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ZASPOKOJENIE POTRZEB WODNYCH
JAKO PRZES£ANKA KASKADY DOLNEJ WIS£Y

Wprowadzenie
Specyficzn¹ cech¹ œródl¹dowych dróg wodnych jest wielofunkcyjnoœæ. Celowoœæ zagospodarowania szlaków wynika nie tylko z przes³anek transportowych, ale
tak¿e gospodarczych zwi¹zanych z realizacj¹ innych istotnych funkcji, w tym
zaopatrzenia w wodê. W Polsce istnieje obecnie powa¿ne ryzyko wzrostu ponoszonych przez gospodarkê kosztów zaniechania zagospodarowania œródl¹dowych dróg wodnych zwi¹zanych z pog³êbianiem siê problemu ograniczonoœci
zasobów wodnych. Zagadnienie to w du¿ym stopniu dotyczy regionów po³o¿onych nad drog¹ wodn¹ dolna Wis³a.
Zagospodarowanie tego odcinka Wis³y, g³ównie poprzez jej kanalizacjê (zestopniowanie), mo¿e istotnie przyczyniæ siê do poprawy bilansu wodnego w tym
regionie.
W tym œwietle celem artyku³u jest przedstawienie:
– korzyœci gospodarczych i o charakterze nierynkowym, wynikaj¹cych z zagospodarowania œródl¹dowych dróg wodnych,
– stanu zasobów wodnych w Polsce,
– ryzyka pog³êbiania siê skutków deficytu wody w regionie drogi wodnej dolnej
Wis³y.

1. Korzyœci wynikaj¹ce z wielofunkcyjnoœci œródl¹dowych
dróg wodnych
Odpowiednie zagospodarowanie cieków wodnych s³u¿y realizacji licznych,
istotnych z punktu widzenia gospodarki i spo³eczeñstwa funkcji zwi¹zanych z:
– wykorzystaniem drogi wodnej do celów transportowych,
– zaopatrzeniem w wodê gospodarki komunalnej, przemys³u, rolnictwa,
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– wykorzystaniem potencja³u energetycznego rzek,
– rozwojem turystyki i sportów wodnych,
– ochron¹ przeciwpowodziow¹.
Zaspokojenie zró¿nicowanych potrzeb wodnych zg³aszanych przez te dzia³y
gospodarki narodowej wymaga zorganizowanego dzia³ania, które okreœlane jest
jako gospodarka wodna. Pojêcie „gospodarka wodna” pojawi³o siê w pierwszej
po³owie XX w., gdy w krajach z klimatem umiarkowanym zaczêto odnotowywaæ niedobór wody (w Polsce w tym okresie stwierdzono wystêpowanie
obszarów deficytowych w wodê zw³aszcza na Górnym Œl¹sku). Po raz pierwszy
pojêcie „gospodarka wodna” zosta³o u¿yte w Polsce na I ZjeŸdzie Hydrotechnicznym, który odby³ siê w 1929 r. w Warszawie1. W œwietle aktualnych uwarunkowañ gospodarka wodna „obejmuje zagadnienia zwi¹zane z dostarczaniem
ró¿nym dziedzinom gospodarki wody u¿ytkowej o odpowiedniej jakoœci i iloœci,
ochron¹ wód przed zanieczyszczeniami, ochron¹ terytorium przed powodziami, optymalnym rozrz¹dzaniem oraz oszczêdnym gospodarowaniem zasobami
wodnymi”2.
Ze wzglêdu na zró¿nicowane potrzeby wodne jedynym racjonalnym sposobem zagospodarowania dróg wodnych jest realizacja inwestycji kompleksowych
(wielozadaniowych), uwzglêdniaj¹cych potrzeby poszczególnych dzia³ów gospodarki narodowej. Kompleksowe zagospodarowanie dróg wodnych pozwala na
skuteczn¹ realizacjê pe³nionych przez cieki wodne funkcji i uzyskanie licznych
korzyœci zarówno o charakterze spo³eczno-gospodarczym, jak i nierynkowym.
Beneficjentami korzyœci spo³eczno-gospodarczych wynikaj¹cych z kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych (rys. 1) s¹ przede wszystkim podmioty
bezpoœrednio zaanga¿owane w dzia³alnoœæ produkcyjno-us³ugow¹ oraz bud¿et
pañstwa lub bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego.
Zagospodarowanie œródl¹dowych dróg wodnych, zw³aszcza z punktu widzenia realizacji funkcji transportowej, pozwala na uzyskanie licznych korzyœci
o charakterze nierynkowym (rys. 2). Beneficjentem tego typu korzyœci jest przede
wszystkim spo³eczeñstwo i s¹ one rezultatem ograniczenia niekorzystnych
efektów zewnêtrznych na skutek mo¿liwoœci wynikaj¹cych z przeniesienia ruchu
ciê¿arowego z dróg samochodowych na œródl¹dowe drogi wodne.
Zaniechanie zagospodarowania drogi wodnej jest zatem równoznaczne
z utrat¹ mo¿liwych do uzyskania korzyœci, które okreœlane s¹ jako koszty zaniechania, oznaczaj¹ce utratê korzyœci, jakie mog³aby uzyskaæ gospodarka i spo³eczeñstwo w zwi¹zku z zagospodarowaniem drogi wodnej.

1

2

W tym samym okresie pojêcie to pojawi³o siê równie¿ w innych krajach europejskich: w Wielkiej
Brytanii jako water menagement, w Niemczech i innych krajach niemieckojêzycznych jako die Wasserwirtschaft, w by³ym ZSRR jako wodnoje chozjajstwo, a we Francji jako l’amenagement des Eaus.
Z. Mikulski, Powstanie pojêcia gospodarki wodnej i jej pocz¹tki jako dyscypliny naukowej w Polsce,
„Gospodarka Wodna” 1996, nr 2.
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Korzyœci gospodarcze

Zmniejszenie kosztów transportu
Wzrost korzyœci z tytu³u produkcji energii odnawialnej

Obni¿enie strat wynikaj¹cych z deficytu wody
Obni¿enie strat powodziowych

Korzyœci wynikaj¹ce z rozwoju turystyki i sportów wodnych

Rysunek 1. Korzyœci gospodarcze wynikaj¹ce z zagospodarowania œródl¹dowych dróg wodnych

Korzyœci
o charakterze nierynkowym

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zmniejszenie kosztów emisji CO2
Zmniejszenie kosztów emisji ha³asu

Zmniejszenie kosztów wypadków

Rysunek 2. Korzyœci o charakterze nierynkowym wynikaj¹ce z zagospodarowania
œródl¹dowych dróg wodnych
ród³o: Opracowanie w³asne.

2. Stan zasobów wodnych w Polsce
W przysz³oœci powa¿n¹ barier¹ rozwoju gospodarczego mo¿e byæ ograniczona dostêpnoœæ zasobów wodnych. Aktualny stan zagospodarowania œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce nie gwarantuje bowiem w³aœciwego zaspokojenia
tych potrzeb. Zagadnienia tego nie mo¿na bagatelizowaæ, gdy¿ pod wzglêdem
zasobów wodnych zarówno w przeliczeniu na jednego mieszkañca (rys. 3), jak
i jednostkê powierzchni (rys. 4) Polska nale¿y do najubo¿szych krajów w Europie. Œrednie ca³kowite zasoby odnawialne w Polsce okreœlane na przestrzeni
minionych 20 lat wynosi³y nieco ponad 63 mld m3. W przeliczeniu na 1 mieszkañca
stanowi to ok. 1,6 tys. m3, jest to poziom prawie trzykrotnie mniejszy ni¿ przeciêtna w Europie3 (4,6 tys. m3).
3

Ma³y rocznik statystyczny Polski 2015, GUS, Warszawa 2015.
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Rysunek 3. Zasoby wodne w Polsce na 1 mieszkañca na tle wybranych krajów UE (m3)
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202
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Ochrona œrodowiska 2015, GUS, Warszawa 2015; Ma³y
rocznik statystyczny Polski 2015, GUS, Warszawa.

Rysunek 4. Zasoby wodne w Polsce na jednostkê powierzchni na tle wybranych krajów UE
(tys. m3/km2 powierzchni)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Ochrona œrodowiska 2015, GUS, Warszawa 2015; Ma³y
rocznik statystyczny Polski 2015, GUS, Warszawa.

Polska nale¿y tak¿e do grupy krajów obarczonych znaczn¹ presj¹ zwi¹zan¹
z koniecznoœci¹ racjonalnego gospodarowania wod¹ (rys. 5). Skala tej presji,
a tym samym uzale¿nienia gospodarki od zasobów wód mo¿e byæ mierzona za
pomoc¹ wskaŸnika Water Exploitation Index, bêd¹cego relacj¹ wielkoœci poboru
wody na potrzeby gospodarki i ludnoœci do wielkoœci zasobów wodnych. W Polsce wskaŸnik ten w latach 1990–2013 zmniejszy³ siê z 24% do 17,9%. Mimo to
nadal jest zbyt wysoki, zgodnie bowiem z Europejsk¹ Agencj¹ Œrodowiska za
maksymaln¹ wartoœæ krytyczn¹, œwiadcz¹c¹ o „bezstresowym” korzystaniu z zasobów wodnych, przyjmuje siê poziom 16%4.
4

M. Gutry-Korycka, A. Sadurski, Z.W. Kundzewicz, Zasoby wodne a ich wykorzystanie, „Nauka” 2014, nr 1.
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Rysunek 5. Poziom uzale¿nienia gospodarki od zasobów wodnych w wybranych krajach
UE mierzony za pomoc¹ wskaŸnika Water Exploitation Index (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Ochrona œrodowiska 2014…; Eurostat, Water exploitation
index, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdnr310
&language=en [dostêp: 25.01.2016].

G³ówna czêœæ zasobów powierzchniowych (95,5%) odp³ywa bezpoœrednio
do Ba³tyku. Dlatego te¿ jednym ze sposobów zwiêkszenia zasobów dyspozycyjnych wód jest magazynowanie wody odp³ywowej. Obecnie mo¿liwoœci magazynowania wody w Polsce s¹ zdecydowanie za niskie i w efekcie nie maj¹ wiêkszego znaczenia dla poprawy bilansu wodnego w kraju. Ca³kowita pojemnoœæ
zbiorników retencyjnych w Polsce wynosi oko³o 4 mld m3 i odpowiada niespe³na 6% objêtoœci œredniego rocznego odp³ywu z wielolecia5.

3. Ryzyko deficytu wody w regionie dolnej Wis³y
W Polsce istnieje realne ryzyko pog³êbienia siê problemu deficytu wody. Jak
wczeœniej wspomniano, przeciêtne zasoby wód powierzchniowych w Polsce
wynosz¹ 63 mld m3, w bardzo suchym roku mog¹ byæ jednak mniejsze ani¿eli
40 mld m3. Przyjmuj¹c, ¿e zasoby nienaruszalne w Polsce wynosz¹ 23 mld m3,
oznacza to, ¿e zasoby dyspozycyjne wynosz¹ odpowiednio w roku przeciêtnym
5

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej. Za³¹cznik 1 do projektu polityki wodnej pañstwa
2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2016), Ministerstwo Œrodowiska, Krajowy Zarz¹d Gospodarki
Wodnej, Warszawa 2010.
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40 mld m3, a w roku bardzo suchym mniej ni¿ 17 mld m3. Brak gwarancji zabezpieczenia zasobów dyspozycyjnych powoduje, ¿e 3/4 obszaru Polski zagro¿ona
jest okresowymi deficytami wody6.
Problem ten w du¿ym stopniu dotyczy tak¿e regionów po³o¿onych nad
drog¹ wodn¹ dolna Wis³a. Zasoby wodne Polski cechuje bowiem du¿a nierównomiernoœæ przestrzenna. Do obszarów najmniej zasobnych w wodê na 1 mieszkañca,
jak wynika z rysunku 6, zaliczyæ mo¿na obszary nale¿¹ce do Regionalnych Zarz¹dów
Gospodarki Wodnej (RZWG) w Gliwicach, Wroc³awiu, Poznaniu i Warszawie.

,

,
,

,

,
,

,

Rysunek 6. Zasoby wodne wed³ug RZGW w tys. m3 na mieszkañca na rok
ród³o: Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej. Za³¹cznik 1 do projektu polityki wodnej pañstwa 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2016), Ministerstwo Œrodowiska, Krajowy Zarz¹d Gospodarki
Wodnej, Warszawa 2010.

W przeliczeniu na jednostkê powierzchni do obszarów najbardziej deficytowych pod wzglêdem zasobów wód powierzchniowych (tab. 1) nale¿y region
RZGW Poznañ (0,10 mln m3 na 1 km2), Wroc³aw (0,18 mln m3 na 1 km2) i Warszawa (0,28 mln m3 na 1 km2). Do obszarów zagro¿onych deficytem wody w Polsce
nale¿¹ zatem: Mazowsze, Kujawy, Wielkopolska, województwo ³ódzkie i œwiêtokrzyskie.

6

Zasoby wodne, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu £ódzkiego, http://hydro.
geo.uni.lodz.pl/index.php?page=zasoby-wodne [dostêp: 4.08.2015].
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Tabela 1. Zasoby wód powierzchniowych wed³ug Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki
Wodnej w 2014 r.
Regionalne Zarz¹dy
Gospodarki Wodnej
(RZGW)

Obszar RZGW
(km2)

£¹czne zasoby wód
p³yn¹cych
(mln m3)

Zasoby na 1 km2
(mln m3)

Gdañsk

35 466,1

34014

Gliwice

7775,7

3185,3

0,40965

Kraków

43 768,8

13 819,4

0,31574

Poznañ

54 528,7

5447,2

0,09990

Szczecin
Warszawa
Wroc³aw

0,95906

20 473,9

16 010,4

0,78199

111 113,2

31 028,7

0,27925

39 551

7025

0,17762

ród³o: Ochrona œrodowiska 2015, GUS, Warszawa 2015.

Problem deficytu wody w regionie dolnej Wis³y potwierdzaj¹ tak¿e badania
dotycz¹ce zasobów wodnych w przeliczeniu na 1 mieszkañca. Jak wynika z rysunku 7, województwa kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie zaliczane s¹ do
obszarów o skrajnie ma³ej dostêpnoœci do zasobów wodnych na 1 mieszkañca.
W województwach tych wody na 1 mieszkañca przypada od 500 do 1000 m3.
Województwo pomorskie zaœ zalicza siê do obszarów o ma³ej dostêpnoœci wody
na mieszkañca. Najwiêcej zasobów wodnych w Polsce wystêpuje w regionie
Warmii i na Mazurach, ale i tam dostêpnoœæ do wody oceniana jest jako zaledwie „ma³a” (3000–3500 m3 na mieszkañca).
Stosunkowo niewielkie zasoby wodne to tak¿e konsekwencja braku w³aœciwego zagospodarowania wód powierzchniowych. Obecnie stan zagospodarowania g³ównych szlaków wodnych w Polsce nie gwarantuje dostatecznego
zabezpieczenia gospodarki przed deficytem wody nie zapewnia tak¿e odpowiedniej ochrony w okresach nadmiaru wody.

