, Zeszyt nr 4, s. 173.
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1. Istnieje

potrzeba

z transportu

analizy

zachowań

transportowych

lotniczego przez podmioty

lotniczego.

Podmioty

transportowe

funkcjonujące

sektora transportu

z uwzględnieniem

lotniczego

wszystkich

pasażerów

korzystających

na rynku usług transportu
powinny

uwarunkowań,

badać zachowania

etapów

i czynników

wpływających na podejmowanie decyzji.
2.

Ocena funkcjonowania

transportu

lotniczego

dokonywana

przez pasażera jest

uzależniona od spełnienia jego oczekiwań w stosunku do poszczególnych elementów
oferty

przewozowej

w transporcie

lotniczym.

Usługa przewozowa

wzbogacana o szereg usług dodatkowych

takich jak bezpłatny

określone miejsce na pokładzie samolotu,

udział w programach

powinna

być

przewóz bagażu,
lojalnościowych.

Na rynku transportu lotniczego w porównaniu z innymi rynkami gałęziowymi dochodzi
do najbardziej efektywnego zarządzania przychodami. Przewoźnicy lotniczy realizując
politykę yield management różnicują ceny biletów w zależności od pory roku, eventów,
zainteresowania połączeniem lotniczym w konkretnym dniu. Pasażerowie korzystający
z transportu

lotniczego, dokonując zakupu, poszukują usługi lotniczej po najniższym

koszcie nabycia, mimo, że są w stanie za nią więcej zapłacić oraz o właściwościach
wynikających z oczekiwań w stosunku do innych elementów
Dostępność w transporcie
lotniczego,

regionu

wykorzystywanym

lotniczym rozpatrywano

oraz

czasu.

Badani

oferty przewozowej.

w ujęciu zakupu usługi, portu

pasażerowie

uznali,

że

najczęściej

środkiem transportu w relacji: punkt rozpoczęcia podróży - port

lotniczy jest samochód, korzystają oni też często z transportu kolejowego ze względu
na pewność dotarcia

do portu

lotniczego.

Dostępność transportu

uzależniona od atrakcyjności regionu, liczby przewoźników

lotniczego jest

operujących w regionie

oraz liczby bezpośrednich połączeń lotniczych. Przewoźnicy uruchamiają połączenia
lotnicze

w

regionach

dostępności
pomiędzy

atrakcyjnych

regionu do transportu
ruchem

lotniczym

w

gospodarczo,

wpływając

na

kształtowanie

lotniczego. Mimo, że istnieje ścisła zależność
regionie

a atrakcyjnością

inwestycyjną

portów

lotniczych, dostępnością czasową i dostępnością regionu do portu lotniczego, to jednak
uwarunkowania

społeczno-ekonomiczne

regionu

i jego

potencjał

gospodarczy,

w największym stopniu wpływają na rozwój portu lotniczego. Duży wpływ na rozwój
konkurencyjności transportu

lotniczego ma także dostępność transportu

do regionu (accessibility) i dostępność czasowa transportu
W transporcie

lotniczym promocja jako narzędzie konkurencji odgrywa ważną rolę

w procesie wprowadzania

na rynek nowego połączenia lub usług dodatkowych,

jednocześnie pobudzając świadomość i kreując potrzeby transportowe
do budowy wizerunku przewoźnika. Przedsiębiorstwa
na tle

lotniczego

lotniczego (connectivity).

konkurencji,

przyczynia się

lotnicze wyróżniając swoją ofertę

stosują klasyczne instrumenty

promocji:

reklamę,

promocję

sprzedaży, public relations, publicity oraz sponsoring.
3.

Na

rynku

transportu

i międzygałęziowa,
rywalizując

o

i autobusowymi,
instrumenty

w

lotniczego
ramach

pasażera

występuje

których

konkurują

konkurencji.

Głównymi

przedsiębiorstwa

ze sobą

a także z transportem

konkurencja
oraz

z

indywidualnym,

konkurentami

wewnątrzgałęziowa

transportu

lotniczego

operatorami

kolejowymi

wykorzystując

dostępne

dla pasażerskiego transportu

lotniczego w przewozach na krótkie i średnie odległości są transport

autobusowy
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i kolejowy oraz indywidualny. W zależności od odległości podróży i statusu społecznoekonomicznego

pasażerów

następuje

ocena alternatywnego

środka transportu.

Pasażerowie podróżujący w celach służbowych na trasach krajowych dokonują wyboru
przewoźnika pomiędzy transportem lotniczym a kolejowym, w oparciu o całkowity czas
podróży.

Natomiast

turystycznych
transportem

pasażerowie

podróżujący

na trasach

krajowych

w

celach

lub odwiedzenia rodziny, dokonujący wyboru przewoźnika pomiędzy
lotniczym a autobusowym, kierują się przede wszystkim ceną i czasem

podróży. W segmencie lotniczych połączeń krajowych, mimo dużej częstotliwości
i konkurencji ze strony przewoźników innych gałęzi, istnieje bardzo silne oddziaływanie
pory dnia oraz czasu pomiędzy dniem zakupu a podróżą na poziom ceny. Pasażerowie
dokonujący międzynarodowych

podróży lotniczych wybierają przewoźnika lotniczego

głównie w oparciu o cenę, czas podróży oraz dogodność godzin wylotu i przylotu. Z kolei
czas podróży, bezpośredniość połączenia, dogodność godzin wylotu i przylotu oraz cena
biletu lotniczego są podstawowymi

elementami

wpływającymi

na podjęcie decyzji

o wyborze transportu lotniczego. Wymienione czynniki wpływają także na osiągnięcie
przewagi konkurencyjnej

przez przewoźników.

W trakcie analizy danych z badań

marketingowych stwierdziłem, że przewoźnicy lotniczy najczęściej rywalizują za pomocą
konkurencji cenowej, ale także instrumentów

pozacenowych, prowadząc kampanie

promocyjne, wprowadzając na rynek nowe usługi i zwiększając zakres obsługi klientów.
Ponadto

ustaliłem

determinantami

na podstawie

własnych

badań

pierwotnych,

że głównymi

wyboru portu lotniczego przez pasażerów, którzy docierają na lotnisko

spoza regionu są: konkurencyjny koszt podróży do miejsca docelowego, duża liczba
portów docelowych oraz odległość od wybranego portu lotniczego. W obszarze portów
lotniczych

dochodzi

także

do konkurencji

pomiędzy

agentami

handlingowymi,

świadczącymi usługi związane z obsługą pasażerów, bagażu oraz samolotów na rzecz
przewoźników lotniczych i pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi gastronomicznohandlowe. Podmioty te, oprócz specyfiki świadczonych usług, posługują się ceną jako
instrumentem konkurencji.
4.

Prywatyzacja podmiotów sektora transportu

lotniczego, kwestie związane z pomocą

publiczną i innowacyjność są czynnikami wpływającymi na rozwój konkurencji. Chcąc
osiągnąć przewagę konkurencyjną konieczne staje się wykorzystanie wymienionych
instrumentów.
polskich

W świetle powyższych wniosków istnieje potrzeba sprywatyzowania

portów

lotniczych

oraz

szybkie

rozpoczęcie

procesu

restrukturyzacji

narodowego przewoźnika PLL LOT. W odniesieniu do przewoźników lotniczych pomoc
publiczna dotyczy dofinansowania

działalności operacyjnej, natomiast w przypadku

portów

lub współfinansowania

lotniczych

przewoźników,

finansowania
najczęściej

niskokosztowych.

Pomoc

zaangażowanie instytucji publicznych w funkcjonowanie
rozwój konkurencji w wybranych

niszach rynkowych.

(dotowania)

działalności

publiczna

stanowiąc

rynku, wyrównuje

i wspiera

Przedsiębiorstwa transportu

lotniczego różnicując działalność innowacyjną skupiać powinny się na płaszczyźnie
technologicznej, produktowej, organizacyjnej oraz marketingowej. Polityka innowacyjna
w odniesieniu do polskiego rynku transportu

lotniczego powinna być przedmiotem

ciągłego monitorowania,

badania wzajemnych

pasażer oraz wdrażania

nowoczesnych

relacji na styku port-przewoźnik

rozwiązań światowych

w tym

10

-

zakresie.
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Na podstawie prognoz dotyczących rozwoju rynku transportu lotniczego konieczne staje
się dostosowanie
instrumentów
Głównymi

podaży do rosnącego popytu i wprowadzanie

konkurencji

na rynek nowych

przyczyniających się do rozwoju procesów konkurencji.

przesłankami rozwoju konkurencji są czynniki: ekonomiczne, społeczne,

produktowe, technologicznie oraz organizacyjne.
Uważam, że udowodniłem tezę główną monografii mówiącą, że rozwój konkurencji na polskim
rynku transportu lotniczego jest determinowany przez działania podmiotów na tym rynku, które
są podejmowane w reakcji na zmiany po stronie popytu i podaży. Udowodniłem także hipotezy
szczegółowe.