Dostêpnoœæ wody skrajnie ma³a

–
–
–
–
–

województwo kujawsko-pomorskie
województwo wielkopolskie
województwo ³ódzkie
województwo mazowieckie
województwo œl¹skie

Dostêpnoœæ wody bardzo ma³a

–
–
–
–
–
–
–

województwo pomorskie
województwo lubelskie
województwo œwiêtokrzyskie
województwo ma³opolskie
województwo opolskie
województwo dolnoœl¹skie
województwo lubuskie

Dostêpnoœæ wody ma³a

–
–
–
–

województwo zachodniopomorskie
województwo warmiñsko-mazurskie
województwo podlaskie
województwo podkarpackie

Rysunek 7. Dostêpnoœæ wody w Polsce na 1 mieszkañca wed³ug województw
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rola œródl¹dowego transportu wodnego w rozwoju regionów
Unii Europejskiej, red. J. Kulczyk, T. Nowakowski, CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza
Nasz Dom i Ogród, Wroc³aw 2008, s. 197.
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Jednym z podstawowych czynników, które decyduj¹ o wielkoœci zasobów
wodnych s¹ opady atmosferyczne. W Polsce wystêpuje bardzo du¿e zró¿nicowanie obszarowe poziomu rocznych opadów. Jak wynika z rysunku 8, region
dolnej Wis³y (w tym zw³aszcza Kujawy) nale¿y do obszarów o najni¿szych opadach atmosferycznych, kszta³tuj¹ siê one w granicach 500–600 mm rocznie. Istnieje wiêc ryzyko pog³êbiania siê deficytu wody na tym terenie.
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Rysunek 8. Rozk³ad przestrzenny sumy rocznych opadów atmosferycznych w Polsce w roku
2000 i 2014
ród³o: Ma³y rocznik statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001; Ma³y rocznik statystyczny Polski 2015,
GUS, Warszawa.
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Bior¹c pod uwagê obserwowane zmiany klimatyczne, istnieje du¿e niebezpieczeñstwo, ¿e problem zaopatrzenia ró¿nych konsumentów i u¿ytkowników
w wodê w odpowiedniej iloœci i w³aœciwej jakoœci bêdzie siê w tych regionach
pog³êbia³ i pojawia³ z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹.

4. Skutki suszy dla elektrowni wêglowych w regionie dolnej Wis³y
Niskie stany wody w rzekach i wysokie temperatury stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla ci¹g³oœci pracy elektrowni wêglowych. Wysoka temperatura zanotowana w sierpniu 2015 r. okaza³a siê powa¿nym problemem dla elektrowni
w Kozienicach (województwo mazowieckie), drugiej pod wzglêdem wielkoœci
w Polsce. Wysoka temperatura utrudnia³a „zrzucenie” wody u¿ytej do ch³odzenia do Wis³y. Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra œrodowiska woda ch³odnicza
mo¿e byæ z powrotem odprowadzona do rzeki, jeœli jej maksymalna temperatura
nie przekracza 35°C. Aby utrzymywaæ tak¹ temperaturê, musiano wprowadziæ
czasowe ograniczenia w dostawach pr¹du dla przemys³u.
Utrzymuj¹cy siê aktualnie niski stan wody w Wiœle, zbli¿y³ siê do poziomu
krytycznego stwarzaj¹cego realne ryzyko ograniczenia poboru wody niezbêdnego do celów ch³odzenia bloków energetycznych i w efekcie ograniczenia
mo¿liwoœci produkcyjnych. Dlatego te¿, aby w przysz³oœci unikn¹æ podobnej
sytuacji, elektrownia Kozienice zamierza zmodernizowaæ ujêcie wody ch³odz¹cej i zbudowaæ próg stabilizuj¹cy na Wiœle7.

5. Skutki suszy w rolnictwie i leœnictwie w regionie dolnej Wis³y
Konsekwencj¹ suszy jest zmniejszenie przep³ywu wody w rzekach i w efekcie
obni¿enie poziomu wód gruntowych oraz przesuszenie gleby. W leœnictwie
sytuacja ta wp³ywa na wysuszenie œció³ki leœnej i wzrost po¿arów, które s¹ przyczyn¹ znacznych strat materialnych. W 2013 r. po¿ary objê³y w Polsce ³¹cznie
1289 ha lasów, w tym 26,5 ha w województwie kujawsko-pomorskim, 39,6 ha
w województwie pomorskim i 296,3 ha w województwie mazowieckim8. Na
podstawie prowadzonych szacunków strat po¿arów lasów znajduj¹cych siê
w Zarz¹dzie Lasów Pañstwowych (w 2013 r. 5,9 tys. PLN na 1 ha po¿aru lasu)9,
mo¿na oszacowaæ, ¿e w 2013 r. straty poniesione w wyniku po¿arów lasów
w obrêbie badanych województw wynios³y 2,1 mln PLN, z czego w rejonie bez-

7

8
9

Elektrownia Kozienice chce zbudowaæ próg na Wiœle, http://energetyka.wnp.pl/elektrowniakozienice-chce-zbudowac-prog-na-wisle,260963_1_0_0.html [dostêp: 16.05.2016].
Leœnictwo, GUS, Warszawa 2014.
Ibidem.
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poœredniego oddzia³ywania drogi wodnej dolna Wis³a na stosunki wodne
0,7 mln PLN10.
W rolnictwie, szczególnie w okresie wegetacji roœlin, susza równie¿ mo¿e
spowodowaæ powa¿ne straty. Wed³ug danych Instytutu Uprawy, Nawo¿enia
i Gleboznawstwa (IUNG) od 1 maja do 30 czerwca 2015 r. zagro¿enie susz¹
upraw wyst¹pi³o w 206 gminach (6,7% gmin kraju), tj. na 2,0% gruntów ornych,
w tym w województwie kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim.
W odniesieniu dla zbó¿ jarych w województwie kujawsko-pomorskim susza
objê³a 4,2%, a w województwie mazowieckim – 4,6% powierzchni gruntów ornych11. Szacuje siê, ¿e na obszarze tych województw plony w 2015 r. by³y ni¿sze
przeciêtnie o 20–30% w stosunku do œredniej wieloletniej12. Przy za³o¿eniach, ¿e:
– powierzchnia zasiewów zbó¿ na obszarze województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego wynosi 1900 tys. ha13,
– œrednia wydajnoœæ zbó¿ podstawowych dla gospodarstw ogó³em w Polsce
wynosi 3,5 t/ha (œrednia dla lat 2001–2013)14,
– œrednia cena zbó¿ podstawowych w 2015 r. wynosi³a 570 PLN/t15,
– straty na skutek suszy w badanych województwach kszta³towa³y siê od 758,1
do 1137,1 mln PLN. W rejonie bezpoœredniego s¹siedztwa drogi wodnej dolnej Wis³y straty te wynios³y od 252,7 do 379,0 mln PLN.
Przedstawione skutki deficytu wody w du¿ym stopniu mo¿na ograniczyæ
przez wzrost retencji zasobów wodnych. Znaczne zwiêkszenie mo¿liwoœci retencyjnych mo¿na uzyskaæ m.in. przez zabudowê kaskadow¹ rzek. Zbiornik
wodny poni¿ej stopnia wodnego we W³oc³awku jest pod wzglêdem pojemnoœci
drugim w Polsce zbiornikiem wodnym, jego pojemnoœæ przy maksymalnym
piêtrzeniu16 wynosi 370 mln m3, a pojemnoœæ ca³kowita forsowana (krótkookresowa) 450 mln m3. Budowa kolejnych 9 stopni wodnych na dolnej Wiœle pozwoli³aby wiêc na zmagazynowanie 1,4 mld m3 wody.

10

11

12

13

14

15
16

W analizie przyjêto, ¿e objête po¿arami powierzchnie lasów w 1/3 dotyczy³y regionów bezpoœredniego oddzia³ywania dolnej Wis³y na stosunki wodne.
Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Informacja o obszarach zagro¿onych susz¹
rolnicz¹, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/ aktualnosci/
artykuly/informacja-o-formach-pomocy-dla-rolnikow-poszkodowanych-w-wyniku-niekorzystnychzjawisk-atmosferycz.html [dostêp: 4.08.2015].
Ziemia sucha jak pieprz, uprawy marniej¹ w oczach, a rolnicy licz¹ straty, StrefaAgro, http://www.
strefaagro.nto.pl/artykul/ziemia-sucha-jak-pieprz-uprawy-marnieja-w-oczach-rolnicy-licza-straty
[dostêp: 4.08.2015]; Susza w rolnictwie: niewiele komisji oszacowa³o straty, http://www. polskieradio.
pl/42/3166/Artykul/1483202,Susza-w-rolnictwie-niewiele-komisji-oszacowalo-straty [dostêp: 25.01.2016].
Œrednio w latach 2010–2012 i w roku 2013 na obszarze badanych województw powierzchnia zasiewów zbó¿ wynosi³a 1934,8 tys. ha, za: Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2014.
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009; Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2014.
Ceny zbó¿, http://agrobiznes.money.pl/ceny-zboz/ [dostêp: 4.08.2015].
Materia³y wewnêtrzne, Elektrownia Wodna W³oc³awek, W³oc³awek 2015.

19

Zaspokojenie potrzeb wodnych jako przes³anka kaskady dolnej Wis³y

O znaczeniu wody zmagazynowanej dziêki kaskadzie dolnej Wis³y (KDW)
mo¿e œwiadczyæ wielkoœæ poboru przez gospodarkê komunaln¹. W 2014 r.
w kraju na cele gospodarki narodowej i ludnoœci pobrano ok. 10,7 mld m3 wody,
z czego oko³o 2,0 mld m3 na potrzeby ludnoœci. Jak wynika z rysunku 9, pobór
wody na potrzeby ludnoœci w województwach powi¹zanych bezpoœrednio
z doln¹ Wis³¹ wynosi³ ³¹cznie 522,3 mln m3. Zmagazynowane przy kolejnych
stopniach piêtrz¹cych na dolnej Wiœle zasoby wód pozwoli³yby zatem na skuteczne zaspokojenie tej grupy potrzeb wodnych.
Zagospodarowanie wód powierzchniowych, w tym przez kaskadê dolnej
Wis³y, jest tym bardziej uzasadnione, ¿e w Polsce g³ównym Ÿród³em zaopatrzenia gospodarki narodowej s¹ wody powierzchniowe. W 2000 r. pobór wód
powierzchniowych pozwoli³ na pokrycie prawie 83%, a w 2014 r. ponad 84%
potrzeb wodnych gospodarki17, zw³aszcza w zakresie celów produkcyjnych18.
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Rysunek 9. Pobór wody na potrzeby ludnoœci (mln m3)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Ochrona œrodowiska 2015, GUS, Warszawa 2015.

Zwiêkszenie zasobów wodnych przez zagospodarowanie dolnej Wis³y mo¿e
przyczyniæ siê do zmniejszenia presji na oszczêdne gospodarowanie wod¹
i zmniejszenia uzale¿nienia gospodarki od zasobów wodnych.

17
18

Ochrona œrodowiska 2015, GUS, Warszawa 2015.
Wody podziemne, znacznie lepszej jakoœci, wykorzystywane s¹ przede wszystkim do zaopatrzenia ludnoœci w wodê do picia.
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Zakoñczenie
Do szczególnych zagro¿eñ zwi¹zanych z zaniechaniem budowy kaskady dolnej
Wis³y nale¿y pog³êbianie siê problemu deficytu wody. W Polsce pojawiaj¹ siê
czêsto opinie, ¿e kompleksowe zagospodarowanie œródl¹dowych dróg wodnych jest ma³o prawdopodobne ze wzglêdu na lobby œrodowiskowe i znaczne
nak³ady finansowe. Tymczasem fakt objêcia znacznej czêœci dróg wodnych programem Natura 2000 nie oznacza, ¿e ¿adne prace inwestycyjne nie mog¹ byæ
podejmowane na tych obszarach. Inwestycje w tych regionach mog¹ byæ realizowane, musz¹ tylko spe³niaæ okreœlone wymagania. Zarzuty natomiast dotycz¹ce zbyt wysokich nak³adów finansowych maj¹ charakter dyskusyjny, poniewa¿ roz³o¿¹ siê one na wiele dziedzin gospodarki wykorzystuj¹cych zasoby
wodne. Œródl¹dowe drogi wodne, jak wynika z przeprowadzonych rozwa¿añ,
pe³ni¹ bowiem liczne funkcje gospodarcze. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e KDW przyczyni siê do wzrostu zasobów wodnych w regionie dolnej Wis³y i w efekcie do
ograniczenia przesuszenia gleby i zmniejszenia wynikaj¹cych z tego powodu
strat dla gospodarki.
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THE ASSURANCE OF WATER NECESSITIES
AS A CONDITION FOR THE LOVER VISTULA CASCADE
(Summary)
There is a considerable risk of water supply shortage. In Poland the problem specifically concerns the regions of Lower Vistula, such as Mazovia and Kujawy. Therefore, construction of The Lower Vistula Cascade would result in the improvement of water balance
in the regions. In this respect the article considers:
– the advantages of inland waterways development,
– the level of water resources in Poland,
– the results of water shortage in the Lower Vistula Region.
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Wprowadzenie
Na ca³ym œwiecie roœnie liczba ró¿nych zjawisk katastroficznych, zwi¹zane
s¹ one zarówno z dzia³alnoœci¹ cz³owieka, jak i warunkami naturalnymi (rys. 1).
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Rysunek 1. Liczba wielkich zjawisk katastroficznych na œwiecie w latach 1970–2011
ród³o: R. Pajewska-Kwaœny, Zagro¿enie katastrofami naturalnymi w Polsce, „Wiadomoœci Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3.

W Polsce najbardziej dotkliwe w skutkach s¹ zagro¿enia zwi¹zane z zjawiskami hydrologicznymi, takimi jak: powodzie i d³ugotrwa³e susze, oraz atmosferycznymi: w tym silne wiatry w postaci wichur lub tr¹b powietrznych, a tak¿e
osuniêcia ziemi. W latach 1990–2010, jak wynika z danych Rz¹dowego Centrum
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Bezpieczeñstwa, 98,5% wartoœci wszystkich strat spowodowanych ró¿nymi zjawiskami kryzysowymi w Polsce stanowi³y skutki powodzi1. Celem artyku³u jest
wykazanie, ¿e zmniejszenie zagro¿enia powodziowego jest istotn¹ przes³ank¹
zagospodarowania dolnej Wis³y.

1. Zagro¿enie powodziowe w Polsce
Polska nale¿y do krajów o du¿ym zagro¿eniu powodziowym i ponosi coraz
wiêksze straty z tego powodu. Przyczyny rosn¹cych strat powodziowych
zwi¹zane s¹:
– ze zmianami klimatycznymi, powoduj¹cymi coraz czêœciej gwa³towne zjawiska,
– ze z³ym stanem budowli hydrotechnicznych i niedostatecznym poziomem
zagospodarowania przeciwpowodziowego rzek,
– z rosn¹cym stopniem zagospodarowania terenów nadrzecznych.
W rankingu krajów o najwiêkszych odszkodowaniach z tytu³u strat powodziowych na œwiecie z 2011 r. Polska zajê³a 6 miejsce w zwi¹zku z odszkodowaniami wyp³acanymi po powodzi z 1997 r. (tab. 1).
Tabela 1. Ranking 10 najwiêkszych odszkodowañ z tytu³u szkód powodziowych na œwiecie
wed³ug wartoœci USD w 2011 r.

Data

Kraj

Wartoœæ
odszkodowañ
w mld USD

Udzia³ odszkodowañ w sk³adce
ubezpieczeñ
mienia (%)

Szkody ogó³em
jako % PKB

12 000

1864

8,6

2886

20

0,5
0,1

listopad 2011

Tajlandia

sierpieñ 2002

Niemcy i Czechy

czerwiec 2007

Wielka Brytania

2697

12

sierpieñ 2006

Szwajcaria

2444

76

0,9

styczeñ 2011

Australia

2255

24

0,4

sierpieñ 1997

Polska, Czechy

2241

213

2,3

lipiec 2007

Wielka Brytania

2158

9

0,1

grudzieñ 2010

Australia

2114

27

0,4

kwiecieñ 1973

USA

1873

5

0,1

sierpieñ 1993

USA

1600

3

0,2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie R. Pajewska-Kwaœny, Zagro¿enie katastrofami naturalnymi
w Polsce, „Wiadomoœci Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3.

1

R. Pajewska-Kwaœny, Zagro¿enie katastrofami naturalnymi w Polsce, „Wiadomoœci Ubezpieczeniowe”
2012, nr 3.
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Wielkoœæ strat powodziowych w Polsce jest bardzo trudna do okreœlenia,
brak bowiem wiarygodnych statystyk. Roczniki G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS) podaj¹ straty powodziowe tylko w niektórych latach i to „najwa¿niejsze”, gdy jednak porówna siê je z danymi MSWiA, bywa, ¿e s¹ one wielokrotnie
ni¿sze. Przytaczane w ró¿nych publikacjach wielkoœci strat te¿ znacznie siê ró¿ni¹. Z tabeli 2 wynika, ¿e ³¹czne straty spowodowane przez powodzie wynios³y
oko³o 30 mld PLN, w zestawieniu nie uwzglêdniono jednak niektórych mniejszych powodzi, a ponadto straty podane s¹ w cenach bie¿¹cych. Dlatego te¿
bardziej wiarygodne wydaj¹ siê dane Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej,
zosta³y one przedstawione na rysunku 2 w cenach z 2010 r.
Tabela 2. Chronologiczne zestawienie powodzi i generowanych przez nie strat w Polsce
w latach 1997–2010
Rok

Szacowane straty materialne

1997
1998

12 mld PLN

Roczniki GUS
.