4. Autorski wkład w rozwój dyscypliny naukowej
Opublikowana

monografia stanowi uzupełnienie luki teoretycznej

wiedzy na temat konkurencji na rynku usług transportu

wynikającej z niepełnej

lotniczego. W sposób szczegółowy

przeprowadziłem wieloaspektową systematyzację problemów związanych z funkcjonowaniem
i rozwojem

rynku usług transportu

regionalnego

rynku transportu

opracowanie

schematu

lotniczego. Ponadto dokonałem typologii

lotniczego.

podejmowania

i klasyfikacji

Uzupełnieniem

luki teoretycznej

jest

decyzji o wyborze

usługi transportu

lotniczego.

także

Monografia wypełnia także lukę empiryczną wynikającą z braku badań nad określeniem profili
i zachowań transportowych pasażerów korzystających z transportu lotniczego. Stworzona
autorska koncepcja rozwoju konkurencji w Polsce stanowi uzupełnienie zarówno luki
teoretycznej, jak i empirycznej. Jednocześnie monografia wypełnia także lukę metodyczną
w zakresie identyfikacji,
w transporcie

lotniczym.

a następnie oceny czynników wpływających na rozwój konkurencji
Zaproponowana

metoda wykorzystująca

analizę korespondencji

wykorzystuje jednocześnie kilka czynników do oceny konkurencji w transporcie lotniczym.
Mam nadzieję, że przedstawione w publikacji wnioski, na podstawie pierwotnych

badań

własnych przeprowadzonych w polskich portach lotniczych i analizy danych wtórnych, zostaną
wykorzystane w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw lotniczych. Przyczynią się do dalszego
rozwoju konkurencji oraz staną się inspiracją do regularnego monitorowania
na polskim rynku transportu
transportu

tego procesu

lotniczego. Moim zdaniem podmioty funkcjonujące

na rynku

lotniczego i instytucje naukowe powinny regularnie prowadzić podobne badania

marketingowe, analizując profile i potrzeby potencjalnych pasażerów.

III.

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
1. Osiągnięcia naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora

Problemy związane z funkcjonowaniem rynku usług transportu lotniczego stały się przedmiotem
mojego zainteresowania na początku mojej kariery zawodowej. W pierwszym okresie moje
zainteresowania naukowe skupiały się w obszarze marketingu i funkcjonowania rynku
transportowego

Efektem tego były następujące publikacje:

1. D. Tłoczyński, Metodyka
badania
potrzeb
edukacyjnych
w reqtonte pomorskim,
[w:] System e - duk@acji w regionie pomorskim, red. C. Mańkowski, Zadanie w ramach projektu:
Leonardo da Vinci, Sopot 2003, s. 111-123.
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2.

O. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński, Próby wdrażania reguł zarządzania marketingowego
rynkiem usług lotniczych w warunkach polskich, {w:] Marketing na rynku usług lotniczych, red.
O. Rucińska i A. Ruciński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 225-259, ISBN 837017-919-3, udział: 33%.

3.

S. Miecznikowski,
Wyd. Uniwersytetu
27%.

4.

D. Tłoczyński, Warunki funkcjonowania
2003, nr 1, s. 33-35, ISSN1732-2774.

5.

D. Tłoczyński, Wdrażanie marketingu partnerskiego w regionalnych
"Spedycja i Transport" 2001, nr 11, s. 21-25, ISSN0867-1494.

6.

D. Tłoczyński, Dostępność małych i średnich przedsiębiorstw do kredytów,
i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999, nr 4, s. 14-16, ISSN0860-6846.

7.

D. Tłoczyński, M. Wołek, Informatyka w znaczeniu przedmiotu "Gospodarowanie w transporcie
lotniczym", [w:] Wyzwania i szanse dla polskich lotnisk regionalnych, Port Lotniczy Wrocław,
Wrocław 1999, s. 205-212, udział: 50%.

8.

D. Tłoczyński, Metody finansowego
wspierania rozwoju smali
i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999, nr 12, s. 21-23, ISSN0860-6846.

9.

O. Rucińska, D. Tłoczyński, Strategie marketingowe jako element zarządzania działalnością
gospodarczą, Wyd. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1999, s. 59-98
ISBN 83-87739-56-1, udział: 25%.

D. Tłoczyński, M. Wołek, Gospodarowanie w transporcie kolejowym,
Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 30-57 i 124-148, ISBN 83-7071-891-X, udział:

polskich portów lotniczych, "Transport i Komunikacja"

10. D. Tłoczyński, Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw,
Przedsiębiorstw" 1998, nr 6/581, s. 10-12, ISSN0860-6846.

portach

businessu,

lotniczych,

"Ekonomika

"Ekonomika

"Ekonomika i Organizacja

11. D. Tłoczyński, Zasilanie kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, cz. I: Identyfikacja
strumieni kapitału, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 7/582, s. 17-19, ISSN
0860-6846.
12. D. Tłoczyński, Zasilanie kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, cz. II, "Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 8/583, s. 19-22, ISSN0860-6846.
Swój dorobek
instytucje

naukowy

naukowe

prezentowałem

na konferencjach

naukowych

organizowanych

przez

w kraju i zagranicą:

1.

Uniwersytet Warszawski: VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów "Unifikacja
gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia", Oymaczewo k. Poznania, 22-24 września 2003 r.

2.

University of Westminster: Regional Air Transport Challenges and Opportunities (Londyn 2002,
2003), Marketing and Market Research: Thy Way Forward for Air Transport (Londyn 2000).

Ponadto

brałem udział w następujących

projektach

badawczych

krajowych

i zagranicznych:

1.

Zespołowy Grant KBN Nr H020 00317 "Modelowanie organizacji i funkcjonowania
portów lotniczych w Polsce wobec polityki otwartego nieba" w latach 2003-2006.

2.

Międzynarodowy

3.

Indywidualny Grant BW 3210-5-0043-3 "Strategie w polskich portach lotniczych", Uniwersytet
Gdański, Sopot 2003.

projekt badawczy Leonardo da Vinci nr M01/69/k/D354,

regionalnych

Sopot 2003.
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4.

Indywidualny Grant BW 3210-5-0148-2 "Strategie

marketingowe

w portach

lotniczych

w warunkach rynkowych", Uniwersytet Gdański,Sopot 2002.

5.

Indywidualny Grant BW 3210-5-0355-0 na sfinansowanie wyjazdu młodszych pracowników
na konferencjęzagranicznąMarketing and Market Research:TheWay Forwardfor Air Transport.
Universityof Westminster, Londyn6-8 grudzień 2000 r.

6.

Zespołowy Grant KBN nr H02D 00317 "Zarządzanie
transportowych" w latach 1999-2002.

W 2001

r. otrzymałem

Zespołową

marketingowe

Nagrodę Rektora Uniwersytetu

na rynku usług

Gdańskiego stopnia

pierwszego za osiągniecie naukowe w postaci książki Marketing na rynku usług lotniczych (Wyd.
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001).
Podsumowaniem

tego

etapu

rozwoju

naukowego

była dysertacja

doktorska

Strategie

marketingowe w polskich portach lotniczych napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja
Rucińskiego.

Punktem

i makroekonomiczne,

wyjścia
a przede

dla

rozważań

wszystkim

było

zmieniające

perspektywa

się otoczenie

"otwarcia

nieba".

mikro-

To właśnie

liberalizacja rynku wymuszała na portach lotniczych konieczność zastosowania zróżnicowanych
działań marketingowych

skierowanych do przewoźników,

lotniczych oraz innych podmiotów

pasażerów korzystających z usług

funkcjonujących w strefie okołolotniskowej.

W tym celu

podjąłem badania nad aktualnym stanem marketingu w polskich portach lotniczych
oraz ustaleniem występujących w tej dziedzinie nieprawidłowości, w tym celu przeprowadziłem
badania marketingowe polskich regionalnych portach lotniczych. Metodą wykorzystywaną dla
realizacji badawczego celu był wywiad osobisty, który przeprowadziłem z prezesami portów.
Analiza wyników

badawczych pozwoliła

na wysunięcie konkretnych

propozycji rozwiązań

korygujących i wypełniających powstałą lukę pomiędzy stanem rzeczywistym a pożądanym.
Głównym celem dysertacji było stworzenie modelu strategii marketingowych
portów

lotniczych.