58,5 mln PLN

625,5 mln PLN
3,4 mld PLN

2001
a) lipiec

200 mln PLN (w infrastrukturze miasta)

b) lipiec/sierpieñ

4 mld PLN

2008 lipiec

160 mln PLN

673 mln PLN

2009 czerwiec

47,7 mln PLN

842 mln PLN
4,4 mld PLN

2010
a) maj i czerwiec

12 mld PLN

b) sierpieñ

225 mln PLN

2011

1426 mln PLN (szkody ubezpieczeniowe)

Razem straty bezpoœrednie
w latach 1997–2011

30,1172 mld PLN

.

ród³o: R. Pajewska-Kwaœny, I. Tomaszewska, Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony
przed skutkami powodzi na przyk³adzie ubezpieczeñ katastroficznych, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_5_
15.pdf [dostêp: 14.02.2016].

W latach 1997–2010 straty powodziowe wynios³y prawie 44 mld PLN, ale s¹ to
jedynie straty bezpoœrednie mierzalne, do których zalicza siê przede wszystkim:
– zniszczenia infrastruktury transportu (drogi transportu samochodowego, kolejowego, wodnego œródl¹dowego, mosty, wiadukty itp.),
– zniszczenia infrastruktury komunalnej (wodoci¹gi),
– uszkodzenia mieszkañ, fabryk, urzêdów, szkó³, przedszkoli i innych obiektów.
Oprócz strat bezpoœrednich powodzie powoduj¹ straty poœrednie, czêsto
d³ugotrwa³e i bardzo dotkliwe oraz starty niemierzalne (rys. 3).
Wielkoœæ strat poœrednich mierzalnych oblicza siê jako procent strat bezpoœrednich. W latach 80. XX w. by³o to zazwyczaj oko³o 60% strat bezpoœrednich.
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Obecnie, w zwi¹zku z rosn¹cym poziomem zagospodarowania terenów, wprowadzeniem zasad gospodarowania polegaj¹cych na ograniczeniu wielkoœci
rezerw w produkcji dziêki stosowanym czêsto metodom dostaw „just in time”,
czyli wiêkszym uzale¿nieniu gospodarki od ci¹g³oœci dostaw, s¹ one nieporównywalnie wy¿sze i przyjêcie 100% narzutu na straty bezpoœrednie wydaje siê
bardzo wywa¿one.
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Rysunek 2. Straty powodziowe w Polsce w latach 1997–2010 (mld PLN, w cenach z 2010 r.)
ród³o: Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych,
cz. I, Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, http://warszawa.rzgw.gov.pl/OKI/upload/browser/aktualnosci/Prezentacja1%20dla%20Warszawy.pdf [dostêp: 20.07.2015].

Reasumuj¹c, mo¿na przyj¹æ, ¿e straty powodziowe bezpoœrednie i poœrednie
mierzalne w latach 1997–2010 wynios³y 87,4 mld PLN, co oznacza 6,7 mld PLN
rocznie w cenach z 2010 r. Przyjmuj¹c szacunkowo, ¿e koszt budowy jednego
stopnia wodnego na dolnej Wiœle wynosi oko³o 3,5 mld PLN, mo¿na stwierdziæ,
¿e brak zagospodarowania dolnej Wis³y to straty odpowiadaj¹ce kosztom budowy niemal dwóch stopni wodnych rocznie.
Straty powodziowe wyst¹pi³y zarówno w dorzeczu Odry, jak i Wis³y, w tym
znaczna ich czêœæ w rejonie dolnej Wis³y. Na rysunku 4 przedstawiono gminy
dotkniête najwiêkszymi powodziami – w roku 1997, 2001 i 2010.
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Straty powodziowe
Straty bezpoœrednie
• zniszczona infrastruktura (drogi,
mosty, wodoci¹gi)
• domy, mieszkania
• fabryki, firmy

Straty poœrednie
•
•
•
•
•

spadek produkcji
problemy komunikacyjne
spadek zarobków
bankructwa firm
zanieczyszczenie œrodowiska

Straty niemierzalne
• utrata zdrowia
• utrata pami¹tek rodzinnych
• zniszczenia dziedzictwa
kulturowego

Rysunek 3. Rodzaje strat powodziowych
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów
dorzeczy i regionów wodnych, cz. I, Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, http://warszawa.rzgw.
gov.pl/OKI/upload/browser/aktualnosci/Prezentacja1%20dla%20Warszawy.pdf [dostêp: 20.07.2015].

Rysunek 4. Gminy dotkniête powodziami w roku 1997, 2001 i 2010
ród³o: Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych,
cz. I, Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, http://warszawa.rzgw.gov.pl/OKI/upload/browser/aktualnosci/Prezentacja1%20dla%20Warszawy.pdf [dostêp: 20.07.2015].

W wyniku powodzi, które przesz³y przez Polskê w maju i czerwcu 2010 r.
ucierpia³o 14 z 16 województw:
– w Polsce w 2010 r. w wyniku powodzi ¿ycie straci³o 25 osób,
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– poszkodowanych zosta³o 69 961 rodzin, a 14 565 ewakuowano,
– straty ponios³o 811 gmin oraz oko³o 1,4 tys. przedsiêbiorstw,
– zniszczonych zosta³o 18 194 budynków mieszkalnych oraz ponad 800 szkó³
i 160 przedszkoli,
– powódŸ uszkodzi³a ponad 10 tys. km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 1625 mostów, 166 oczyszczalni œcieków, przesz³o 210 km sieci wodoci¹gowej, 50 km sieci energetycznej i 196 km sieci telekomunikacyjnej,
– zniszczone zosta³y 105 152 gospodarstwa rolne,
– woda zala³a 682 894 ha ziemi (m.in. gruntów rolnych, pastwisk, ³¹k),
– uszkodzonych zosta³o 8927 km wa³ów przeciwpowodziowych, koryt rzek
i cieków wodnych2.

2. Zagro¿enie powodziowe w rejonie dolnej Wis³y
W dorzeczu dolnej Wis³y zagro¿enie powodziowe jest znaczne (rys. 5),
a straty, zw³aszcza w ujœciowym, zagospodarowanym odcinku oraz w rejonie
du¿ych miast, w tym Warszawy, s¹ szczególnie dotkliwe, nie mówi¹c o trudnych do zaakceptowania zagro¿eniach dla ¿ycia i zdrowia ludzi.
Do obszarów najbardziej zagro¿onych powodzi¹ nale¿¹ ¯u³awy Wiœlane. S¹
to tereny o du¿ych walorach przyrodniczych i gospodarczych:
– zamieszkane przez ponad 250 tys. ludzi, z czego blisko 100 tys. to ludnoœæ
wiejska,
– o bardzo urodzajnych glebach, wykorzystywanych g³ównie rolniczo,
– znajduj¹ siê tu zak³ady pe³ni¹ce wa¿ne funkcje w polskiej gospodarce, na
przyk³ad w Gdañsku – Rafineria Grupy Lotos, Zak³ady Nawozów Fosforowych, a w Elbl¹gu – Zak³ady Alstom Power, elektrociep³ownia, browar Grupy
¯ywiec,
– posiadaj¹ce du¿e zasoby wód powierzchniowych,
– w ich obrêbie znajduj¹ siê równie¿ wa¿ne obiekty z zakresu gospodarki
wodno-œciekowej, jak ujêcie wody Gdañsk-Lipce, Centralny Wodoci¹g
¯u³awski, oczyszczalnia œcieków Wschód w Gdañsku oraz oczyszczalnia
w Elbl¹gu,
– jest to region o wyj¹tkowych walorach dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego, co podkreœla jego zalety turystyczne,
– przebiegaj¹ têdy wa¿ne szlaki komunikacyjne, m.in. droga krajowa nr 7 oraz
linia kolejowa Trójmiasto – Warszawa, a dolina dolnej Wis³y stanowi wa¿ny
korytarz infrastrukturalny i transportowy.
2

T. Walczykiewicz, Monografia powodzi – Wis³a, maj–czerwiec 2010, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Pañstwowy Instytut Badawczy, http://shp.org.pl/Seminaria/20_04_2011/Wisla_10.pdf [dostêp:
14.02.2016].
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obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi:
daj¹ce siê przedstawiæ w skali mapy

Rysunek 5. Obszary nara¿one na ryzyko powodziowe w rejonie dolnej Wis³y
ród³o: Wstêpna ocena ryzyka powodziowego, Mapa obszarów nara¿onych na ryzyko powodzi,
Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/
WORP/Polska/1.jpg [dostêp: 20.07.2015].

W przypadku wyst¹pienia specyficznych warunków pogodowych zagro¿enia powodziowe w rejonie ¯u³aw mog¹ siê kumulowaæ. Istotn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ powodzie wystêpuj¹ce na terenach depresyjnych jest stagnacja wód
wezbraniowych, które po przejœciu fali powodziowej i po przerwaniu wa³ów
przeciwpowodziowych nie wracaj¹ do koryta rzeki. Czêœæ wody mo¿e odp³yn¹æ
grawitacyjnie do Zatoki Gdañskiej lub Zalewu Wiœlanego, pozosta³a czêœæ wody
musi zostaæ odprowadzona z polderów depresyjnych za pomoc¹ stacji pomp.
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Ta specyfika i bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem przyczyn i potencjalnych
skutków zagro¿enie powodziowe tego rejonu powoduje, ¿e bardzo wa¿ne jest
zapewnienie kompleksowej i dostosowanej do warunków lokalnych os³ony
przeciwpowodziowej. Bez tego zabezpieczenia dalszy rozwój spo³eczny i gospodarczy tego regionu bêdzie nadal spowolniony, a potencja³ przyrodniczy,
krajobrazowy i turystyczny nie w pe³ni chroniony i wykorzystany3.
Jak wczeœniej wspomniano, szczególnie du¿e szkody powodzie powoduj¹
w miastach, poniewa¿ liczba osób nara¿onych na zagro¿enie jest du¿a, bardzo
wysokie s¹ straty w infrastrukturze, przemyœle, wysokie jest te¿ zagro¿enie
epidemiologiczne. W rejonie dolnej Wis³y jest wiele du¿ych miejscowoœci zagro¿onych powodzi¹, w tym najwiêkszych, takich jak Warszawa czy Gdañsk.

3. Zagro¿enia powodziowe wynikaj¹ce z zaniechania budowy
kaskady dolnej Wis³y
Dalsze zaniedbanie dolnej Wis³y, w tym zw³aszcza rezygnacja z kompleksowego jej zagospodarowania, stwarza dodatkowe zagro¿enia powodziowe
zwi¹zane ze stopniem wodnym we W³oc³awku. Stopieñ ten zaprojektowany zosta³ jako jeden z integralnych elementów kaskady dolnej Wis³y (KDW). Wybudowano go w latach 1962–1970 i utworzy³ wówczas najwiêkszy w Polsce zbiornik wodny przep³ywowy z elektrowni¹ o mocy 160 MW.
W tym okresie budowane by³y kaskady stopni wodnych w zasadzie na wszystkich wiêkszych rzekach Europy (Rodan, Ren, Men, Dunaj, We³tawa, £aba, Wag,
Wo³ga, Dniepr), ale w innych krajach zabudowy kaskadowe rzek zosta³y w sposób kompleksowy zakoñczone, a w Polsce na dolnej Wiœle nie4.
Stopieñ wodny W³oc³awek pracuje zatem ju¿ od prawie 45 lat jako pojedynczy obiekt piêtrz¹cy bez przewidywanego podparcia nastêpnym stopniem. Warunki pracy budowli odbiegaj¹ wiêc znacznie od przyjêtych w projekcie. Dotychczasowe rozmiary erozji w dolnym stanowisku przekroczy³y ju¿ kilkakrotnie
parametry przewidziane podczas projektowania, a wynikaj¹ce st¹d obni¿enie
poziomu wody w rzece o oko³o 2,5–3,0 m stworzy³o warunki, do których obiekty stopnia oraz budowle i urz¹dzenia zlokalizowane poni¿ej nie zosta³y przystosowane. Budowle stopnia musz¹ utrzymywaæ parcie wody o wysokoœci 14 m,
tj. ponad 25% wiêksze od projektowanego. Niekorzystne warunki pracy stopnia
wodnego W³oc³awek powoduj¹ pogarszanie siê ogólnego stanu obiektów

3

4

¯u³awy, Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku, http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/
index.php?mod=content&path=2,329,331#zulawy [dostêp: 20.07.2015].
W. Depczyñski, W³oc³awek, 40 lat stopnia wodnego – fakty i mity o zagro¿eniu, http://www.inzynier
budownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wloclawek__40_lat_stopnia_wodnego_
-_fakty_i_mity_o_zagrozeniu,3146 [dostêp: 2.08.2015].
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i zmniejszaj¹ bezpieczeñstwo jego funkcjonowania, stwarzaj¹c zagro¿enie zawalenia siê stopnia5.
W przypadku wyst¹pienia katastrofy przy poziomie zwierciad³a wody zbli¿onym do normalnego poziomu piêtrzenia (NPP) i zniszczenia zapory czo³owej
stopnia W³oc³awek nast¹pi³oby zalanie terenów po³o¿onych w dolinie Wis³y poni¿ej stopnia. Obszary zagro¿one poni¿ej stopnia wodnego W³oc³awek podzielono na 3 strefy:
a) I strefa obejmuje obszar od stopnia wodnego W³oc³awek (km 674,85) do dolnej granicy miasta W³oc³awek (km 682,00) (d³ugoœæ strefy 7 km); zagro¿enie
zniszczeniami w obrêbie W³oc³awka dotyczy dolnego tarasu prawobrze¿nej
dzielnicy Szpetal;
b) II strefa to odcinek rzeki od km 682,00 do km 703,0 (d³ugoœæ strefy 21 km);
w strefie tej znajduj¹ siê obszary po³o¿one po obu stronach rzeki, g³ównie
u¿ytkowane rolniczo z zabudow¹ gospodarcz¹, oraz teren nisko po³o¿onej
zabudowy miasta Nieszawa;
c) III strefa rozci¹ga siê od granic miasta Nieszawa (km 703,00) do miasta Torunia
(km 731,00) (d³ugoœæ strefy 28 km), w którym fala traci w³aœciwoœci niszcz¹ce;
w tej strefie zagro¿one s¹ nisko le¿¹ce tereny zabudowy mieszkalno-gospodarczej, obszary rolnicze oraz nisko po³o¿one tereny miejskie w Toruniu
(g³ównie ogrody dzia³kowe i trasy komunikacyjne).
Miejscowoœci i grunty rolne zagro¿one zalaniem przedstawiono w tabelach
3 i 4. Przytoczone dane pochodz¹ z 1998 r. i maj¹ tendencjê wzrostow¹ w zwi¹zku
z prowadzon¹ w dalszym ci¹gu zabudow¹ na terenach zagro¿onych katastrof¹.
Przejœcie fali powodziowej mo¿e spowodowaæ ponadto:
– powa¿niejsze zak³ócenia w poborze wody,
– czasowe ograniczenia pracy urz¹dzeñ zak³adów produkcyjnych znajduj¹cych
siê poni¿ej stopnia,
– zniszczenia infrastruktury drogowej i zak³ócenia komunikacyjne:
w II strefie: 0,4 km dróg krajowych,
w III strefie: 2,1 km dróg krajowych,
– zniszczenie przeprawy przez stopieñ wodny W³oc³awek,
– wy³¹czenie czasowe z u¿ytkowania mostu drogowego we W³oc³awku6.
W celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk wystêpuj¹cych w rejonie stopnia wodnego W³oc³awek w ca³ym okresie eksploatacji prowadzone by³y, i nadal
s¹ prowadzone, ró¿nego rodzaju dzia³ania zaradcze.
5

6

Zagro¿enie dla stopnia wodnego na Wiœle we W³oc³awku, wypowiedŸ prof. dr. hab. in¿. Wojciecha Wolskiego, przewodnicz¹cego Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej PAN. Energia XXI – Prywatyzacja polskiej energetyki, cz. 4, dodatek reklamowy do Rzeczpospolitej, 14.03.2000, nr 62 (5532).
S. Gaw³owski, OdpowiedŸ sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska – z upowa¿nienia ministra
– na interpelacjê nr 16249 w sprawie stanu technicznego tamy na Wiœle we W³oc³awku, Warszawa,
6 lipca 2010 r.
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Tabela 3. Miejscowoœci zagro¿one zalaniem po awarii zapory

Strefa

Gmina

I
W³oc³awek
I

II

Szpetal Górny

II

Nieszawa

II

Czas
Liczba
dobiegu
mieszkañ- czo³a fali
(godz.
ców
min.)