Ponadto

opracowałem

lotniczych w obliczu realizacji polityki

strategie

otwartego

marketingowe

dla polskich

dla polskich

portów

nieba, a także wskazałem na wybrane

instrumenty niezbędne dla realizacji celów marketingowych przez przedsiębiorstwa lotniczego.
Dysertacja

została

przeze

mnie

obroniona

na Wydziale

Ekonomicznym

Uniwersytetu

Gdańskiego w dniu 30 września 2004 r.

2. Obszary i kierunki badań po uzyskaniu stopnia doktora
Moje zainteresowania naukowo-badawcze są skoncentrowane w obrębie dyscypliny naukowej
ekonomia i specjalności ekonomika transportu.

Dotyczą problematyki funkcjonowania

rynku

usług transportu lotniczego oraz przemian zachodzących na tym rynku. Osiągnięcia naukowe
można podzielić na trzy grupy, według kryterium

najważniejszych zagadnień badawczych,

obejmujące:
•

problematykę

związaną z przemianami

zachodzącymi na rynku usług transportu

lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem

procesów dostosowania

do wymogów

unijnych oraz skutków wprowadzenia zasad polityki otwartego rynku,
•

problematykę

funkcjonowania

zależności pomiędzy rozwojem

i rozwoju
portów

infrastruktury

lotniczej,

lotniczych a rozwojem

uwzględniającą

regionów,

w tym

wykorzystania potencjału i możliwości rozwoju podmiotów funkcjonujących w strefie
okołolotniskowej,
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•

problematykę

uwzględniającą

konkurencję

na rynku usług transportu

lotniczego

oraz politykę marketingową przedsiębiorstw transportu lotniczego.

3. Osiągnięcia naukowe po uzyskaniu
obszarów i kierunków badań

stopnia

doktora

według

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych kontynuowałem pracę naukową
nad tematyką związaną z funkcjonowaniem

rynku usług transportu lotniczego. Pierwszą grupę

badań stanowią przemiany zachodzące na rynku usług transportu lotniczego. Efektem tych
badań jest 41 publikacji. W sposób szczególny uwzględniłem procesy dostosowania
do wymogów unijnych. Zostały one ujęte w monografii Porty lotnicze wobec polityki otwartego
nieba, red. A. Ruciński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 1-262, ISBN
83-89786-75-3, współautorami byli: O. Kaliński, G. Kowalczyk, P. Litkiewicz, O. Rucińska,
A. Rucińskł'. Publikacja ta powstała jako efekt prowadzonych badań w ramach zespołowego
grantu

badawczego

KBN Nr H020 00317 IIModelowanie

organizacji

i funkcjonowania

regionalnych portów lotniczych w Polsce wobec polityki otwartego nieba" w latach 2003-2006
(kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński], w którym uczestniczyłem jako członek
zespołu badawczego.
W kolejnych latach dokonywałem analizy wpływu polityki lIopen sky" na funkcjonowanie
polskiego rynku. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć publikacje: Wpływ polityki
otwartego

nieba

na funkcjonowanie

regionalnych

portów

lotniczych

w

Polsce,

[w:] Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, Oczekiwania i doświadczenia,
red. B. Liberadzki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa-Poznań 2007, s. 627-634, ISBN
83-87344-72-9;
lotniczego,

Korzyści wynikające

[w:] Wybrane problemy

z integracji Polski z Unią Europejską dla transportu
integracji

europejskiej,

red. A. Stępniak, S. Umiński

i A. Zabłocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 391-400, ISBN 97883-7531-018-4.
Konsekwencją
transportu

procesów

integracyjnych

są fundusze

unijne dostępne

m.in. w sektorze

lotniczego. Analizy dostępności środków unijnych dla przedsiębiorstw transportu

lotniczego dokonałem w publikacjach: Możliwości rozwoju portów lotniczych w świetle unijnej
perspektywy finansowej

na lata 2007-2013,

[w:] Translog 2007. Szanse rozwoju transportu w

świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, red. E. Załoga, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Szczecin 2007, s. 287-293, ISBN 83-87249-85-8; Kształtowanie

dostępności

transportu lotniczego w oparciu o fundusze unijne, [w:] Zintegrowany transport publiczny
w obsłudze miast i regionów, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
2013, s. 233-242, ISBN978-83-7789-236-7 oraz Development policy of Warsaw Chopin Airport

Omawiana problematyka badawcza została przedstawiona w: Rozdz. 1. Podstawowe problemy funkcjonowania
i rozwoju rynku usług transportu
lotniczego (1.1. Wprowadzenie
w problematykę,
udział: 50% (współautor:
D. Rucińska); 1.3. Popyt i podaż usług lotniczych, udział: 50% (współautor: A. Ruciński); 1.4. Relacje ekonomiczne

2

na rynku usług transportu lotniczego, udział: 50% (współautor: A. Ruciński); Rozdz. 2. Polityka otwartego nieba
podstawą funkcjonowania i rozwoju portów lotniczych w Unii Europejskiej (2.1. Polityka liberalizacji i deregulacji
rynku usług transportu lotniczego, udział: 50% (współautor: D. Rucińska)); Rozdz. 7. Implementacja polityki otwartego
nieba w polskich portach

lotniczych

(7.1. Liberalizacja polskiego rynku usług transportu

(współautor:
D. Rucińska); 7.2. Liberalizacja
7.4. Modelowanie organizacji i funkcjonowania
A. Ruciński)).

lotniczego,

udział: 50%

a funkcjonowanie
polskich portów lotniczych, udział: 100%;
polskich portów lotniczych - wnioski, udział: 50% (współautor:
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in the light ofthe furopean funds for 2014-2020,

II

Procedia Engineering" 2016, ISSN1877-7058

- artykuł został przyjęty do druku".
Oceniałem także efekty z wprowadzenia polityki otwartego rynku. Analizowałem je na różnych
płaszczyznach. Rezultatem

badań są artykuły

poświęcone

problematyce

przewoźników

niskokosztowych: Rozwój tanich linii na rynku usług lotniczych, "Spedycja Transport Logistyka"
2006, nr 3, s. 55-57, ISSN 1640-7903; Przewoźnicy niskokosztowi
lotniczych,
Wyd.

[w:] Zeszyty Naukowe

Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji,

oraz Przewoźnicy

niskokosztowi

na polskim rynku usług

Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji,
na polskim

Zeszyt nr 6,

Gdańsk 2008, s. 251-268, ISSN 1896-2505
rynku

usług

lotniczych,

[w:]

Problemy

funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, red. D. Rucińska,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 79-92, ISSN0208-4821.

i Logistyka nr 44,

Jednym z efektów integracji Polski z Unią Europejską była współorganizacja Mistrzostw Europy
w piłce Nożnej - Euro 2012. W swoich badaniach pokazałem kierunki rozwoju oraz korzyści dla
transportu

lotniczego w wyniku organizacji dużych imprez sportowych. Jako najważniejsze

publikacje wskazałbym: Wyzwania dla polskich portów lotniczych w kontekście furo 2012 jako
instrument
strategii zrównoważonego
rozwoju,
"Przegląd
Komunikacyjny" 2010,
nr 3, s. 12 - 15, ISSN0033-22-32; furo 2012 jako czynnik wspierajqcy lokalny rynek lotniczy,
[w:] Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie. Rozwój lotnictwa w regionach, Wyd. Naukowe
Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2013, s. 288-305, ISBN978-83-7789-220-6.
Dokonałem także analizy funkcjonowania

światowego

rynku usług transportu

lotniczego,

wskazując na najważniejsze kierunki rozwoju transportu lotniczego, w tym: przemiany związane
z zarządzaniem przestrzenią lotniczą. Do najważniejszych artykułów zaliczam: Światowy rynek
transportu

lotniczego

w 2012 roku. Analiza wybranych

[w:] Problemy funkcjonowania

problemów,

kierunki

europejskiego transportu i rynku transportowego

rozwoju,

w XXI wieku

w pracach badawczych Katedry Rynku Transportowego, red. D. Rucińska, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka nr 48, Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 25-44, ISSN0208-4821; Funkcjonowanie przewoźników lotniczych

w obliczu sytuacji kryzysowych, "Logistyka" 2012, nr 2, s. 280-286, ISSN 1231-5478; Formy
i metody

kooperacji

transportowych,

przewoźników

lotniczych,

[w:] Europejski transport

red. D. Rucińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

i rynek

usług

Gdańskiego, Ekonomika

Transportu i Logistyka nr 52, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 31-46, ISSN02084821; Sesar Programme
transportation

and the furopean

systems. Selected theoretical

oftransportation

[w:] Contemporary

airspace management,
and practical

problems.

The development

systems, red. R.Janecki, G. Sierpiński, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010,

s. 235-240, ISBN978-93-7335-672-6; Mobility management in Poland's air transport industry,
"International Journal of Management Cases" 2016, nr 1, ISSN1741-6264, artykuł został przyjęty
do druku",
Efektem badań nad przemianami zachodzącymi w Polsce była analiza rynku usług lotniczych.
Od 2012 r.

jestem

Turystycznych".

autorem

Natomiast

Raportu
w

Lotniczego

publikacjach:

zamieszczanego

Polski

rynek

w

usług

"Wiadomościach
transportowych.

Funkcjonowanie, przemiany, rozwój, red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2012, ISBN978-83-208-

3
4

Wydawnictwo:
Wydawnictwo:

Elsevier.
Access Press UK.
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1998-45, będącej efektem

zespołowego

projektu

KBN Nr N 112 125636 11Monitorowanie

przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych" i Transport lotniczy.
Ekonomika i organizacja, (D. Rucińska, A. Ruciński, D. TłoczyńskiL Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 1-302, ISBN 978-83-7865-018-86
zachodzących w polskim transporcie
problematyki

dokonałem oceny przemian

lotniczym. W roku 2015 dokonałem

przemian i kierunków rozwoju rynku usług transportu

zaktualizowania

lotniczego w publikacji

Rynek usług transportu lotniczego, [w:] Rynek usług transportowych w Polsce. Teoria i praktyka,
red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2015, ISBN 978-83-208-2201-47•

Natomiast w publikacji

8enefits of Polish accession to the European Union for air transport, .Aeroenglneenng
and Aerospace Engineering" 2015, vol. 9, no 2, s. 511-516, ISSN 1307-68928 wskazałem
na korzyści wynikające z 10 lat funkcjonowania Polski na zliberalizowanym rynku.
W wyniku przemian zachodzących na rynku usług transportu lotniczego konieczne stało się
monitorowanie

uwarunkowań

dotyczących podmiotów

lotniczych. W tym celu jako drugą

płaszczyznę badawczą przyjąłem analizę infrastruktury
zależności pomiędzy

rozwojem

na wykorzystanie

potencjału

okołolotniskowej

oraz sposoby

portów

i możliwości

lotniczych
rozwoju

zwiększenia

transportu

lotniczego oraz wszelkie

a rozwojem
podmiotów

obszaru

regionów.

Wskazałem

funkcjonujących

oddziaływania

portów

w strefie
lotniczych.

Na potrzeby tej płaszczyzny badawczej wykonałem 46 opracowań naukowych.
Jednym z problemów badawczych w realizowanym grancie KBN Nr H02D 00317 IIModelowanie
organizacji ifunkcjonowania regionalnych portów lotniczych w Polsce wobec polityki otwartego
nieba" w latach 2003-2006 (kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński) była analiza
funkcjonowania
w wybranych

i rozwoju infrastruktury
częściach monografii

lotniczej. Wyniki prac badawczych przedstawiłem

Porty

lotnicze

wobec

polityki

otwartego

nieba,

red. A. Ruciński. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 1-262, ISBN 8389786-75-3,

współautorami

byli: D. Kaliński, G. Kowalczyk, P. Litkiewicz,

D. Rucińska,

A. Ruclńskl".

Problematyka funkcjonowania

portów

lotniczych była kontynuowana

w kolejnych pracach

badawczych, w wyniku których powstały opracowania, m.in.: Transport lotniczy. Ekonomika
i arganizacja (D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczvński),

Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

s Omawiana problematyka
badawcza została przedstawiona w: Rozdz. 9. Rynek usług transportu lotniczego
(9.2. Problemy funkcjonowania rynku, udział: 50% (współautor: A. Ruciński); 9.3. Przemiany na rynku, udział: 100%;
9.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku, udział: 50% (współautor: A. Ruciński)).
Omawiana problematyka
badawcza została przedstawiona w: Rozdz. 1. Transport jako sfera funkcjonalna
(1.1. Podstawowe pojęcia i ogólne warunki funkcjonowania gałęzi, udział: 50% (współautor: D. Rucińska); 1.2. Zarys

6

rozwoju, udział: 100%); Rozdz. 2. Środki pracy transportu lotniczego (2.1. Samoloty komunikacyjne, udział: 100%);
Rozdz. 3. Rynek usług lotniczych (3.1. Ogólna charakterystyka i funkcjonowanie, udział: 33% (współautor: D. Rucińska
i A. Ruciński); Rozdz. 8. Polityka transportowa a transport lotniczy (8.1. Polityka "otwartego nieba", udział: 100%;
8.2. Polityka kształtowania infrastruktury, udział: 100%; 8.3. Wybrane problemy zarządzania europejską przestrzenią
powietrzną, udział: 100%; 8.4. Perspektywy rozwoju gałęzi i rynku, udział: 50% (współautor: D. Rucińska)).
7 Rozdz. 9. Rynek usług transportu
lotniczego (9.2. Problemy funkcjonowania
rynku, udział: 50% (współautor:
A. Ruciński); 9.3. Przemiany na rynku, udział: 100%; 9.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku, udział: 50% (współautor:
A. Ruciński)).
8 Wydawnictwo:
World Academy of Science, Engineering and Technology.
9

Rozdz. 4. Badania wybranych regionalnych portów lotniczych w państwach Unii Europejskiej, udział: 100%; Rozdz. S.

Polskie porty lotnicze - obiekty infrastruktury gałęzi (5.1. Elementy i funkcje infrastruktury lotniczej, udział: 25%
(współautor: A. Ruciński, D. Rucińska, D. Kaliński); 5.3. Charakterystyka wybranych polskich portów lotniczych, udział:
50% (współautor: D. Rucińska)).
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2012, s. 1-302, ISBN978-83-7865-018-81°; Rewitalizacja
jako element wdrażania

Portu

Lotniczego

Szczytno-Szymany

rozwoju, [w:] Gospodarka i społeczeństwo

koncepcji zrównoważonego

w europejskiej perspektywie. Zrównoważony rozwój regionu Warmii i Mazur, red. D. Rucińska
i H. Horbaczewski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2009, s. 99-106, ISBN
978-83-89113-37-5;
Ślqskiej

na

Możliwości

przykładzie

rozwoju

regionalnego

[w:]

w Gliwicach,

lotniska

transportu

w Aglomeracji

lotniczego

Europejska przestrzeń

transportu,

Infrastruktura i środki transportu, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
nr 743, Problemy Transportu i Logistyki nr 20, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012,
s. 187-200, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X; Perspektywy
w województwie
ISSN1231-5478;
światowego

pomorskim.

Port Lotniczy Gdynia,

Perspektywy

rynku transportu

rozwoju

portu

rozwoju

infrastruktury

lotniczej

"Logistyka" 2012, nr 3, s. 2293-2302,
w Bydgoszczy na tle prognoz

lotniczego

[w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki

lotniczego,

w Bydgoszczy, Ekonomia nr 3, Wyższa Szkoła Gospodarki,
ISSN1733-8891.

Bydgoszcz 2012, s. 151-161,

Publikacje związane z wpływem portów lotniczych na rozwój regionów oraz z funkcjonowaniem
trójmiejskich portów lotniczych są efektem prowadzonych badań w ramach zespołowego grantu
badawczego KBN Nr N114 1136536 "Strategia
Lotniczego" w latach 2009-2010 (kierownik
Natomiast

w wyniku

współpracy

budowy

projektu:

z podmiotami

i rozwoju

Pomorskiego

Węzła

prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński).

samorządowymi

powstało

opracowanie

na zlecenie Urzędu Miasta w Gliwicach dotyczące możliwości funkcjonowania i rozwoju lotniska
w Gliwicach. Efektem tej współpracy jest artykuł: Możliwości rozwoju regionalnego transportu
w Aglomeracji Śląskiej....
Analizując problematykę funkcjonowania portów lotniczych na zliberalizowanym rynku, byłem
m.in.

autorem

publikacji

poświęconych

współpracy

portów

lotniczych

z otoczeniem,

np. funkcjonowanie podmiotów w obszarze okołolotniskowym: Handling Service Process in the
Development

of Passenger

Mobility

in Air

Transport,

[w:] Contemporary

transportation

Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New Mobility Culture, red. R. Janecki
i G. Sierpiński, Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 103-112, ISBN 978-837335-830-0; Zarzqdzanie procesami logistycznymi w polskich portach lotniczych, [w:] Podejście
procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu nr 52, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 347-356, ISSN18993192 oraz współpracy pomiędzy portami lotniczymi a regionem: Główne płaszczyzny współpracy
pomiędzy regionalnym

[w:] Zintegrowany

portem lotniczym a regionem na przykładzie Portu Lotniczego Gdańsk,

transport

publiczny

wobsłudze

miast i regionów,

PublicTrans 2012,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Radom 2012, s. 96-109, ISBN 978-837789-139-1; Analysis of the effectiveness of region al aviation market based on the Pomeranian
Voivodeship,
w rozwoju

"Logistyka" 2014, nr 4, s. 3343-3358, ISSN 1231-5478; Rola miast i regionów
polskich

i organizacyjne
Zeszyty

portów

instrumenty

Naukowe

lotniczych

wspierania

Uniwersytetu

w

rejonie

rozwoju

Szczecińskiego

przedsiębiorczość, Tom 1, Wyd. Uniwersytetu

Morza

Bałtyckiego,

[w:] Ekonomiczne

lokalnego i regionalnego,
nr

530,

Finanse,

red. B. Filipiak,
rachunkowość,

Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 422-431,

ISSN1640-6818.