Œrednia
gruboœæ
warstwy
zalewu
(m)

Odleg³oœæ
od zapory
(km)

Liczba
zagród

W³oc³awek –
Szpetal Dolny

4÷7

100

410

2h 12’

1,5

Korabniki

8÷13

43

172

2h 36’÷
3h 54’

3,0

2

9

4h 18’

2,0

Miejscowoœæ

Bógpomórz
Stary

16

Bobrowniki

20

9

40

4h 54’

3,0

Przypust Dolny

26

2

9

5h 30’

1,0

Siarzewo

31

25

120

7h 18’

1,5

Ot³oczyn

44

4

17

8h 42’

2,0

III

Aleksandrów
Kujawski

III

Wielka Nieszawka Brzoza

45

2

10

8h 50’

2,0

III

Lubicz

47

4

17

9h

1,0

191

804

Grabowiec
Razem

ród³o: S. Gaw³owski, OdpowiedŸ sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska – z upowa¿nienia
ministra – na interpelacjê nr 16249 w sprawie stanu technicznego tamy na Wiœle we W³oc³awku,
Warszawa, 6 lipca 2010 r.

Tabela 4. Grunty rolnicze aktualnie u¿ytkowane oraz liczba inwentarza na terenach zagro¿onych
Strefa
I

Powierzchnia
u¿ytków rolnych (ha)
32

Byd³o*
(szt.)
21

Trzoda chlewna*
(szt.)
41

II

190

126

243

III

1210

805

1548

Razem

1432

952

1832

* wed³ug rocznika statystycznego obsady inwentarzem 100 ha u¿ytków rolnych dla woj. w³oc³awskiego
(koni – 10,7, byd³a – 66,5, trzody – 127,9)

ród³o: S. Gaw³owski, OdpowiedŸ sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska – z upowa¿nienia
ministra – na interpelacjê nr 16249 w sprawie stanu technicznego tamy na Wiœle we W³oc³awku,
Warszawa, 6 lipca 2010 r.

Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ:
– budowê tymczasowego progu piêtrz¹cego poni¿ej jazu i elektrowni wodnej
(w latach 1997–2000), aby zapewniæ im w³aœciwe funkcjonowanie (próg wymaga³ remontów w zasadzie po ka¿dej wielkiej wodzie i po przejœciu kry
przez przelewy jazu, dlatego w 2007 r. zosta³ przebudowany);
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wzmocnienie pod³o¿a pod fundamentami murów oporowych jazu (2000 r.);
wzmocnienie pod³o¿a pod p³ytami jazu (2003–2004 r.);
drena¿ strefy przyczó³kowej jazu w postaci ekranu ¿wirowego (2003 r.);
zabudowê wybojów w rejonie filarów mostu drogowego we W³oc³awku
(2003 r.);
– przebudowê odcinka Wis³y pomiêdzy stopniem i miastem (2004–2005 r.);
– modernizacjê progu podpieraj¹cego, m.in. obudowê p³ytami betonowymi
(2007 r.), budowê dodatkowego nasypu ziemnego wzd³u¿ odpowietrznej
podstawy skarpy zapory ziemnej (2008 r.);
– realizacjê programu Poprawa stanu technicznego i bezpieczeñstwa powodziowego stopnia wodnego W³oc³awek (koszt programu 123 mln PLN)7;
pierwszy etap prac zakoñczono w 2014 r., drugi etap jest w trakcie realizacji.
Wymienione prace i zwi¹zane z nimi koszty, maj¹ce na celu bezpieczne u¿ytkowanie stopnia W³oc³awek, wynikaj¹ z braku stopnia poni¿ej W³oc³awka.
Dzia³ania, takie jak np. zrealizowany próg poni¿ej jazu i elektrowni maj¹ jednak wy³¹cznie charakter doraŸny, skuteczny jedynie w ograniczonym przedziale
czasowym8.
–
–
–
–

Zakoñczenie
Stan infrastruktury w rejonie dolnej Wis³y nie spe³nia wspó³czesnych oczekiwañ w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, zaœ stosowanie metody doraŸnej
interwencji jest po prostu niegospodarnoœci¹. Zamiast corocznie wydawaæ ogromne œrodki na ratowanie stopnia wodnego W³oc³awek przed katastrof¹ budowlan¹, nale¿y wybudowaæ kolejny stopieñ9. Dodatkowe koszty poniesiono równie¿ na budowê mostów przez Wis³ê, które w przypadku budowy kaskady
bieg³yby koron¹ zapory. Powstanie tych mostów w miejscach przewidzianych
na budowê zapory stanowi obecnie dodatkowe utrudnienie przy projektowaniu kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y – zmusza do zmiany lokalizacji stopni wodnych.
Nak³ady ponoszone na pokrycie strat powodziowych tylko czêœciowo rekompensuj¹ straty. Zazwyczaj po wiêkszych powodziach na terenach zalanych
przez wiele lat nie osi¹ga siê stanu pocz¹tkowego. S¹ to œrodki, które nie eliminuj¹ stanu zagro¿enia.
Gdyby te same œrodki zainwestowaæ w kompleksowe zagospodarowanie
dolnej Wis³y, straty powodziowe zosta³yby wyeliminowane lub przynajmniej
powa¿nie zmniejszone. Co prawda zmieniaj¹ce siê warunki naturalne, chrakteryzuj¹ce siê coraz wiêkszym nasileniem pogodowych zjawisk ekstremalnych,
7
8
9

Materia³y Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, Warszawa 2015.
Zagro¿enie dla stopnia wodnego na Wiœle we W³oc³awku…
W. Depczyñski, W³oc³awek, 40 lat stopnia wodnego…
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powoduj¹, ¿e przy wyst¹pieniu zespo³u niekorzystnych warunków mo¿e pojawiæ siê zagro¿enie powodziowe nawet tam, gdzie ochrona przeciwpowodziowa
jest bardzo dobra, ryzyko to nale¿y jednak redukowaæ.
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FLOOD PROTECTION AS A CONDITION
OF DEVELOPMENT THE LOWER VISTULA
(Summary)
Current status in the area of Lower Vistula certainly does not meet today’s expectations with regard to flood protection, and the methods used as emergency interventions
are simply the thriftlessness.
Expenditures incurred to cover flood losses only partially compensate the losses. Usually after the larger floods for many years does not attain the initial state in the areas
flooded. These measures, do not improve the state of flood protection.
If the same resources would be to invested in the multipurpose development of the
Lower Vistula, flood losses could be eliminated or at least greatly reduced.
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WYKORZYSTANIE
POTENCJA£U HYDROENERGETYCZNEGO DOLNEJ WIS£Y
JAKO SPOSÓB POZYSKANIA ENERGII ODNAWIALNEJ

Wprowadzenie
Œródl¹dowe drogi wodne charakteryzuj¹ siê wielofunkcyjnoœci¹. Jedn¹ z tych
funkcji jest mo¿liwoœæ produkcji odnawialnej energii elektrycznej. W œwietle
obserwowanych zmian klimatycznych wa¿nym celem wspó³czesnej polityki
energetycznej Unii Europejskiej (UE) jest zwiêkszenie udzia³u energii ze Ÿróde³
odnawialnych (OZE) w zu¿yciu energii koñcowej (final energy consumption).
Mo¿na oczekiwaæ, ¿e presja na zwiêkszenie dolnej granicy udzia³u OZE w zu¿yciu energii koñcowej bêdzie wiêksza. Obecnie w Polsce 80,4% produkcji energii opiera siê na wykorzystaniu wêgla kamiennego i brunatnego, podczas gdy
œrednio w krajach UE udzia³ ten wynosi 20,7%. Dlatego te¿ zwiêkszenie w Polsce
poziomu OZE nie jest ³atwym zadaniem.
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wis³y pozwoli³oby na skuteczniejsz¹
realizacjê tego za³o¿enia. G³ównym celem artyku³u jest przedstawienie:
– zakresu pojêcia odnawialnych Ÿróde³ energii,
– kierunków polityki klimatyczno-energetycznej UE w zakresie OZE,
– korzyœci z rozwoju hydroenergetyki,
– potencja³u hydroenergetycznego dolnej Wis³y.

1. Zakres pojêcia odnawialnych Ÿróde³ energii
Powa¿nym problemem wspó³czesnego œwiata jest, zauwa¿alne zw³aszcza od
po³owy XX w., ocieplanie klimatu1. Zjawisko to spowodowane jest g³ównie
1

Z tego m.in. powodu pomiêdzy rokiem 1901 a 2010 œredni poziom mórz na œwiecie podniós³ siê
o 19 cm.
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przez wzrost emisji gazów, bêd¹cy m.in. efektem spalania paliw kopalnych
(wêgla, ropy i gazu). Istnieje powa¿ne ryzyko, ¿e brak odpowiednich dzia³añ na
rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych mo¿e spowodowaæ wzrost
œredniej temperatury na powierzchni ziemi o 4°C, a nawet wiêcej, jeszcze przed
koñcem XXI w.2
Zagro¿eniem gospodarki krajów UE jest tak¿e pog³êbiaj¹ce siê uzale¿nienie
od dostaw ropy naftowej. W latach 2000–2014 udzia³ importu netto ropy naftowej i jej produktów w zu¿yciu krajowym energii brutto3 zwiêkszy³ siê z 75,8%
w 2000 r. do 87,4% w 2014 r.4
Bior¹c pod uwagê te zagro¿enia, a tak¿e wyczerpywanie siê naturalnych zasobów energetycznych, mo¿na uznaæ, ¿e jednym ze sposobów z³agodzenia tych
problemów mo¿e byæ wzrost efektywnoœci energetycznej przez szersze wykorzystanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Pod tym okreœleniem, zgodnie
z przyjêt¹ przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Energetyczn¹ wyk³adni¹, nale¿y rozumieæ energiê „jak¹ pozyskuje siê w naturalnych procesach przyrodniczych
stale odnawialnych. Zakres tej definicji obejmuje energiê generowan¹ przez
promieniowanie s³oneczne, wiatr, z biomasy, geotermaln¹, cieków wodnych
i zasobów oceanicznych oraz biopaliwo i wodór pozyskany z wykorzystaniem
wspomnianych odnawialnych Ÿróde³ energii”5.
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych definiuje siê
energiê ze Ÿróde³ odnawialnych jako pochodz¹c¹ ze Ÿróde³ niekopalnych, obejmuj¹c¹ si³ê:
– wiatru,
– promieniowania s³onecznego,
– aerotermaln¹, w postaci ciep³a zakumulowanego w powietrzu nad danym
obszarem;
– geotermaln¹, w postaci ciep³a pochodz¹cego z wnêtrza ziemi;
– hydrotermaln¹, w postaci ciep³a pochodz¹cego z wód powierzchniowych;
– ruchu fal morskich i przyp³ywów;
– cieków wodnych (hydroenergia);
– pozyskiwan¹ z biomasy w wyniku biodegradacji czêœci produktów, odpadów lub pozosta³oœci pochodzenia biologicznego z rolnictwa (³¹cznie z sub2

3

4

5

Nasza planeta – nasza przysz³oœæ. Wspólnie walczmy ze zmianami klimatu, Urz¹d Publikacji Unii
Europejskiej, Luksemburg 2015.
Zu¿ycie krajowe energii brutto odzwierciedla ca³kowite zapotrzebowanie na energiê w danym
kraju i obejmuje: zu¿ycie energii koñcowej, zu¿ycie energii przez sektor energetyczny oraz straty
powsta³e w wyniku dystrybucji i przekszta³cania energii.
Energy dependence, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table
&plugin=1&pcode=tsdcc310&language=en [dostêp: 5.09.2016].
J. Norwisz, T. Musielak, B. Boryczko, Odnawialne Ÿród³a energii – polskie definicje i standardy, „Rynek
Energii” 2006, nr 1.
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stancjami roœlinnymi i zwierzêcymi), leœnictwa i zwi¹zanych z nimi dzia³ów
przemys³u, w tym rybo³ówstwa i akwakultury, a tak¿e biodegradacji czêœæ
odpadów przemys³owych i miejskich;
– gazu pochodz¹cego z wysypisk œmieci, oczyszczalni œcieków i ze Ÿróde³ biologicznych (biogaz)6.

2. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej
w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii
W Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu uznano, ¿e konieczne
jest ograniczenie wzrostu globalnej temperatury o maksymalnie 2°C w stosunku
do poziomu z czasów przedprzemys³owych (przed rewolucj¹ przemys³ow¹).
Wzrost wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii mo¿e odegraæ istotn¹ rolê
w realizacji tego celu.
Zwiêkszenie udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w zu¿yciu energii
koñcowej7 tak¿e jest jednym z istotnych celów wspó³czesnej polityki energetycznej UE. Zak³ada siê, jak wynika z rysunku 1, ¿e w krajach UE-28 udzia³ ten przeciêtnie powinien wzrosn¹æ o 5%, z obecnego poziomu 15%8 do 20% w 2020 r.9
W odniesieniu do poszczególnych pañstw cz³onkowskich obowi¹zuj¹ inne
dolne limity udzia³u energii odnawialnej w zu¿yciu energii koñcowej, uzale¿nione s¹ one od dotychczasowej struktury wykorzystania odnawialnych noœników energii oraz istniej¹cego w danym kraju potencja³u niezbêdnego do produkcji energii odnawialnej.
Za³o¿enia polityki klimatyczno-energetycznej do 2020 r. nie s¹ ostateczne,
zgodnie bowiem z aktualnie realizowan¹ polityk¹ nale¿y stworzyæ warunki dla
kolejnej redukcji, w tym dalszego usprawnienia efektywnoœci energetycznej
w d³u¿szej perspektywie czasowej10. W paŸdzierniku 2014 r. na forum Rady Europy uzgodnione zosta³y nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej na lata 2020–2030. W odniesieniu do odnawialnych Ÿróde³ energii

6

7

8

9

10

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, L 140/16. Dz. Urz. UE z 5.06.2009 r.
Zu¿ycie energii koñcowej oznacza ca³oœæ energii dostarczonej do przemys³u, transportu, gospodarstw domowych, us³ug i rolnictwa. Zu¿ycie to nie obejmuje dostaw energii do sektora energetycznego oraz strat powsta³ych w wyniku jej dystrybucji.
Share of renewable energy in gross final energy consumption, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 [dostêp: 26.01.2016].
Pakiet klimatyczno-energetyczny, http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/pakiet-klimatyczno-energetyczny [dostêp: 26.01.2016].
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 paŸdziernika 2012 r. w sprawie
efektywnoœci energetycznej, Dz. Urz. UE L 315/1 z 14.11.2012 r.
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ustalono, ¿e w 2030 r. udzia³ energii z tych Ÿróde³ w zu¿yciu energii koñcowej
w UE powinien wynosiæ co najmniej 27% (wzrost w stosunku do roku 2020
o 7 pkt proc.). Cel ten ma charakter wi¹¿¹cy dla ca³ej Unii, lecz nie jest obligatoryjny dla poszczególnych pañstw cz³onkowskich11.

Rysunek 1. Przeciêtny udzia³ energii odnawialnej w koñcowym zu¿yciu energii w krajach
UE (w %)
ród³o: Sustainable development in the European Union, 2013 monitoring report of the EU sustainable
development strategy, Eurostat, Statistical Books, 2013 Edition, European Union, Luxembourg 2013.

Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii promowane jest tak¿e w transporcie. Transport jest bowiem jednym z g³ównych konsumentów energii (32%
ogólnego zu¿ycia energii finalnej w krajach UE-28 przypada na ten dzia³ gospodarki). Dlatego te¿, zgodnie z dyrektyw¹ 2009/29/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych, ka¿de pañstwo cz³onkowskie zapewnia, ¿e w 2020 r. we wszystkich ga³êziach transportu udzia³ odnawialnych
Ÿróde³ energii bêdzie wynosi³ co najmniej 10% finalnego zu¿ycia energii
w transporcie12. Ponadto w rozporz¹dzeniu w sprawie wytycznych dla transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T uznano, ¿e warunkiem nad¹¿enia kompleksowej sieci za nowatorskimi zmianami i usprawnieniami technicznymi jest
zapewnienie bezpieczeñstwa paliwowego przez zwiêkszenie efektywnoœci

11

12

Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, Rada Europejska,
Bruksela, 23 paŸdziernika 2014 r., SN 79/14, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/PL/ec/145369.pdf [dostêp: 16.03.2015].
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania…
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energetycznej i propagowanie stosowania bezemisyjnych lub niskoemisyjnych
Ÿróde³ energii i uk³adów napêdowych13.
Polska zosta³a zobligowana do osi¹gniêcia w perspektywie do 2020 r. dolnej
granicy udzia³u energii odnawialnej w zu¿yciu energii koñcowej, jest to poziom
ni¿szy od œredniej unijnej. Dla Polski próg ten zosta³ wyznaczony na poziomie
15%. Mimo to, ze wzglêdu na strukturê Ÿróde³ energii, zwiêkszenie w Polsce
udzia³u OZE nie jest celem ³atwym. W 2013 r. w Polsce cel energetyczny, jakim
jest zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej w zu¿yciu energii koñcowej, zosta³
zrealizowany w niewielkim stopniu – 11,3% (rys. 2), podczas gdy œrednio w krajach UE-28, jak wczeœniej wspomniano, zosta³ osi¹gniêty poziom 15%, a w niektórych krajach nawet znacznie wy¿szy, np. w Estonii – 25,6%, Litwie – 37,1%,
£otwie – 37,1%, Szwecji – 52,1%14.

14
12
10,3
10
8,7
8

10,9

11,3

9,2

7,7
6,9

6,9

6,9

6,9

2004

2005

2006

2007

6
4
2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rysunek 2. Zmiany udzia³u energii odnawialnej w zu¿yciu energii koñcowej w Polsce w latach
2004–2013 (w %)
ród³o: Share of renewable energy in gross final energy consumption, Eurostat, http://ec.europa.eu/
urostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 [dostêp: 26.01.2016e].

13

14

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie unijnych wytycznych dotycz¹cych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
L 348/1; Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r.
Share of renewable energy in gross final energy consumption, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 [dostêp: 26.01.2016].
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2. Korzyœci z rozwoju hydroenergetyki
Jednym ze sposobów zwiêkszenia udzia³u energii odnawialnej w zu¿yciu
energii koñcowej mo¿e byæ wzrost wykorzystania energii wodnej. Hydroenergetyka pozwala na uzyskanie ekologicznie czystej energii elektrycznej, a jednoczeœnie zapewnia wiele innych korzyœci, takich jak:
– zmniejszenie zu¿ycia surowców, np. wêgla czy ropy;
– zmniejszenie kosztów transportu surowców energetycznych oraz kosztów
zewnêtrznych;
– zmniejszenie zanieczyszczania œrodowiska (energetyka wodna nie emituje
substancji szkodliwych w postaci py³ów i gazów cieplarnianych, nie wytwarza
odpadów i zanieczyszczeñ oraz ha³asu; ka¿da MWh energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni wodnej zmniejsza w skali roku obci¹¿enie œrodowiska
o oko³o 15 kg dwutlenku siarki, 7 kg tlenków azotu i 150 kg popio³ów lotnych,
które powstaj¹ w wyniku spalania wêgla w elektrowniach cieplnych);
– ci¹g³oœæ pracy przez zapewnienie dostêpnoœci energii z p³yn¹cej lub ze spiêtrzonej wody niezale¿nie od warunków atmosferycznych;
– mo¿liwoœæ akumulowania w zbiornikach wody i wielokrotnego jej przetwarzania (takiej korzyœci nie zapewniaj¹ inne Ÿród³a energii odnawialnej (wiatr,
s³oñce);
– zwiêkszenie czasu wykorzystania zainstalowanej mocy (œredni czas wykorzystania mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych wynosi oko³o
4000 godz./rok i jest dwukrotnie wiêkszy ni¿ w elektrowniach wiatrowych);
– wysoka sprawnoœæ (elektrownie wodne maj¹ sprawnoœæ 80–90% trudn¹ do
osi¹gniêcia przy przetwarzaniu innych Ÿróde³ energii odnawialnej) i bardzo
d³uga ¿ywotnoœæ urz¹dzeñ technicznych (znane s¹ turbiny pracuj¹ce nieprzerwanie od ponad 100 lat);
– ni¿sze koszty wytwarzania energii w elektrowniach wodnych, wielokrotnie
mniejsze ni¿ w elektrowniach konwencjonalnych;
– mo¿liwoœæ pracy elektrowni wodnych ze zmiennym obci¹¿eniem; uruchamianie lub wy³¹czanie odbywa siê w bardzo krótkim czasie (do kilku minut),
dlatego mog¹ byæ wykorzystywane do regulacji systemu energetycznego w celu
racjonalnego wykorzystania mocy zainstalowanej w elektrowniach cieplnych;
– zapewnienie rezerwy interwencyjnej.
Ponadto w przypadku kaskady dolnej Wis³y (KDW) elektrownie zasila³aby
g³ównie tereny po³o¿one w pó³nocnej i pó³nocno-wschodniej czêœci kraju, co
znacznie zmniejszy³oby straty powstaj¹ce przy przesyle energii z rejonu Polski
po³udniowej, gdzie znajduj¹ siê g³ówne Ÿród³a wytwarzania energii elektrycznej15.
15

D. Gronek, I. Ankiersztejn, Wykorzystanie potencja³u hydroenergetycznego dolnej Wis³y w œwietle 60-letniego
doœwiadczenia firmy Hydroprojekt, „Energetyka Wodna” 2012, nr 1.
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Nak³ady inwestycyjne niezbêdne do budowy elektrowni wodnych nie zawsze przedstawiane s¹ obiektywnie w relacji do nak³adów ponoszonych na budowê elektrowni opartych na innych technologiach pozyskania energii odnawialnej. Jak wynika z rysunku 3, nak³ady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 MW
mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych s¹ najwy¿sze w porównaniu
z kosztami budowy elektrowni pozosta³ymi technologiami, np. w relacji do
l¹dowych elektrowni wiatrowych nak³ady te s¹ 2,8-krotnie wy¿sze, a w stosunku do morskich elektrowni wiatrowych o 36% wy¿sze. Wysokoœæ wydatków inwestycyjnych na 1 MW mocy w przypadku elektrowni wodnych jest jednak
konsekwencj¹ powi¹zañ z gospodark¹ wodn¹ i ujmowania w nak³adach tak¿e
czêœci innych kosztów niepowi¹zanych bezpoœrednio z energetyk¹ wodn¹, lecz
z innymi u¿ytkownikami i konsumentami wody (budowa stopnia wodnego ma
znaczenie zarówno dla energetyki, jak i ¿eglugi œródl¹dowej, rolnictwa, leœnictwa, ochrony przeciwpowodziowej, zaopatrzenia w wodê gospodarki komunalnej i przemys³u). Podzia³ tych nak³adów pomiêdzy u¿ytkowników i konsumentów wody spowodowa³by znaczne podwy¿szenie efektywnoœci nak³adów
przypisanych do tej energetyki.
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Rysunek 3. Nak³ady inwestycyjne na 1 MW mocy zainstalowanej (mln PLN/MWh)
ród³o: Wp³yw energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, Raport przygotowany przez
Ernst & Young we wspó³pracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European
Wind Energy Association, Warszawa, marzec 2012.

Elektrownie wodne charakteryzuj¹ siê natomiast, jak wczeœniej wspomniano,
znaczn¹ przewag¹ pod wzglêdem jednostkowych kosztów eksploatacyjnych.
Koszt operacyjny wytworzenia 1 MWh (bez amortyzacji) jest w tym przypadku
najni¿szy. Przewaga elektrowni wodnych, jak wynika z rysunku 4, jest prawie
14,3-krotna nad elektrowniami na biogaz rolniczy, 5,5-krotna nad l¹dowymi
elektrowniami wiatrowymi.
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Rysunek 4. Jednostkowy koszt operacyjny (PLN/MWh)
ród³o: Wp³yw energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, Raport przygotowany przez
Ernst & Young we wspó³pracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind
Energy Association, Warszawa, marzec 2012.

W efekcie ³¹czny koszt jednostkowy (rys. 5), obejmuj¹cy roczne koszty kapita³u i amortyzacji oraz koszty operacyjne wytworzenia energii elektrycznej
w elektrowniach wodnych, wynosi 484 PLN/MWh i jest porównywalny z jednostkowymi kosztami energii z pozosta³ych Ÿróde³ odnawialnych, mimo uwzglêdnienia w nak³adach inwestycyjnych na elektrownie wodne wydatków dotycz¹cych
gospodarki wodnej. W przypadku wydzielenia kosztów zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹ rzeczywisty koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej
z elektrowni wodnych by³by znacznie ni¿szy.
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Rysunek 5. Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej (PLN/MWh)
ród³o: Wp³yw energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, Raport przygotowany przez
Ernst & Young we wspó³pracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind
Energy Association, Warszawa, marzec 2012.
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Udzia³ hydroenergetyki w ³¹cznym pozyskaniu energii ze Ÿróde³ odnawialnych do tej pory jest niewielki. W 2013 r. w Polsce wynosi³ 2,46%, podczas gdy
œrednio w krajach UE-28 udzia³ ten by³ wyraŸnie wy¿szy i wnosi³ w badanym
roku 16,6%16.

3. Potencja³ hydroenergetyczny dolnej Wis³y
Mo¿liwoœæ uzyskania ekologicznie czystej energii elektrycznej przemawia za
kompleksowym zagospodarowaniem dolnej Wis³y. Przedsiêwziêcie to wyraŸnie
wpisuje siê w kierunki wspó³czesnej polityki klimatyczno-energetycznej UE.
Uwzglêdniaj¹c zalety hydroelektrowni oraz maj¹c na wzglêdzie liczne kontrowersje zwi¹zane z wykorzystaniem w Polsce elektrowni atomowych, nie mo¿na
lekcewa¿yæ potencja³u energetycznego rzek. Ponad 80% energetycznych zasobów wód œródl¹dowych zwi¹zanych jest z Wis³¹ i jej dop³ywami (na dorzecze
Odry przypada oko³o 18% krajowego potencja³u hydroenergetycznego)17.
Na doln¹ Wis³ê przypada bowiem 50% ca³ego potencja³u hydroenergetycznego kraju. Znaczny potencja³ energetyczny dolnej Wis³y wynika z wiêkszych
zasobów wodnych tego odcinka dziêki jego zasilaniu wodami Bugu i Narwi.
Szacuje siê, ¿e realizacja kaskady dolnej Wis³y pozwoli na wyprodukowanie
od 2895,2 GWh (przy maksymalnym przep³ywie przez elektrowniê 900 m3/s) do
3558,2 GWh (przy maksymalnym przep³ywie 1800 m3/s), bez uwzglêdnienia istniej¹cego stopnia wodnego we W³oc³awku. £¹czna produkcja energii elektrycznej wraz z energi¹ produkowan¹ przez elektrowniê we W³oc³awku, w zale¿noœci od wielkoœci przep³ywu, wynosi³aby od 3428,4 do 4221,1 GWh18.
W 2013 r. z odnawialnych noœników energii wyprodukowano w Polsce
17 066,5 GWh energii elektrycznej, w tym 2439,1 GWh w elektrowniach wodnych.
Wielkoœæ wyprodukowanej, dziêki kaskadzie, energii elektrycznej wzros³aby
ponad 2-krotnie, do 5334,3 lub 5997,3 GWh. Bior¹c pod uwagê dotychczasowe
zu¿ycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (w 2014 r. – 28 429 GWh)19,
pozwoli³oby to na pokrycie nawet 20% zapotrzebowania na energiê elektryczn¹
tego sektora gospodarki.

16

17

18

19

Primary production of renewable energy by type, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00081&language=en [dostêp: 31.07.2015].
W. Ku³akowski, Hydroenergetyka w Polsce – stan obecny, perspektywy rozwoju, „Gospodarka Wodna”
2001, nr 3.
Hydrodynamiczny model dolnej Wis³y z uwzglêdnieniem koncepcji kaskady stopni piêtrz¹cych, red. M. Szyd³owski, Gdañsk 2014.
Ma³y rocznik statystyczny Polski 2015, GUS, Warszawa 2015.
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Zakoñczenie
Wykorzystanie potencja³u hydroenergetycznego stanowi wa¿n¹ przes³ankê
budowy kaskady dolnej Wis³y. Inwestycja ta przyczyniaj¹c siê m.in. do:
– zaspokajania szczytowego zapotrzebowania na energiê (uruchamianie elektrowni wodnych lub wy³¹czanie odbywa siê w bardzo krótkim czasie – do kilku
minut);
– stworzenia rezerwy interwencyjnej dla systemu energetycznego kraju,
– zmniejszenia zu¿ycia surowców, takich jak wêgiel czy ropa,
– zmniejszenia kosztów transportu surowców energetycznych oraz kosztów
zewnêtrznych,
– zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ,
– zwiêkszenia efektywnoœci kompleksowych inwestycji wodnych,
pozwoli³aby na skuteczniejsz¹ realizacjê celów wspó³czesnej polityki klimatyczno-energetycznej.
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USE HYDROPOWER POTENTIAL OF THE LOWER VISTULA
AS A WAY OF OBTAINING OF RENEWABLE ENERGY
(Summary)
A specific feature of inland waterways is their multifunctional character. One of these
functions is the ability to obtain renewable electricity. In the light of climate change, an
important goal of modern EU energy policy is to increase the share of energy produced
from renewable sources in final energy consumption. Multipurpose development of the
lower Vistula would allow for effective implementation of this goal. In this light, the article presents:
– the concept of renewable energy sources,
– directions of energy policy of the eu in the field of renewable energy,
– benefits from the development of hydropower,
– hydropower potential of the lower Vistula.
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PRZES£ANKI
TURYSTYCZNEGO WYKORZYSTANIA DOLNEJ WIS£Y

Wprowadzenie
Sektor turystyki nale¿y do najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê dzia³ów
wspó³czesnej gospodarki œwiatowej. Jednoczeœnie zmiany stylu ¿ycia, a tak¿e
ró¿nego rodzaju zagro¿enia bezpieczeñstwa, które pojawiaj¹ siê w tradycyjnych
rejonach turystycznych, sprawiaj¹, ¿e zmieniaj¹ siê preferencje turystów i stwarzaj¹ szansê na rozwój turystyki w nowych regionach oraz poszerzenie oferty
bardziej aktywnego wypoczynku.
Zmiany te sprzyjaj¹ rozwijaniu turystyki miêdzy innymi w Polsce, w tym
zw³aszcza turystyki wodnej w rejonie dolnej Wis³y.
Celem artyku³u jest przedstawienie spo³eczno-gospodarczych przes³anek
rozwoju turystyki wodnej jako czynnika przemawiaj¹cego za kompleksowym
zagospodarowaniem dolnej Wis³y, stwarzaj¹cym warunki do osi¹gania korzyœci
z tego typu dzia³alnoœci.