Rozdz. 4. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego (4.1. Przedsiębiorstwa lotnicze jako podmioty gospodarcze, udział:
100%; 4.2. Przewoźnicy tradycyjni i nisko kosztowi, udział: 100%; 4.3. Porty lotnicze, udział: 50% (współautor:
A. Ruciński); 4.4. Agent handlingowy, udział: 100%; 4.5. Zarządzanie ruchem powietrznym, udział: 100%).
10
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W obszarze badawczym dotyczącym infrastruktury

lotniczej prowadziłem badania także nad

polityką cenową portów lotniczych. Do najważniejszych prac badawczych zaliczyłbym: Nonaviation

factors

shaping

competitive

position

of airports

-

Gdańsk Airport

case study,

[w:] Transbaltica 2013, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius 2013, s. 235-240,
ISSN2029-2376, ISSN2029-2384; Sprawozdanie
zarządzania

polskimi

transportowych

w

portami

lotniczymi,

warunkach

finansowe

jako źródło informacji

w procesie

[w:] Kierunki rozwoju współczesnych systemów

globalizacji

red. J. Hawlena,

rynku,

Instytut

Naukowo-

Wydawniczy "Spatium", Radom-Katowice 2011, s. 33-44, ISBN978-83-62805-00-6; Monitoring
ekonomiczny

jako

narzędzie

rozwoju

polskich portów

"Logistyka" 2010, nr 2,

lotniczych,

s. 1325-1333, ISSN1231-5478.
Podsumowaniem opracowań dotyczących funkcjonowania infrastruktury transportu lotniczego
były prace badawcze w zakresie możliwości rozwoju obszaru oddziaływania portów lotniczych.
Do najważniejszych opracowań należy zaliczyć: The analysis oftransportaccessibility
as the part of competitiveness

in airports

in regions. Case study of Polish airports, [w:] Pomorstvo promet

in logistika: zbornik referatov - Maritime, transport and logistic science: conference proceedings,
17. Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti, Slovenija, red. M. Zanne, P.Bajec, P. Vidan,
Portoroż: Fakulteta za pomorstvo in promet, Slovenija 2015, s. 507-514, ISBN 978-961-60449812015; Ocena funkcjonowania
[w:] Zintegrowany
Wydawnictwo

transport

systemu airport links w świetle przeprowadzonych

publiczny w obsłudze miast i regionów.

badań,

PublicTrans 2015,

Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2015, s. 129-139,

ISBN978-83-7789-384-5; Transport availability

of an airports in Gdansk and in Szczecin as the

factor of Polish regions, [w:] Morskaja industrial. transport i logistyka w stranach

development

regiona baltijskowo

moria. Federalnoje agentstwo po rybołówstwa,

red. H. A. Kostrikowa,

Balityjska Akademia Rybnaja Fłota, Kaliningrad 2010, s. 189-193, ISBN 978-5-7481-0179-0;
Impact of Urban transport systems on the attractiveness of Polish airports, [w:] Transbalitica
2011, red. D. Bazaras.Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius 2011, s. 226-231, ISBN9789955-28-840-4,

ISSN 2029-2376, e-ISSN 2029-2384, udział: 50% (współautor:

Komplementarność

i

substytucja

w

pasażerskim

transporcie

kolejowym

K. Hebel);
i lotniczym,

[w:] Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych,
red. M. Michałowska,
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 261-270, ISBN 978-83-7246-2, udział: 50%
(współautor: M. Wołek).
Trzeci kierunek moich badań jest kontynuacją i uzupełnieniem wcześniej przedstawionych.
W wyniku

uporządkowanej

problematyki

koncepcji

rozwoju

transportu

konkurencji na rynku usług transportu

przedsiębiorstw

transportu

lotniczego.

Została

w kształtowaniu

dokonałem

analizy

lotniczego oraz polityki marketingowej
ona

zawarta

Do najważniejszych publikacji omawiających problematykę
państwa

lotniczego
w

41

opracowaniach.

konkurencji można zaliczyć: Rola

konkurencji na polskim rynku transportu

lotniczego, [w:] Ekonomia,

red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, M. Rękas, Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego

we Wrocławiu nr 401, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015, s. 525-534, ISSN
1899-3192, e-ISSN 2392-0041; Competition in Handling

Passenger

Traflic in the Baltic Sea

Region, [w:] Maritime Logistics-Competitivenes Versus Sustainability, red. W. Gronau, R. Miler,

B. Pac, Studies on Mobility and Transport Research vol. 5, MetaGIS-Systems, Mannheim 2015,
s. 27-43, ISBN 978-3-936438-74-1; Intensywność konkurencji na rynku transportu lotniczego,
[w:] Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, red. J. Mikołajczak, Bydgoska Szkoła Wyższa,
Bydgoszcz 2012, s. 321-330,

ISBN 978-83-923256-9-7;

Konkurencja

lotniczymi w Krakowie i Katowicach jako element rozwoju regionów,

pomiędzy

portami

[w:] Studia Oeconomica

18
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Posnaniensia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, ISSN 2300-5254
i e-ISSN2449-9099 - publikacja przyjęta do druku.
Do trzeciego obszaru badawczego zaliczam także publikacje związane z polityką marketingową
i czynnikami

kształtującymi

konkurencyjność

Najważniejsze z nich to część monografii

przedsiębiorstw

transportu

Porty lotnicze wobec polityki

lotniczego.

otwartego

nieba,

red. A. Ruciński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 1-262, ISBN 8389786-75-3 (współautor: D. Kaliński, G. Kowalczyk, P. Litkiewicz, D. Rucińska, A. Ruciński)l1
związana z problematyką marketingową, która powstała jako efekt wymienionego wcześniej
grantu KBN. Zachowania
portów

transportowe

pasażerów korzystających z małych regionalnych

lotniczych w Polsce, [w:) Obsługa pasażerów lotniczych w erze nowych technologii

informatycznych. Wyzwania i nowe standardy, Wyd. Grupa Uczelni Vistula, Warszawa 2016 artykuł został przyjęty do druku; Analiza potrzeb i postulatów

przewozowych

korzystających

2015, nr 3, s. 5468-5476,

z transportu

lotniczego

w Polsce, "Logistyka"

ISSN1231-5478; Badanie lojalności pasażerów na rynku transportu

pasażerów

lotniczego w Polsce,

[w:) Europejski Transport i Rynek Usług Transportowych, red. D. Rucińska, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka nr 57, Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 45-64, ISSN0208-4821; Programy lojalnościowe jako instrument
kształtowania

wizerunku

przedsiębiorstwa

lotniczego

na przykładzie

Lufthansa

AG,

"Logistyka" 2014, nr 3, s. 6335-6344, ISSN1231-5478; Wybrane czynniki kształtujące przychody
na rynku pasażerskiego transportu lotniczego, [w:) Koszty i ceny w transporcie. Aspekty
pragmatyczne, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 814, Problemy
Transportu i Logistyki nr 26, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 171-184,
ISSN1640-6818, ISSN1644-275X; Proces kształtowania wizerunku linii lotniczych na przykładzie
Aerofłot, [w:] Innowacje w marketingu

5.0, red. T. Czuba, M. Reysowski, M. Skurczyński,

Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Marketingu, Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 261-272, ISBN978-83-7531-108-2; Implementation
ol partnership marketing in regional airports, [w:) Transbaltica 2009, Vilnius Gediminas
Technical University, Vilnius 2009, s. 226-231, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384; Jakościowe
czynniki osiągania przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstw-ujęcie

w transporcie lotniczym, [w:) Konkurencyjność

mezoekonomiczne, red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 135-140, ISBN978-83-89112-79-8.
W świetle przeprowadzonych badań stwierdzam, iż wskutek kolejnych zmian występujących
na rynku, konieczne jest podjęcie dalszych prac badawczych nad rozwojem następujących
problemów badawczych w zakresie:

11

•

kierunków rozwoju transportu lotniczego,

•

analizy ekonomicznej funkcjonowania operatorów lotniczych,

•

analizy współpracy podmiotów lotniczych z otoczeniem,

•

monitorowania zmian z wykorzystywaniu narzędzi konkurencji,

•

opracowania strategii dla sektora transportu lotniczego w Polsce.

Rozdz. 6. Marketingowe

(6.4. Strategie

marketingowe

podstawy
jako

funkcjonowania

instrument

i rozwoju

kształtowania

portów

rynku

lotniczych

usług transportu

na zliberalizowanym
lotniczego,

rynku

udział:

50%

(współautor: D. Rucińska); 6.5. Analiza badań marketingowych przeprowadzonych w regionalnych portach lotniczych,
udział: 100%; 6.6. Strategie marketingowe podstawą funkcjonowania
i rozwoju regionalnych portów lotniczych
w Polsce, udział: 50% (współautor: D. Rucińska)).
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Opublikowałem także 6 opracowań niemieszczących się w głównych kierunkach badawczych,
stanowiących rozszerzenie moich zainteresowań naukowych. Do najważniejszych można zaliczyć
będące rezultatem udziału w części dotyczącej teoretycznych aspektów funkcjonowania
i strategii marketingowych,
"Monitorowanie

rynku

były one efektem zespołowego grantu KBN Nr N 112 125636

przemian, funkcjonowania

i rozwoju polskiego rynku usług transportowych"

w latach 2009-2011 (kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska). Efektem prac
badawczych

nad częścią teoretyczną

problematyki

rynkowej

są podrozdziały:

Procesy

negocjacyjne i konkurencyjne i Wybór i aplikacje strategii, opublikowane w monografii Polski
rynek usług transportowych.

Funkcjonowanie,

przemiany, rozwój, red. D. Rucińska, PWE,

Warszawa 2012, ISBN 978-83-208-1998-4. W 2015 r. uaktualniłem opracowaną problematykę
w publikacji.

4. Projekty badawcze
1. Projekty i granty międzynarodowe
Uzupełnieniem dorobku naukowego są prace projektowe oraz granty realizowane dla instytucji
międzynarodowych i krajowych.
W latach 2010-2013 uczestniczyłem w realizacji międzynarodowego

projektu

badawczego

Trol/ey w programie Komisji Europejskiej "INTERREGEuropa Centralna" w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było promowanie

mobilności zgodnej ze

strategią zrównoważonego rozwoju w oparciu o transport trolejbusowy. Efektem projektu jest
poprawa wizerunku trolejbusów
odpowiedzialny
marketingowemu

za organizację

w opinii mieszkańców miast. W ramach projektu
międzynarodowego

sympozjum

naukowego

byłem

poświęconego

kształtowaniu wizerunku transportu trolejbusowego. Sympozjum odbyło się

w czerwcu 2011 r. we Lwowie na Ukrainie. Ponadto brałem udział w pracach związanych
z realizacją zadań w pakietach 2 i 5 (Communication, Knowledge Management & Dissemination
i Improving Image and Patronage).
W 2012 r. wykonywałem pracę na rzecz projektu CaseSimulator w ramach Piorytetu VI- Rynek
pracy. Przedsięwzięcie zostało wykonane we współpracy

z Regionalną Izbą Gospodarczą

Pomorza oraz Hochschule fur Technik und Wirtschaft z Drezna. W ramach projektu byłem
współodpowiedzialny

za przygotowanie

algorytmów

wejściowych

do symulacji biznesowej

z obszarów: marketing, sprzedaż, zarządzanie, otoczenie mikro oraz przygotowanie założeń do
studiów przypadków. Projekt był zainicjonowany

i kierowany przez pracowników Wydziału

Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
W 2010 r. na zlecenie Komisji Europejskiej opracowałem

analizę korzyści wynikających

z funkcjonowania Autostrady A4: Construction of the KA4E Section of the Motorway Between
Kleszczow-Sosnica, ISPA/2000/PL/16/P/PT/001,

współautorem

Mój udział

projektu

wyniósł

50%. Głównym

celem

była

opracowania był P. Borkowski.
identyfikacja

najważniejszych

segmentów rynku, a następnie wskazanie potencjalnych możliwości rozwoju poszczególnych
obszarów działalności.
W 2010 r. wykonałem także opracowanie "Kluczowe połqczenia multimodalne w UE i poza UE
(w ramach projektu SoNorA)" na zlecenie konsorcjum reprezentującego polskich partnerów
w międzynarodowym

projekcie SoNorA. Główna ideą projektu

była poprawa dostępności

transportu multimodalnego na osi południe - północ na obszarze Europy Środkowej. Głównym
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celem publikacji było wskazanie na kierunki oddziaływania przewozów ładunków w obrębie
korytarza łączącego kraje skandynawskie
ze szczególnym uwzględnieniem

z państwami

położonymi

przewozów multimodalnych

na południu

oraz wpływu

Europy,

na gospodarkę

zachodniej części Polski. Ponadto w opracowaniu wskazano na potencjalne szanse i zagrożenia
wynikające z funkcjonowania korytarza SoNorA dla rozwoju infrastruktury transportowej.

2. Projekty krajowe
W ramach projektów

KBN realizowanych w macierzystej Katedrze Rynku Transportowego

brałem udział w następujących grantach:
•

Grant KBN Nr N 112 125636 "Monitorowanie
polskiego rynku usług transportowych"

przemian, funkcjonowania

i rozwoju

w latach 2009-2011 jako członek i sekretarz

zespołu badawczego (kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska). Głównym
celem

projektu

była diagnoza polskiego

rynku transportowego

oraz określenie

kierunków rozwoju tego rynku, jak również wybranych segmentów rynku. W ramach
grantu zostały zbadane kierunki rozwoju transportu
infrastruktury

i ich wpływ na funkcjonowanie

gałęzi, zostały określone czynniki rozwoju rynku usług transportowych

oraz zaproponowane kierunki rozwoju wybranych segmentów rynku transportowego
w Polsce. Wypracowany
transportowych,

model rozwiązań służy właściwemu rozwojowi rynku usług

a przede wszystkim dostosowuje przedsiębiorstwa transportowe

do

konkurowania na europejskim rynku. Mój udział w zrealizowanym grancie wyniósł 10%,
a

współwykonawcami

projektu

byli:

S. Szwankowski, O. Wyszomirski,

J.

Burnewicz,

D.

K. Wojewódzka-Król,

Rucińska, A. Ruciński,

K. Hebel, S. Miecznikowski,

M. Wołek, P. Gałka oraz K. Grzelec i H. Kołodziejski. Realizacja projektu
zakończona

przygotowaniem

książki

Funkcjonowanie-przemiany-rozwój

Polski

rynek

usług

została

transportowych.

(PWE, Warszawa 2012), do której opracowałem

pięć podrozdziałów: Procesy negocjacyjne i konkurencyjne; Wybór i aplikacje strategii;
Problemy funkcjonowania

rynku (współautor: A. Ruciński - udział 50%); Przemiany

na rynku; Kierunki zmian i rozwoju rynku (współautor:
W 2013 r. powyższa publikacja

została wyróżniona

A. Ruciński - udział 50%).

przez Rektora

Uniwersytetu

Gdańskiego nagrodą pierwszego stopnia za monografię zespołową. Drugie rozszerzone
i uaktualnione

wydanie tej książki zostało wydane przez PWE w 2015 r. W jego

opracowaniu brałem udział aktualizując i rozszerzając problematykę funkcjonowania
rynku transportu lotniczego.
•

Grant KBN Nr N114 1136536 "Strategia

budowy i rozwoju

Pomorskiego Węzła

Lotniczego" w latach 2009-2010 jako członek i sekretarz zespołu badawczego (kierownik
projektu:

prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński). Główne zadania badawcze dotyczyły

diagnozy stanu transportu

lotniczego w województwie

transportu lotniczego w województwie
Pomorskiego

Węzła

Lotniczego.

pomorskim, strategii rozwoju

pomorskim, strategii budowy i funkcjonowania
Opracowano

sposoby

postepowania

wobec

infrastruktury lotniczej w województwie pomorskim. W sposób szczególny podkreślono
rolę jaką odgrywać może Pomorski Węzeł Lotniczy w rozwoju transportu

lotniczego

oraz wskazano na wpływ węzła na rozwój regionu. W ramach przeprowadzonych badań
powstało opracowanie

dla MNiSW oraz dla prezydentów

miast: Gdańska, Sopotu
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i Gdyni,

a także

dla

Marszałka

Województwa

Pomorskiego

oraz

podmiotów

zarządzających infrastrukturą lotniczą w Trójmieście. Mój udziałw realizowanym grancie
wyniósł 5%, a współwykonawcami

projektu byli: D. Rucińska, A. Ruciński i P. Gałka.