1. Turystyka w gospodarce
Gospodarcze znaczenie turystyki miêdzynarodowej mo¿na oszacowaæ na
podstawie stosunku wp³ywów z turystyki do PKB; dane te pochodz¹ ze statystyki bilansu p³atniczego i obejmuj¹ zarówno wyjazdy s³u¿bowe, jak i podró¿e
prywatne. W 2013 r. wspó³czynnik wp³ywów z turystyki w stosunku do PKB by³
najwy¿szy w Chorwacji (16,7 %), na Malcie (14,5 %) i na Cyprze (13,2 %), co potwierdza du¿e znaczenie turystyki dla tych pañstw (tab. 1). W wartoœciach bezwzglêdnych najwy¿sze wp³ywy z turystyki w 2013 r. mia³y Hiszpania (45,5 mld
EUR) i Francja (42,2 mld EUR), a nastêpnie W³ochy, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (w tych krajach by³y to wp³ywy rzêdu 31–33 mld EUR).
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Najwy¿sze wydatki na turystykê miêdzynarodow¹ w 2013 r. zarejestrowano
w Niemczech, gdzie wynios³y one ³¹cznie 64,7 mld EUR, a nastêpnie w Wielkiej
Brytanii (39,6 mld EUR) i we Francji (31,9 mld EUR). Z pañstw cz³onkowskich UE
najwy¿sze wp³ywy netto z turystyki w 2013 r. odnotowa³a Hiszpania (33,3 mld EUR),
zaœ Niemcy zarejestrowa³y najwiêkszy deficyt (-33,6 mld EUR) (zob. tab. 1 i 2).
Tabela 1. Wp³ywy i wydatki z turystyki w krajach UE-28 w 2013 r.
Wp³ywy
Kraj

mln EUR

Wydatki

w relacji
do PKB (%)

mln EUR

w relacji
do PKB (%)

Wp³ywy
netto
w mln EUR

UE-28

101352

0,8

87504

0,7

13848

Belgia

10166

2,7

16420

4,3

-6254

Bu³garia

3057

7,7

1151

2,9

1906

Czechy

5307

3,6

3462

2,3

1845

Dania

5247

2,1

7552

3,0

-2305

Niemcy

31030

1,1

64677

2,4

-33647

Estonia

1049

5,6

703

3,8

346

3335

2,0

4603

2,8

-1268

12115

7,7

1835

1,0

10280

Irlandia
Grecja
Hiszpania

45505

4,4

12248

1,2

33257

Francja

42239

2,1

31892

1,5

10347

7182

16,7

679

1,6

6503
12754

Chorwacja
W³ochy

33063

2,1

20309

1,3

Cypr

2181

13,2

919

5,6

1262

£otwa

652

2,8

539

2,3

113

Litwa

1105

3,2

728

2,1

377

Luksemburg

3629

8,0

2876

6,3

753

Wêgry

3848

3,9

1464

1,5

2384

Malta

1056

14,5

289

4,0

767

Holandia

11732

1,9

15430

2,6

-3698

Austria

15139

4,8

7738

2,5

7401

Polska

8594

2,2

6866

1,8

1728

Portugalia

9250

5,6

3120

1,9

6130

Rumunia

1083

0,8

1499

1,1

-416

S³owenia

2101

6,0

703

2,0

1398

S³owacja

1884

2,6

1724

2,4

160

Finlandia

3042

1,6

3985

2,1

-943

Szwecja

8647

2,1

13227

3,1

-4580

30565

1,6

39574

2,1

-9009

Wielka Brytania

ród³o: Statistics Explained, Eurostat, File:Travel receipts and expenditure in balance of payments,
2005–13 YB15.png, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/0/0a/Travel_receipts_and_
expenditure_in_balance_of_payments%2C_2005%E2%80%9313_YB15.png [dostêp: 10.08.2015].
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Turyœci najchêtniej odwiedzali Europê Pó³nocn¹ i Po³udniow¹ oraz kraje
œródziemnomorskie (+7%), natomiast w Europie Zachodniej wzrost by³ niewielki (+2%). W Europie Œrodkowej i Wschodniej, po 3 latach du¿ego wzrostu,
odnotowano stagnacjê, do czego w du¿ym stopniu przyczyni³a siê niestabilna
sytuacja polityczna w Rosji i na Ukrainie. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przypadku
Polski liczba przyjazdów turystów zagranicznych zwiêkszy³a siê o oko³o 4%
w stosunku do roku poprzedniego. Œwiatowa Organizacja Turystyki (UNWTO)
poinformowa³a, ¿e „dziêki tym wynikom, turystyka jest g³ównym czynnikiem
przyczyniaj¹cym siê do europejskiego o¿ywienia gospodarczego"1.
Tabela 2. Wp³ywy krajów europejskich z turystyki przyjazdowej w latach 2000–2013 r.
(w mln USD)
Kraj

2000

2005

2010

2011

2012

2013

231689

350461

412129

466585

454047

489253

36054

53645

61726

69400

67631

74210

Dania

3696

5278

5853

6783

6566

6967

Finlandia

4014

Europa
Europa Pó³nocna

1412

2186

3051

3820

3881

Islandia

229

413

559

750

863

1055

Irlandia

2633

4806

4118

4190

3883

4429

Norwegia

2163

3495

4707

5308

5442

5661
11485

Szwecja

4064

6792

8663

10404

40768

Wielka Brytania

21857

30675

32404

35069

36228

40597

Europa Zachodnia

83716

123224

144159

162885

157934

156916

Austria

9784

16054

18596

19860

18894

20106

Belgia

6592

9868

12146

13114

13014

13500

Francja

32978

44021

47013

54753

53550

56098

Niemcy

18693

29173

34679

38879

38136

41211

Luksemburg

1806

3613

4119

4831

4617

4819

Holandia

7217

10475

12883

14348

13743

15580

Szwajcaria

6645

10020

14724

17100

16979

16547

20390

32804

48082

56024

56297

59928

Armenia

38

220

411

448

454

458

Azerbejd¿an

63

78

657

1287

2433

2365

Bia³oruœ

93

253

440

487

685

722

Bu³garia

1074

2412

3637

3967

3748

4059

Czechy

2973

4813

7121

7628

7035

7050

Estonia

510

975

1073

1249

1226

1393

Europa Œrodkowa
i Wschodnia

1

Liczba turystów miêdzynarodowych w 2014 r. przekroczy³a 1,1 mld, http://www.msport.gov.pl/
badania-rynku-turystycznego/liczba-turystow-miedzynarodowych-w-2014-r-przekroczyla-11-mld
[dostêp: 19.02.2016].
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Kraj

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Gruzja

141

241

659

955

1411

1720

Wêgry

3753

4101

5381

5580

4845

5107

356

701

1005

1209

1347

1460

15

73

284

640

435

.

£otwa

131

341

640

771

745

864

Litwa

391

921

958

1323

1317

1467

Polska

10938

Kazachstan
Kirgistan

5677

6274

9526

10683

10938

Mo³dawia

39

103

173

195

213

226

Rumunia

359

1061

1140

1418

1468

1438

3429

5870

8831

11328

10758

11988

S³owacja

433

1210

2233

2429

2299

2556

Ukraina

394

3125

3788

4294

4842

5083

27

28

121

.

.

.

91529

140788

159767

179502

172185

187254

389

860

1626

1628

1471

1470

Rosja

Uzbekistan
Europa Po³udniowa
i region œródziemnomorski
Albania
Boœnia i Hercegowina

233

521

594

631

622

698

Chorwacja

2758

7370

8259

9211

8812

9555

Cypr

1941

2318

2108

2570

2599

2917

Macedonia
Grecja
Izrael
W³ochy
Malta
Czarnogóra
Portugalia
Serbia
S³owenia
Hiszpania
Turcja

38

89

197

240

234

267

9219

13349

12742

14623

13416

15930

4114

2866

5106

5305

5494

5667

27493

35398

38786

43000

41185

43912

587

755

1079

1268

1270

1403

.

276

732

862

826

884

5243

7712

10077

11339

11056

12284

.

308

798

992

906

1053

965

1805

2552

2749

2685

2791

29967

47970

52525

60031

56263

60435

7636

19191

22585

25054

25345

27997

ród³o: World Tourism Barometer and Statistical Annex, April 2014, UNWTO (opracowanie przygotowane w ramach Programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2013), za: K. Janczak,
K. Patelak, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku, £ódŸ 2014.

Przemys³ turystyczny w Europie generuje bezpoœrednio ponad 5% PKB.
Oko³o 1,8 mln przedsiêbiorstw tego sektora zatrudnia prawie 9,7 mln osób, co
stanowi prawie 5,2% ³¹cznej liczby zatrudnionych we wszystkich pañstwach
europejskich. Jeœli wzi¹æ pod uwagê tak¿e sektory powi¹zane z turystyk¹, generuje ona oko³o 12% zatrudnienia2.
2

Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Warszawa, 25 czerwca 2014 r.
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2. Korzyœci z turystyki w Polsce
Turystyka jest wa¿n¹ czêœci¹ gospodarki Polski. Na tle krajów europejskich
Polska jako destynacja turystyczna nie zajmuje dobrej pozycji. W œwietle raportu World Economic Forum o konkurencyjnoœci turystyki w ponad 130 badanych
pañstwach, Polska w 2013 r. zajê³a 42 pozycjê (wskaŸnik ten budowany jest na
podstawie 14 wskaŸników szczegó³owych, wchodz¹cych w sk³ad 3 obszarów).
Nale¿y jednak odnotowaæ sta³y postêp w tym zakresie: w 2009 r. Polska zajmowa³a 58 pozycjê, a w 2011 r. – 49.
Udzia³ gospodarki turystycznej w Polsce od wielu lat utrzymuje siê na zrównowa¿onym poziomie 5–6% PKB (w 2008 r. wyniós³ on 5,9%, nastêpnie w roku
2009 i 2010 odnotowany zosta³ spadek do 5,2%, a w 2011 r. spadek ten pog³êbi³
siê i wyniós³ 4,8%. W 2012 r. nast¹pi³o znacz¹ce odbudowanie udzia³u gospodarki
turystycznej w PKB – wzrós³ on do 6%, a w 2013 r. do 6,4%). Wp³ywy z przyjazdu cudzoziemców siêgaj¹ w Polsce rocznie 8–9 mld EUR, z czego oko³o po³owa,
to wp³ywy z tytu³u przyjazdów turystów zagranicznych3. Wp³ywy z turystyki
zagranicznej w 2013 r. stanowi³y 6,1% wszystkich wp³ywów z eksportu.
Szacuje siê, ¿e liczba osób pracuj¹cych w gospodarce turystycznej wynosi
oko³o 760 tys., co stanowi 4,7% ogó³u zatrudnionych. Zgodnie z ocenami ekspertów jedno miejsce pracy w sektorze turystyki generuje dodatkowo do 3–4 miejsc
pracy w infrastrukturze oko³oturystycznej4.
Od kilku lat obserwowany jest systematyczny wzrost przyjazdów zagranicznych turystów do Polski, ich liczba zwiêkszy³a siê z niespe³na 13 mln w 2008 r.
do 15,8 mln w 2013 r., osi¹gaj¹c wielkoœæ prognozowan¹ dopiero na 2016 r. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e liczba turystów zagranicznych oraz wielkoœæ wp³ywów z ich
pobytu w Polsce w latach 2014–2017 osi¹gn¹ znacznie wy¿szy poziom ni¿ prognozowany przez Instytut Turystyki (rys. 1).
W 2013 r. do najczêœciej odwiedzanych województw nale¿a³y: ma³opolskie
(17,5%), dolnoœl¹skie (15%), pomorskie (12%), zachodniopomorskie (11%) i mazowieckie (9%)5. W rejonie dolnej Wis³y po³o¿one s¹ dwa spoœród wymienionych województw, odwiedzi³o je ³¹cznie 21% turystów przyje¿d¿aj¹cych do
Polski, potencja³ kujawsko-pomorskiego, trzeciego województwa po³o¿onego
w rejonie dolnej Wis³y, oraz województwa warmiñsko-mazurskiego, powi¹zanego drogami wodnymi z doln¹ Wis³¹ – jest niewykorzystany. Istniej¹ wiêc

3

4
5

Cudzoziemiec – odwiedzaj¹cy dany kraj, korzystaj¹cy lub nie z noclegu; turysta – odwiedzaj¹cy
dany kraj, korzystaj¹cy z noclegu.
Program rozwoju turystyki do 2020 roku...
K. Jancza, K Patelak, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku (opracowanie
przygotowane w ramach Programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2013), £ódŸ
2014, s. 43.
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du¿e szanse na aktywizacjê turystyki w tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie regionach.
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Rysunek 1. Wp³ywy z tytu³u przyjazdów zagranicznych turystów i prognoza do roku 2017
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Instytutu Turystyki i Departamentu Turystyki
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W poszczególnych województwach wydatki na turystykê kszta³towa³y siê w
2013 r. na ró¿nym poziomie, w rejonie dolnej Wis³y by³y wy¿sze, tj. od 380 do
420 USD na osobê (rys. 2.).
Wzrost zamo¿noœci spo³eczeñstwa i rosn¹ca wraz z ni¹ mobilnoœæ oraz zapotrzebowanie na turystykê mog¹ byæ w du¿ym stopniu zaspokajane przez ¿eglugê œródl¹dow¹. Przewozy turystyczne œródl¹dowymi drogami wodnymi odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê, zw³aszcza ¿e wspó³czeœnie, obok tradycyjnego modelu
turystyki „3xS”, zwi¹zanego ze s³oñcem, pla¿¹-piaskiem i morzem-wod¹ (ang.
sun, sand, sea), znacz¹c¹ rolê zaczyna odgrywaæ nowy model wypoczynku okreœlany mianem „3xE” (ang. entertainment, excitement, education), a wiêc preferuj¹cy
aktywnoœæ ruchow¹, prze¿ycia emocjonalne, przygody, rozrywkê i zabawê
w po³¹czeniu z elementami poznawczymi i edukacyjnymi. Skutkiem upowszechniania tej tendencji bêdzie zarówno powiêkszanie obszarów wykorzystywanych
przez turystykê, jak i tworzenie nowych atrakcji turystycznych.
W ten scenariusz wpisuje siê znakomicie transport wodny œródl¹dowy, nie
pe³ni on ju¿ bowiem wy³¹cznie funkcji komunikacyjnych, tj. zwi¹zanych z przemieszczaniem osób i dotarciem do okreœlonego miejsca. Dziœ s³u¿y równie¿
aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji.
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Rysunek 2. Przeciêtne wydatki turystów w 2013 r. wed³ug odwiedzanych województw
(w USD na osobê)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie K. Janczak, K. Patelak, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku, £ódŸ 2014.

Przewozy turystyczno-wypoczynkowe œródl¹dowymi drogami wodnymi
znane s¹ od dawna, jednak nowym zjawiskiem jest ogromne zró¿nicowanie
oferty oraz pojawianie siê dostosowanych do wspó³czesnych oczekiwañ kompleksowych us³ug ³¹cz¹cych wiele tradycyjnych form turystyki i wypoczynku.
Korzystanie z okreœlonych œrodków transportu lub szlaków komunikacyjnych samo w sobie stanowiæ mo¿e atrakcjê turystyczn¹. Przemieszczanie œrodkiem
transportu mo¿e byæ postrzegane jako produkt turystyczny. Ga³êzi¹ transportu
szczególnie atrakcyjn¹ z tego punktu widzenia jest transport wodny œródl¹dowy. Zalety dróg wodnych jako produktu turystycznego wynikaj¹ z walorów
krajoznawczych terenów po³o¿onych w s¹siedztwie drogi wodnej, a w du¿ym
stopniu tak¿e z zabytkowego charakteru stosowanych na drogach wodnych
rozwi¹zañ hydrotechnicznych, takich jak: kana³y ¿eglugowe, mosty kana³owe,
œluzy, pochylnie, windy dla statków.
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W procesie realizacji przewozów pasa¿erskich drogami wodnymi, stanowi¹cych produkt turystyczny, niektóre jakoœciowe cechy us³ugi przewozowej
(np. czas i terminowoœæ przewozu) nie maj¹ praktycznie znaczenia. Niemniej
jednak wykorzystanie transportu wodnego œródl¹dowego w realizacji przewozów wypoczynkowo-turystycznych zwi¹zane jest przede wszystkim z potrzeb¹
zagwarantowania bezpieczeñstwa oraz wysokiego komfortu podró¿owania.
Dlatego te¿ eksploatowane na drogach wodnych statki pasa¿erskie, budowane
ze szczególnym uwzglêdnieniem wymagañ turystyki rzecznej, spe³niaj¹ rolê
œrodków przewozowych, ale równie¿ wykorzystywane s¹ do œwiadczenia us³ug
gastronomicznych oraz noclegowych.
Rynek przewozów turystycznych œródl¹dowymi drogami wodnymi sk³ada
siê z trzech segmentów:
– przewozów rekreacyjnych,
– ca³odziennych przewozów wycieczkowych,
– przewozów turystycznych tam i z powrotem z zawijaniem do portów poœrednich (ang. cruise transport, niem. Kreuzfahrt) wykonywanych przez statki
z miejscami hotelowymi (rys. 3).

Rysunek 3. Statek pasa¿erski z miejscami hotelowymi
ród³o: Is Amadeus setting a new standard for European river cruises, http://www.cruisemyrivers.com [dostêp: 17.03.2014].
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Dodatkow¹ atrakcj¹ turystyczn¹ oferowan¹ przez ¿eglugê œródl¹dow¹ mog¹
byæ przewozy typu komunikacyjnego realizowane drogami wodnymi. Przewozy
turystyczne i komunikacyjne, które realizowane s¹ w najbardziej atrakcyjnych
turystycznie rejonach, mog¹ u³atwiaæ zwiedzanie centrum miasta czy dostanie
siê w rejony wypoczynku w sposób przyjemny, bezpieczny, a jednoczeœnie unikaj¹c kongestii i skracaj¹c tym samym czas transportu.
Wykorzystanie œródl¹dowych dróg wodnych w obs³udze ruchu turystycznego mo¿e stanowiæ istotny czynnik aktywizacji gospodarczej regionów po³o¿onych w s¹siedztwie dróg wodnych.

3. Wp³ywy z turystyki wodnej
Wp³ywy z wykorzystania œródl¹dowych dróg wodnych s¹ wa¿nym Ÿród³em
przychodów z rozwoju sektora turystycznego. Na przyk³ad obroty przedsiêbiorstw ¿eglugowych w Niemczech uzyskiwane z przewozów wykonywanych
w ramach rejsów kilkudniowych w 2005 r. przekroczy³y poziom 250 mln EUR,
przy przewozach 2,6 mln pasa¿erów. W Holandii roczne przychody ze sprzeda¿y, jakie osi¹gaj¹ przedsiêbiorstwa dziêki zawijaniu statków do portów poœrednich po³o¿onych na trasie rejsów, generowane przez segment rynku jednodniowych przewozów turystycznych w Holandii wynosz¹ 28,6 mln EUR rocznie.
Ocenia siê, ¿e przeciêtnie w krajach Europy Zachodniej turysta podró¿uj¹cy
drogami wodnymi wydaje w odwiedzanych oœrodkach kulturowych, rekreacyjnych, gastronomicznych oko³o 32 EUR6.
W Polsce te korzyœci w przypadku turystów zagranicznych mog¹ byæ, jak pokazuj¹ badania, wy¿sze (rys. 4) – w 2013 r. by³o to 401 USD na osobê. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e 1 mln turystów, których przewieziono statkami œródl¹dowymi
w 2013 r., wydaæ mog³o co najmniej 32 mln EUR w rejonie dróg wodnych.
Przyk³ady europejskie pokazuj¹, ¿e spodziewane efekty turystycznego wykorzystania dróg wodnych œródl¹dowych sk³aniaj¹ rz¹dy i samorz¹dy do inwestowania w rozwój nowoczesnych produktów turystycznych i jego struktur
w zakresie tworzenia i utrzymania infrastruktury œródl¹dowych dróg wodnych
oraz rewitalizacji œródl¹dowych szlaków wodnych. Obrotowa podnoœnia Falkirk
Wheel w Szkocji (rys. 5) jest przyk³adem pozytywnej ingerencji pañstwa
zwi¹zanej nie tylko z odbudow¹ starych szlaków wodnych, ale tak¿e tworzeniem nowych, z za³o¿enia bêd¹cych potencjalnymi atrakcjami turystycznymi,
budowli wodnych.

6

Marktbeobachtung der Europäischen Binnenschifffahrt 2007–II, Sekretariat der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Strasbourg 2007, s. 30.
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Rysunek 4. Wydatki turystów zagranicznych w Polsce na osobê i na dzieñ pobytu w latach
2009–2013 (w USD)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Programu rozwoju turystyki do 2020 roku, Warszawa,
25 czerwca 2014 r.

Rysunek 5. Falkirk Wheel – podnoœnia obrotowa
ród³o: Falkirk Wheel, https://en.wikipedia.org/wiki/Falkirk_Wheel [dostêp: 10.02.2016].

Wed³ug szacunków British Waterways, ka¿dy 1 GBP dotacji rz¹dowej zainwestowany w rewitalizacjê œródl¹dowych dróg wodnych oznacza ponad 6 GBP
zwrotu z takiej inwestycji7.
7

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, A. Gus-Puszczewicz, Analiza popytu na przewozy ³adunków
i pasa¿erów drog¹ wodn¹ E-70, Ekspertyza dla Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku, Sopot
2011, s. 109.
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Przewozy pasa¿erskie o charakterze turystyczno-wypoczynkowym zapewniaj¹ z kolei rozliczne korzyœci spo³eczno-gospodarcze i ekologiczne w regionie,
w którym s¹ realizowane, takie jak:
– zmniejszenie bezrobocia,
– aktywizacja regionów s³abo rozwiniêtych,
– zmniejszenie niekontrolowanej dewastacji œrodowiska dziêki przystosowaniu cennych krajobrazowo terenów do potrzeb turystów,
– efekty ekonomiczne,
– stymulowanie rozwoju regionalnego.

Zakoñczenie
Gospodarka turystyczna w znacznym stopniu przyczyniæ siê mo¿e do poprawy spójnoœci gospodarczej, terytorialnej i spo³ecznej Polski. Rozwój zrównowa¿ony sektora turystyki wysokiej jakoœci stanowi jeden z kierunkowych priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej. Rodzi to wyzwanie odnoœnie do
wzmocnienia potencja³u gospodarczego i spo³ecznego, sprzyjaj¹cego wzrostowi
sektora turystyki, rozumianego jako element konkurencyjnoœci gospodarczej regionów europejskich. Turystyka jest czynnikiem dywersyfikacji gospodarki, wywo³uj¹cym zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, innowacyjne us³ugi
i nowoczesne narzêdzia zarz¹dzania (w tym ICT – Information and Communication Technologies) oraz badania i analizy wspieraj¹ce zrównowa¿ony rozwój gospodarczy oparty na turystyce. Wszystko to stwarza mo¿liwoœæ ujêcia rozwoju
turystyki jako czêœci polityki regionalnej, wzmacniaj¹cej konkurencyjnoœæ danego terytorium8. Jednoczeœnie znaczne korzyœci zwi¹zane z rozwojem turystyki
wodnej s¹ powa¿n¹ przes³ank¹ kompleksowego zagospodarowania dolnej
Wis³y, zapewni³oby ono sta³e warunki nawigacyjne oraz infrastrukturê turystyczn¹ niezbêdn¹ do obs³ugi tego atrakcyjnego sektora gospodarki.
Literatura
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REASONS FOR TOURIST USE THE LOWER VISTULA
(Summary)
The tourism sector is one of the most dynamically developing branches of the modern
world economy. Changes in lifestyle as well as various security threats appearing in the
traditional tourist areas, change preferences of tourists, creating an opportunity for the
development of tourism in the new regions and offer more active tourism.
The aim of the article is to present socio-economic conditions for the development of
water tourism as a reason for multipurpose development of the Lower Vistula River,
which creates conditions for realizing the benefits of this type of activity.

PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI
TRANSPORT AND LOGISTIC ISSUES
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BEZPIECZEÑSTWO INFORMACJI
W PROCESIE MORSKIEJ SPEDYCJI KONTENEROWEJ

Wprowadzenie
Cyfryzacja wspó³czesnej gospodarki umo¿liwia szybki transfer coraz wiêkszej iloœci informacji oraz ich przetwarzanie. Procesom gospodarczym towarzyszy
nieustanna cyfrowa wymiana danych pomiêdzy uczestnikami, którzy pos³uguj¹
siê rozmaitymi narzêdziami IT wspomagaj¹cymi ich dzia³alnoœæ i umo¿liwiaj¹cymi efektywn¹ komunikacjê oraz przep³yw dokumentów. Iloœæ danych
generowanych i gromadzonych w przedsiêbiorstwach roœnie w bardzo szybkim
tempie, dodatkowo wiêkszoœæ z tych danych ma charakter informacji poufnych,
stanowi¹cych tajemnicê handlow¹ przedsiêbiorstw. Kradzie¿ informacji staje siê
coraz czêœciej celem cyberataków, których ofiarami padaj¹ przedsiêbiorstwa
z wszystkich bran¿ i sektorów gospodarki – w tym równie¿ firmy z sektora
transportu i spedycji. Bezpieczeñstwo danych zawartych w przekazywanych
komunikatach ma kluczowe znaczenie dla powodzenia rynkowego przedsiêbiorstw i staje siê integraln¹ czêœci¹ strategii konkurencyjnych. Œwiadomoœæ zagro¿eñ wynikaj¹cych z charakteru procesów wystêpuj¹cych w przedsiêbiorstwie oraz ocena ryzyka ich wyst¹pienia s¹ integralnymi elementami procesu
zarz¹dzania.
Celem artyku³u jest przedstawienie zagro¿eñ, jakie wynikaj¹ z koniecznoœci
gromadzenia, przetwarzania i przesy³ania danych towarzysz¹cych procesom
w morskiej spedycji kontenerowej wraz ze wskazaniem mo¿liwoœci ograniczenia ryzyka ich wyst¹pienia.

1. Przebieg procesu kontenerowej spedycji morskiej
Podstawowym dzia³aniem w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê spedycj¹
morsk¹ jest organizacja procesu transportu morskiego wraz ze wszystkimi czyn-
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noœciami koniecznymi do sprawnego przygotowania, przyjêcia i obs³u¿enia
towaru przez terminale morskie, urzêdy celne i inne organy kontroli oraz linie
¿eglugowe. Spedytor wystêpuje wobec zleceniodawcy dysponuj¹cego towarem
jako us³ugodawca, oferuj¹c swój potencja³ organizacyjny1, wiedzê, doœwiadczenie oraz technologie w celu kompletnej organizacji dostawy ³adunku.
Przed przyjêciem zlecenia spedytor uzgadnia z klientem warunki transportu:
termin podstawienia kontenera pod za³adunek, wariant dostawy uwzglêdniaj¹cy trasê, wybór armatora oraz czas i koszty dostawy morskiej. Proces spedycyjny formalnie rozpoczyna przyjêcie przez spedytora zlecenia spedycyjnego
od klienta. Formularz zlecenia przesy³any jest w wiêkszoœci przypadków w formie
elektronicznej i zawiera dane dotycz¹ce nadawcy i odbiorcy towaru, specyfiki,
wagi i gabarytów towaru, a tak¿e jego wartoœci. Zawiera informacje dotycz¹ce
terminu dostêpnoœci towaru do za³adunku oraz wymaganych warunków transportu, w tym tak¿e wybranej formu³y Incoterms. W przypadku przesy³ek kontenerowych klient okreœla wybrany typ kontenera. Spedytor doradza co do sposobu przygotowania towaru do transportu: rodzaju opakowania i oznakowania,
iloœci i dopuszczalnej wagi towaru w kontenerze. Spedytor dokonuje bookingu
do wybranej linii ¿eglugowej oraz nadzoruje podjêcie pustego kontenera z miejsca
wskazanego przez armatora, za³adunek i z³o¿enie za³adowanego kontenera na
wskazanym terminalu. Nastêpnie, korzystaj¹c z dostêpnych narzêdzi elektronicznych, spedytor awizuje kontener w systemie operacyjnym terminalu kontenerowego, sporz¹dza dokumentacjê przewozow¹ oraz na ¿yczenie klienta pomaga
w zg³aszaniu towaru do odprawy celnej i wymaganych czynnoœci kontrolnych.
Spedytor kontroluje zwolnienie kontenera w eksporcie przez urz¹d celny w systemie operacyjnym terminalu. Przygotowuje tak¿e instrukcjê konosamentow¹,
a wiêc dokument zawieraj¹cy szczegó³owe informacje dotycz¹ce za³adowcy, odbiorcy i ³adunku konieczne do sporz¹dzenia konosamentu. W trakcie fizycznej
dostawy towaru do terminalu i czynnoœci za³adunkowych, jak i podczas dostawy morskiej, spedytor spe³nia funkcjê kontroln¹, monitoruj¹c przebieg procesu
dostawy w systemie trackingowym. System ten pozwala na œledzenie ³adunku
za poœrednictwem serwisu internetowego na podstawie numeru bookingu,
kontenera lub dokumentu przewozowego2. Spedytor na tej podstawie awizuje
dotarcie kontenera do kolejnych podmiotów w ³añcuchu dostawy. Jednoczeœnie
mo¿e byæ na zlecenie klienta zaanga¿owany równie¿ w ubezpieczenie towaru,
a tak¿e sporz¹dzenie i skompletowanie dokumentacji koniecznej do dokonania
procesu uwarunkowanej zap³aty za towar: inkasa lub akredytywy dokumentowej. Spedytor uzgadnia z lini¹ ¿eglugow¹ ewentualne czynnoœci zwi¹zane ze

1

2

A. Salomon, Spedycja. Teoria, przyk³ady, æwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012, s. 7.
R. Koszewski, Technologie informatyczne w dzia³alnoœci spedytora [w:] Podrêcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2009, s. 486.
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zdaniem kontenera. Proces spedycyjny zamyka potwierdzenie wykonania dostawy dla klienta oraz rozliczenie transakcji i obs³uga ewentualnych reklamacji.

2. Przep³yw informacji w procesie kontenerowej
spedycji morskiej
Do przeprowadzenia procesu spedycyjnego spedytor pos³uguje siê zazwyczaj kilkoma narzêdziami komunikacji elektronicznej. Aktualne stawki taryfowe
oraz pozosta³e warunki od linii ¿eglugowych gromadzone s¹ w bazie danych
zwi¹zanej z generowaniem ofert dla klientów. Zlecenie spedycyjne oraz szczegó³y dotycz¹ce danych i wymagañ klienta przekazywane s¹ spedytorowi drog¹
elektroniczn¹ za pomoc¹ poczty e-mail lub przygotowanego w serwisie firmy
spedycyjnej formularza zlecenia. System informatyczny przyjmuje i przetwarza
uzyskane dane, dodaj¹c je do bazy danych o transakcji i konkretnym kliencie
oraz transferuje je do formularzy dokumentów generowanych przy obs³udze
konkretnej transakcji. Systemy informatyczne obs³uguj¹ce czynnoœci spedycyjne ³¹cz¹ siê czêsto z aplikacjami obs³uguj¹cymi magazyny, pomagaj¹c w efektywnym planowaniu wysy³ek. Zg³oszenia bookingu kontenera do linii ¿eglugowej
spedytor dokonuje zazwyczaj za pomoc¹ armatorskiej platformy bookingowej
dostêpnej przez internet po zalogowaniu przyznanym mu has³em klienta. Mo¿liwe jest zlecenie bookingu równie¿ za pomoc¹ poczty elektronicznej, ale
w przypadku wiêkszoœci linii jest to opcja p³atna. Spedytor korzysta tak¿e z systemu informatycznego terminalu, aby awizowaæ przybycie kontenera na terminal
i kontrolowaæ jego akceptacjê przez urz¹d celny w eksporcie. Dane z instrukcji
konosamentowej spedytor wprowadza do systemu informatycznego armatora
pod odpowiedni numer bookingu. Na tej podstawie armator przygotowuje
„draft” konosamentu, który trafia za poœrednictwem spedytora do klienta w celu
weryfikacji zawartych w nim informacji. Po wyp³yniêciu statku z portu armator
przygotowuje ostateczn¹ wersjê konosamentu lub morskiego listu przewozowego, mo¿e ona mieæ formê elektroniczn¹ (telex release) lub papierow¹. Kontrola
przebiegu dostawy morskiej przez spedytora lub klienta odbywa siê przez sprawdzenie statusu w systemie komputerowym armatora, co jest mo¿liwe po wpisaniu numeru bookingu, numeru konosamentu lub kontenera. Terminal docelowy
przyjmuje kontenery na podstawie danych z manifestu importowego od armatora, weryfikuj¹c podstawowe dane kontenera (numer kontenera, plomby) podczas roz³adunku. Informacja o przyjêciu kontenera pojawia siê jednoczeœnie
w systemie informatycznym terminalu oraz w systemie informatycznym urzêdu
celnego. Schemat przep³ywu poszczególnych kategorii informacji w procesie
spedycji morskiej przedstawiono na rysunku 1.
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dane zwi¹zane z kompleksow¹ realizacj¹ zlecenia spedycyjnego
dane dotycz¹ce realizacji podstawienia kontenera do za³adunku
dane dotycz¹ce za³adunku/wy³adunku ze statku oraz dokumentacji
dane w zakresie pozwoleñ i certyfikatów dla danego ³adunku
dane dotycz¹ce dokumentacji niezbêdnej do dokonania czynnoœci
wzglêdem s³u¿b celnych

Rysunek 1. Schemat przep³ywu poszczególnych kategorii informacji w spedycji morskiej
ród³o: Opracowanie w³asne.