Na potrzeby grantu opracowałem część dotyczącą inwestycji realizowanych przez Port
Lotniczy Gdańsk, Port Lotniczy Gdynia oraz wskazałem

na korzyści dla regionu

wynikające z funkcjonowania węzła lotniczego.
•

Grant KBN Nr H02D 00317 "Modelowanie

organizacji i funkcjonowania

regionalnych

portów lotniczych w Polsce wobec polityki otwartego nieba" w latach 2003-2006 jako
członek zespołu badawczego (kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński).
Głównym celem projektu było określenie gotowości regionalnych portów lotniczych
wobec

wprowadzenia

nie przygotowali
w nowych

polityki

open sky, gdyż operatorzy

żadnych programów

warunkach.

Zatem

lotniczy

do 2003 r.

dotyczących zmian w ich funkcjonowaniu

nadrzędnym

celem

było

opracowanie

modeli

dla funkcjonowania i rozwoju portów w warunkach pełnej liberalizacji rynku. W tym celu
zostały przeprowadzone

badania rynkowe w wybranych portach Unii Europejskiej.

Na potrzeby grantu przeprowadziłem badania marketingowe w polskich regionalnych
portach lotniczych oraz wybranych

portach Unii Europejskiej. Określiłem

lotnicze

i pozalotnicze czynniki wpływające na rozwój regionalnych portów lotniczych. Efektem
projektu były modele funkcjonowania

regionalnych portów lotniczych uwzględniające

liczbę portów, ich hierarchizację oraz finansowanie rozwoju. Mój udział w realizowanym
projekcie badawczym wyniósł 10%, a współwykonawcami

byli: A. Ruciński, D. Rucińska,

D. Kaliński i M. Wołek. W oparciu o przeprowadzone badania w ramach projektu została
przygotowana
otwartego

monografia

pod red. A. Rucińskiego Porty lotnicze wobec polityki

nieba (Fundacja Rozwoju

Na potrzeby przedstawionej

Uniwersytetu

publikacji przygotowałem

regionalnych

portów

podrozdziały:

Analiza badań marketingowych

lotniczych

w państwach

Gdańskiego, Gdańsk 2006).
rozdział Badania wybranych

Unii Europejskiej
przeprowadzonych

portach lotniczych; Liberalizacja a funkcjonowanie

oraz autorskie

w regionalnych

polskich portów lotniczych, a także

podrozdziały we współautorstwie z A. Rucińskim: Popyt i podaż usług lotniczych; Relacje
ekonomiczne

na

i funkcjonowania

rynku

usług

transportu

lotniczego;

Modelowanie

organizacji

polskich portów lotniczych - wnioski, a także we współautorstwie

z D. Rucińską: Wprowadzenie w problematykę; Polityka liberalizacji i deregulacji rynku
usług transportu lotniczego; Charakterystyka wybranych polskich portów lotniczych;
Strategie

marketingowe

lotniczego;

jako

instrument

kształtowania

rynku

Liberalizacja polskiego rynku usług transportu

usług

transportu

lotniczego.

Mój udział

w przygotowaniu powyższych, współautorskich podrozdziałów wyniósł 50%. Natomiast
wspólnie z A. Rucińskim, D. Rucińską i D. Kalińskim został napisany podrozdział Elementy
i funkcje infrastruktury lotniczej (mój udział wyniósł 25%). W grudniu 2006 r. monografia
ta otrzymała

nagrodę

Ministra

Transportu

za

najlepszą

książkę

o

tematyce

transportowej

wydaną w roku akademickim 2005/2006. W 2008 r. Fundacja Rozwoju

Uniwersytetu Gdańskiego wznowiła publikację.
W ramach prac badawczych macierzystej

Katedry Rynku Transportowego

Uniwersytetu

Gdańskiego uczestniczyłem w następujących grantach statutowych:
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•

2013-2015 - Badania funkcjonowania i przemian na rynkach transportowych,
uwzględnieniem rynków: kolejowego, lotniczego i miejskiego,

•

2010-2012

- Badania nad zastosowaniem zarządzania marketingowego

•

2007-2009

- Badania marketingowe rynków transportowych,

•

2004-2006 - Badania funkcjonowania
skutków wejścia Polski do UE.

w transporcie,

i przemian na rynkach transportowych,

Projekt badawczy dotyczący funkcjonowania

ze szczególnym

w zakresie oceny

i przemian na rynkach transportowych

kontynuacją wcześniejszych badań prowadzonych w Katedrze Rynku Transportowego,
dotyczyły funkcjonowania

rynków transportowych,

jest
które

w szczególności przemian zachodzących

na nich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Postępujący proces liberalizacji i deregulacji
stwarza nowe szanse dla podmiotów funkcjonujących w otoczeniu transportu, pod warunkiem,
że posiadają oni system informacji marketingowej umożliwiający gromadzenie i przetwarzanie
danych w informacje przyczyniające się do osiągania przez nie celów długookresowych.
Badania marketingowe pełnią szczególną rolę w działalności transportowej, stanowiąc podstawę
dla kształtowania oferty przewozowej w warunkach jednoczesności produkcji i konsumpcji.
Zarządzanie marketingowe

jest istotnym

przemian na rynkach transportowych,
w

transporcie,

kreuje

oraz adaptacyjności.
usystematyzowania

cechy

wdrażania oraz monitorowania

stwarza trwałe podstawy efektywnego gospodarowania
jego

Zarządzanie
podstawowych

instrumentarium

elastyczności,

nowoczesnoser.

marketingowe

w transporcie

form efektywności,

innowacyjności

wymaga

starannego

wiodących do osiągnięcia przewagi

konkurencyjnej na dynamicznych, gałęziowych rynkach usług transportowych.
W latach 2008-2009
Uniwersytetu

uczestniczyłem

w projekcie

Gdańskiego "Metody finansowania,

badawczym

realizowanym

funkcjonowania

w ramach

i rozwoju regionalnych

systemów transportu pasażerskiego na przykładzie transportu kolejowego i lotniczego" (3210-50218-8). Kierownikiem i współwykonawcą był M. Wołek (50%). Efektem tych badań było
określenie stanu obecnego infrastruktury kolejowej i lotniczej w wybranych regionach Polski.
W oparciu o założone plany rozwojowe zaprojektowaliśmy

koncepcję współpracy podmiotów

sektora kolejowego i lotniczego. Wskazaliśmy także na możliwości zmniejszenia dysproporcji
wewnątrzregionalnych

dzięki integracji regionalnego transportu kolejowego i autobusowego.

W 2007 r. byłem kierownikiem
rozwoju polskich regionów
ze szczególnym

i współwykonawcą

uwzględnieniem

Współwykonawcą

był

M.

grantu "Uwarunkowania

w świetle Regionalnych Programów
transportu

Wołek

kolejowego

(50%). Efektem

i

projektu

przestrzennej, ekonomicznej i społecznej polskich województw

transportowe

Operacyjnych 2007-2013

lotniczego"
było

(3210-5-0432-7).

określenie

spójności

z uwzględnieniem

rozwoju

transportu. Ustalone zostały zależności występujące pomiędzy rozwojem regionu a rozwojem
portów

lotniczych

oraz

pożądane

kierunki

rozwoju

regionalnego

mającego

wpływ

na funkcjonowanie portów lotniczych.
3. Projekty badawcze i ekspertyzy o charakterze krajowym na zamówienie

podmiotów

administracji publicznej
W 2012 r. byłem autorem opracowania "Strategia rozwoju transportu w Gminie Cedry Wielkie"
na zlecenie Gminy Cedry Wielkie.
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Na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice w 2011 r. opracowałem
ekonomiczno-marketingowa

projekt

badawczy ,,Analiza

planowanego do rozbudowy lotniska w Gliwicach, zrealizowany

w ramach projektu Via Regia Plus".
W 2011 r. byłem współautorem ekspertyzy "Zarządzanie systemem transportowym"

na zlecenie

Ministerstwa Infrastruktury w zakresie systemu transportu lotniczego. Współwykonawcami byli:
M. Wołek i E. Czermański, udział: po 33,33%.
W 2009 r. byłem współautorem

studium

wykonalności

projektu

"Budowa infrastruktury

portowej do obsługi portów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia"
na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia, udział: 50% (współautor: M. Warszakowski).
Na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia w 2007 r. byłem kierownikiem i współautorem
ekspertyzy na temat oceny merytorycznej studium wykonalności "Budowa infrastruktury
centrum logistycznego w Porcie Gdynia", udział: 25% (współautorzy: A. Jezierski, J. Kuczewska,
A. Mytlewski).

IV.

Podsumowanie
badawczego

i zestawienie

liczbowe

dorobku

naukowo-

Wyniki prowadzonych przeze mnie badań zostały zaprezentowane w publikacjach książkowych,
artykułach naukowych oraz wystąpieniach na konferencjach naukowych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym,

jak również

w pracach projektowych

i ekspertyzach.

Sumaryczne

zestawienie dorobku naukowego przedstawiłem w tabeli 1.
Swoje osiagnięcia naukowe zaprezentowałem na 82 konferencjach, seminariach, warsztatach,
w tym: 15 zagranicznych.

/10'-

LtPC6,
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Tabela

1. Sumaryczne

zestawienie

dorobku

naukowega

Przed
uzyskaniem
stopnia doktora

Po uzyskaniu
stopnia
doktora

Razem

-

10

10

-

5

5

2 (2)

2 (1)

4 (3)

-

1 (1)

1 (1)

1 (1)

35 (S)

36 (6)

Artykuły w czasopismach naukowych (w tym współautorskie)

7

76 (4)

83

Pozostałe publikacje (streszczenia i nierecenzowane

1

5

6

11 (3)

134

145

1

4

5

7 (2)

9 (3)

15 (4)'

-

5

5

19

152

165-

Rodzaj publikacji

Publikacje o zasięgu międzynarodowym
Artykuły

w publikacjach

zbiorowych

i czasopismach naukowych

wydane w języku angielskim
artykuły
Rozdziały
w
monografiach
oraz
naukowe
czasopismach w języku angielskim wydane w Polsce

w

Publikacje o zasięgu krajowym
Monografie,

podręczniki (w tym współautorskie)

Redakcja naukowa
współautorskie)

recenzowanych

Rozdziały w monografiach
współautorskie)

prac zbiorowych

zbiorowych

(w tym

w języku polskim (w tym

artykuły)

Razem publikacje naukowe (w tym współautorskie)
Opracowania
zrealizowane
projektów badawczych

w

ramach

międzynarodowych

Udział w grantach naukowych (w tym dla MNiSW)
Opracowania

na rzecz podmiotów

administracji

publicznej

Razem dorobek naukowo-badawczy
w tym 4 publikacje przyjęte do druku na rok 2016.

• - Zespołowy Grant KBNNr H02D00317 "Modelowanie organizacji i funkcjonowania regionalnych portów lotniczych w Polsce wobec
nieba" był realizowany w latach 2003-2006 (przed doktoratem i po doktoracie).

polityki otwartego

Struktura

moich

najważniejszych
Tabela

publikacji

zagadnień

2. Strukturo

publikacji

po

uzyskaniu

badanych

według

zagadnień

stopnia

doktora,

została przedstawiona

pogrupowanych

według

w tabeli 2.

badawczych

Liczba

Zagadnienie badawcze

publikacji

Problematyka związana
transportu
lotniczego,

Udział zagadnienia
w pracach
naukowych

z przemianami zachodzącymi na rynku usług
ze szczególnym
uwzględnieniem
procesów
dostosowania do wymogów unijnych oraz skutków wprowadzenia zasad
polityki otwartego rynku.

40

31,25

Problematyka
funkcjonowania
i rozwoju
infrastruktury
lotniczej,
zależności pomiędzy rozwojem
uwzględniająca
portów
lotniczych a
rozwojem regionów, w tym wykorzystania potencjału i możliwości rozwoju
podmiotów funkcjonujących w strefie okołolotniskowej.

43

33,59

39

30,41

6

4,75

Problematyka

konkurencji

polityka marketingowa

na rynku

przedsiębiorstw

usług transportu
transportu

lotniczego
lotniczego.

oraz

Pozostałe

Iw %)

łączna liczba wykorzystanych publikacji
12S100
• - w publikacjach pt. Transport lotniczy, Ekonomika / orqamzoqa. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk2012, 5.1-302, ISBN97883-7865-018-8, Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, pod red. A. Rucińskiego,FundacjaRozwojuUniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2006, 5.1-262, ISBN83-89786-75-3, zostały przedstawione trzy wskazane problemy badawcze, a w monografiach: Rynek
usług transportowych
w Polsce. Teoria i praktyka, pod red. D. Rucińskiej, PWE,Warszawa 2013, ISBN978-83-208-1998-4 i Polski
rynek usług transportowych.
Funkcjonowonie, przemiany, rozwój, pod red. D. Rucińskiej. PWE,Warszawa 2013, ISBN978-83-2081998-4 dwa problemy badawcze.

Moje

publikacje

naukowe

zostały

wydane

przez

następujące

wydawnictwa

o

zasięgu

międzynarodowym:
•

Vilnius Gediminas Technical University - 26,64% liczby publikacji o zasięgu zagranicznym,

•

Wyd. Politechniki Śląskiej - 13,33%,
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•

Access Press UK - 6,67%,

•

Balityjska Akademia Rybnaja Flota - 6,67%,

•

Elsevier - 6,67%

•

MetaGIS-Systems - 6,67%,

•

Meżdynarodnyj Uniwersitet w Moskwie - 6,67%,

•

Portoroż: Fakulteta za pomorstvo in promet - 6,67%,

•

World Academy of Science, Engineering and Technology - 6,67%,

•

pozostałe - 19,97%.

Publikacje
•

o zasięgu krajowym

były najczęściej wydawane

przez:

Instytut Logistyki i Magazynowania - 19,46% liczby publikacji o zasięgu krajowym,

•

Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego - 7,96%,

•

Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego - 7,96%

•

Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego - 7,96%,

•

Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji - 7,08%

•

Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - 6,19%,

•

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP- 4,42%,

•

Polskie Profesjonalne Wydawnictwa

•

Wyd. Elbląskiej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej

•

Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - 3,54%

Prasowe - 4,42%,
- 3,54%,

•

Instytut Naukowo-Wydawniczy

•

Eurosystem - 3,54%,

"SPATIUM" - 3,54%,

•

Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB- 2,65%,

•

Wyd. Politechniki Śląskiej - 2,65%,

•

Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 2,65%,

•

PWE - 1,77%,

•

pozostałe -19,76%.

Artykuły

naukowe

opublikowane

zostały

m.in.

w

zeszytach

naukowych

czasopismach

punktowanych":
•

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
MNiSW),

•

Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (7 pkt.)

•

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego (6 pkt),

•

Prace Naukowe Uniwersytetu

•

Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (5 pkt.),

•

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (4 pkt.),

•

Logistyka (10 pkt.),

•

Autobusy (4 pkt.).

Moje publikacje

indeksowane

•

BazTech -liczba

Szczecińskiego. Problemy Ekonomiki Usług (8 pkt. na liście

Ekonomicznego we Wrocławiu (7 pkt.),

są w bazach:

publikacji: 41, liczba cytowań: 19,

•

Google Scholar - liczba publikacji: 52, liczba cytowań: 15, Indeks Hirsha: 2,

•

Publish or Perish -liczba

•

Web of Science Core Collection - Cited Reference Search - liczba publikacji: 1, liczba cytowań:

publikacji: 59, liczba cytowań: 28, Indeks Hirsha: 3,

1 (1999 r.).

12

Według punktacji obowiązującej

w 15 grudnia 2015 r.
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W latach 2004-2015 byłem wyróżniany nagrodami za swoją działalność naukowo-badawczą:
•

za monografię .Polski rynek usług transportowych.

Funkcjonowanie-przemiany-rozwój"

zespół

autorski otrzymał Nagrodę Rektora UG Zespołową stopnia pierwszego, Gdańsk 2012,
•

za publikację"

Transport miejski. Ekonomika i organizacja"

zespół autorski otrzymał Nagrodę

Rektora UG Zespołową stopnia drugiego, Gdańsk 2009,
•

za monografię "Porty lotnicze wobec otwartego nieba" zespół autorski którego byłem członkiem
otrzymał nagrodę

Ministra Transportu za najlepszą książkę o tematyce transportowej

wydaną

w roku akademickim 2005/06, Warszawa 2006.

W 2010 r. za całokształt działalności naukowo-badawczej

zostałem uhonorowany

medalem

brązowym za długoletnią służbę przez Prezydenta RP,Warszawa.
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