Proces spedycyjny koñczy siê wystawieniem faktury dla klienta, drukowana
jest ona z systemu informatycznego spedytora i mo¿e byæ, za zgod¹ klienta,
wys³ana do niego w formie elektronicznej. Faktury wraz z towarzysz¹cymi jej
dokumentami s¹ nastêpnie przez okreœlony prawem czas archiwizowane w systemie. Jeœli nastêpuje reklamacja dotycz¹ca realizacji procesu dostawy, dokumenty zwi¹zane z jej rozpatrzeniem oraz dane dotycz¹ce sposobu jej rozpatrzenia spedytor gromadzi równie¿ w formie elektronicznej.
W zale¿noœci od przyjêtej formy obrotu dokumentów spedytor mo¿e zdecydowaæ siê na okreœlony zakres archiwizacji dokumentów. Mo¿e w tym celu skorzystaæ z pomocy profesjonalnych firm oferuj¹cych outsourcing tego rodzaju
us³ug lub przechowywaæ dane we w³asnym zakresie.
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3. Kategorie informacji towarzysz¹cych procesowi
spedycji morskiej oraz rodzaje zagro¿eñ
Przedsiêbiorstwa spedycyjne, podobnie jak przedsiêbiorstwa z innych bran¿,
przechowuj¹ i przetwarzaj¹ ró¿norodne informacje, które s¹ niezbêdne w procesie prowadzenia dzia³alnoœci. Obowi¹zkiem przedsiêbiorstwa jest sporz¹dzenie struktury zbiorów danych oraz okreœlenie stopnia ich wra¿liwoœci i dobranie
odpowiednich narzêdzi do ich ochrony. Ryzyko jest wy¿sze dla grup danych
przetwarzanych przez wiele systemów informatycznych oraz charakteryzuj¹cych siê najwiêksz¹ liczb¹ potencjalnych u¿ytkowników3. Do najczêœciej wykorzystywanych typów informacji nale¿¹:
– dane osobowe pracowników,
– informacje handlowe (stawki za us³ugi, programy rabatowe, ceny towarów
i us³ug, harmonogramy i plany sprzeda¿y),
– baza klientów i dane transakcji (nazwy firm, adresy, osoby kontaktowe, szczegó³y dotychczasowych transakcji i towarzysz¹ca im dokumentacja: identyfikatory towarów, iloœci towaru, wartoœæ zamówienia, data zamówienia, data
odbioru),
– dane finansowe (pensje pracowników, programy motywacyjne, koszty dzia³alnoœci, przychody z dzia³alnoœci, mierniki rentownoœci),
– baza wiedzy (know-how, posiadane patenty, technologie, metody organizacji
pracy, strategie konkurencyjne, informacje marketingowe).
Wymienione dane w wiêkszoœci stanowi¹ tajemnicê handlow¹ przedsiêbiorstwa, ich ujawnienie w wymiarze rynkowym mog³oby spowodowaæ utratê zaufania klientów i kontrahentów, naraziæ przedsiêbiorstwo na skutki wykorzystania danych przez konkurencjê, a w konsekwencji powa¿nie zagroziæ pozycji
konkurencyjnej, natomiast w wymiarze prawnym mog³oby spowodowaæ odpowiedzialnoœæ karn¹ osób zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwem. Zgodnie przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922), administrator danych osobowych zobowi¹zany jest do zapewnienia
ochrony przetwarzanych danych osobowych „przed ich udostêpnieniem osobom nieupowa¿nionym, zabraniem przez osobê nieuprawnion¹, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian¹, utrat¹, uszkodzeniem lub zniszczeniem”. Jakoœæ zapewnianej ochrony powinna byæ odpowiednia do zagro¿eñ
oraz kategorii danych ni¹ objêtych. Ponadto „administrator danych zobowi¹zany jest zapewniæ kontrolê nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez
3

D. Ksi¹¿kiewicz, Bezpieczeñstwo danych w procesach biznesowych [w:] Cyfryzacja gospodarki i spo³eczeñstwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud,
Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdañsk 2016, s. 61.
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kogo zosta³y do zbioru wprowadzone oraz komu s¹ przekazywane”4. Oznacza
to, ¿e w przedsiêbiorstwie musi funkcjonowaæ polityka bezpieczeñstwa informacji, która zapewni mo¿liwoœæ spe³nienia powy¿szych wymagañ.
W morskiej spedycji kontenerowej, oprócz typowych zbiorów informacji
wystêpuj¹cych w ka¿dej dzia³alnoœci, przetwarza siê wiele kategorii danych
w³aœciwych dla specyfiki œwiadczonych us³ug. Spedytorzy zbieraj¹ dane klientów i transakcji z nimi zawieranych. Z rynkowego punktu widzenia istotn¹ kategori¹ danych s¹ adresy dostawców, od których klienci spedytora sprowadzaj¹
towary w okreœlonych warunkach cenowych, oraz odbiorców – wraz z cenami
i iloœci¹ sprzedawanych im towarów. S¹ to dane, co do których zachodzi ryzyko
nieuprawnionego dostêpu i wykorzystania, a tak¿e ryzyko zwi¹zane z b³êdami
w ich przekazywaniu na drodze wymiany informacji.
Ponadto spedytorzy przetwarzaj¹ wiele informacji handlowych, które decyduj¹ o mo¿liwoœci œwiadczenia przez nich samych us³ug na okreœlonych warunkach; s¹ to przede wszystkim wynegocjowane indywidualnie stawki frachtowe
u poszczególnych armatorów na okreœlonych trasach, ale tak¿e szczegó³y umów
typu service contract zawieranych z armatorami na rezerwacjê okreœlonej liczby
miejsc na kontenery na danym serwisie. Dane te stanowi¹ tajemnicê handlow¹
spedytora, a nieuprawniony dostêp do tych danych i ich kradzie¿ mo¿e spowodowaæ utratê pozycji konkurencyjnej spedytora na rynku oraz kryzys zaufania
w relacjach z armatorami.
W kontaktach z instytucjami wspó³pracuj¹cymi ze spedytorem nastêpuje
transfer danych zawieraj¹cych wszelkie szczegó³y dostawy. Na tym etapie przep³ywu informacji, oprócz omówionego ryzyka zwi¹zanego z utrat¹ danych
klientów i towarów, zachodzi równie¿ niebezpieczeñstwo kradzie¿y towaru bêd¹cego przedmiotem procesu dostawy na skutek wykorzystania danych o jego
wartoœci, specyfice oraz lokalizacji w danym przedziale czasu. Odrêbnym zagro¿eniem wydaje siê na tym etapie tak¿e mo¿liwoœæ wykorzystania szczegó³ów
dostawy przez nieuprawnione osoby do realizacji aktów terroru zwi¹zanych ze
specyfik¹ ³adunku lub œrodka transportu.

4. Dobór i kontrola wykorzystania narzêdzi informatycznych
w pracy spedytora
Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ kategorii danych oraz celów ich przetwarzania
spedytorzy wykorzystuj¹ w swojej pracy szereg narzêdzi informatycznych
o ró¿nym przeznaczeniu. Podstawowym narzêdziem znajduj¹cym siê w dyspozycji wiêkszoœci przedsiêbiorstw jest wewnêtrzny system informatyczny klasy
4

GIODO: ABC bezpieczeñstwa danych osobowych przetwarzanych przy u¿yciu systemów informatycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 5.
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ERP (Enterprise Resource Planning), w zale¿noœci od zastosowanych funkcjonalnoœci zazwyczaj w dzia³alnoœci us³ugowej zajmuje siê przetwarzaniem danych
kadrowo-p³acowych, informacji zwi¹zanych z bie¿¹c¹ realizacj¹ zadañ oraz
obs³ug¹ klientów i zestawieñ ksiêgowych.
Podstawê operacyjnej pracy spedytora stanowi¹ jednak systemy informatyczne skonstruowane bezpoœrednio do obs³ugi konkretnych procesów transportowych, które zbieraj¹ i przetwarzaj¹ informacje o nap³ywaj¹cych zleceniach,
pomagaj¹ w optymalizacji tras oraz zarz¹dzaniu przewoŸnikami lub taborem,
generuj¹ dokumenty przewozowe i dokumentuj¹ poszczególne etapy dostawy.
Systemy te tworzone s¹ przez dostawców oprogramowania pod konkretn¹ specyfikê firmy spedycyjnej, do obs³ugi okreœlonych typów ³adunków. Systemy
operacyjne mog¹ ³¹czyæ siê z systemami w innych oddzia³ach firmy spedycyjnej, zapewniaj¹c konieczny przep³yw danych wewn¹trz przedsiêbiorstwa. Spedytorzy mog¹ zakupiæ taki system informatyczny na w³asnoœæ lub te¿ zdecydowaæ siê na jego outsourcing, co najczêœciej wi¹¿e siê z korzystaniem z systemów
stworzonych i udostêpnianych przez dostawców na zasadzie chmury obliczeniowej. W tym wariancie spedytor za op³at¹ otrzymuje dostêp do oprogramowania operacyjnego umieszczonego na serwerze dostawcy, mo¿e równie¿ skorzystaæ z wielu us³ug dodatkowych, takich jak np. archiwizowanie swoich
danych czy bezp³atna pomoc techniczna i szkoleniowa.
W transporcie drogowym spedytorzy pos³uguj¹ siê równie¿ narzêdziem elektronicznych gie³d transportowych. Po op³aceniu abonamentu staj¹ siê dziêki
nim aktywnymi uczestnikami wirtualnego rynku transportowego, na którym
mog¹ konkurowaæ o pojawiaj¹ce siê ³adunki lub wyszukiwaæ przewoŸników,
a tak¿e korzystaæ z dodatkowych aplikacji wspomagaj¹cych czynnoœci spedycyjne,
np. programów optymalizuj¹cych trasy, uaktualnianych w czasie rzeczywistym
map drogowych czy programów wspomagaj¹cych wykorzystanie powierzchni
³adunkowej w samochodach. Maj¹ równie¿ dostêp do baz danych i baz wiedzy
udostêpnianych przez gie³dy. Spedytorzy morscy korzystaj¹ z gie³d transportowych do wyszukiwania przewoŸników l¹dowych przy organizowaniu dowozów i odbiorów kontenerów do i z terminalu morskiego.
Wnikliwa analiza zagro¿eñ zwi¹zanych z przetwarzaniem danych osobowych i ryzyka ich wystapienia powinna obejmowaæ ca³y proces przetwarzania
danych osobowych we wszystkich u¿ywanych narzêdziach i uwzglêdniaæ podatnoœæ stosowanych systemów informatycznych na okreœlone niebezpieczeñstwa. „Podatnoœæ systemu” oznacza s³aboœæ w systemie, umo¿liwiaj¹c¹ zaistnienie zagro¿enia, np. w³amania do systemu i utraty poufnoœci danych. Podatnoœæ
taka mo¿e polegaæ np. na braku mechanizmu kontroli dostêpu do danych, co
mo¿e spowodowaæ uzyskanie dostêpu do danych przez nieupowa¿nione osoby.
Zastosowane œrodki techniczne i organizacyjne powinny byæ adekwatne do zagro¿eñ wynikaj¹cych ze sposobu przetwarzania danych i œrodowiska, w jakim
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ten proces ma miejsce, a tak¿e do kategorii przetwarzanych danych osobowych5.
Dobór poszczególnych narzêdzi IT dokonywany jest przede wszystkim na
podstawie analizy funkcjonalnoœci oraz kosztów, ale coraz czêœciej bierze siê pod
uwagê oferowany poziom bezpieczeñstwa danych. Do podstawowych dzia³añ
minimalizuj¹cych ryzyko zwi¹zane z wykorzystaniem narzêdzi IT nale¿¹:
– zakup lub oustourcing oprogramowania od zaufanego dostawcy, który zapewnia wysokie standardy bezpieczeñstwa danych, a tak¿e ca³odobow¹ pomoc
w rozwi¹zywaniu problemów technicznych;
– ustanowienie restrykcyjnych zasad uzyskiwania dostêpu do okreœlonych
typów danych, np. przez has³a dostêpu oraz limitowan¹ liczbê urz¹dzeñ
obs³uguj¹cych system, wprowadzenie indywidualnych hase³ uwierzytelniaj¹cych poszczególnych u¿ytkowników systemu;
– wprowadzenie przeznaczonych dla u¿ytkowników systemu procedur rozpoczêcia, zawieszenia i zakoñczenia pracy;
– kontrola wykorzystania urz¹dzeñ mobilnych daj¹cych dostêp do systemu;
– w przypadku korzystania z aplikacji lub banku pamiêci zlokalizowanego na
obcych serwerach nale¿y zwróciæ uwagê na ich lokalizacjê geograficzn¹ –
w poszczególnych krajach przepisy prawa dotycz¹ce zasad dostêpu do danych wra¿liwych ró¿ni¹ siê znacz¹co;
– w przypadku transmisji danych pomiêdzy systemami informatycznymi nale¿y mieæ na uwadze stosowane standardy szyfrowania danych;
– stworzenie planu dzia³ania w sytuacji wyst¹pienia cyberataku, w przypadku
korzystania z oprogramowania u dostawcy zewnêtrznego – plan dzia³ania
powinien posiadaæ tak¿e dostawca;
– przyjêcie i egzekwowanie planu dotycz¹cego czêstotliwoœci i zakresu wykonywania kopii zapasowych systemu;
– wprowadzenie systemu ostrzegania w czasie rzeczywistym przed nietypowymi zachowaniami u¿ytkowników lub aplikacji, które mog¹ byæ sygna³em
cyberataku;
– okreœlenie zbiorów danych, które w ¿adnym przypadku nie mog¹ byæ przechowywane wy³¹cznie poza serwerami przedsiêbiorstwa i ustalenie dla nich
bezpiecznych metod archiwizacji;
– przeprowadzanie regularnych szkoleñ dla pracowników oraz innych osób
u¿ytkuj¹cych system (np. klientów), dotycz¹cych zasad bezpieczeñstwa u¿ytkowania narzêdzi IT;
– zatrudnienie osób odpowiedzialnych za ustanowienie i kontrolê standardów
bezpieczeñstwa IT w przedsiêbiorstwie oraz aktywnie monitoruj¹cych nowe
zagro¿enia w otoczeniu informatycznym przedsiêbiorstwa.

5

GIODO: ABC bezpieczeñstwa…, s. 21.

Bezpieczeñstwo informacji w procesie morskiej spedycji kontenerowej

69

Zapewnienie poufnoœci danych wymaga regularnych dzia³añ kontrolnych
i szkoleniowych. W przypadku ousourcingu narzêdzi IT czêœæ procedur bezpieczeñstwa przejmuje dostawca oprogramowania, w cenie abonamentu oferuje
on wysoki standard procedur bezpieczeñstwa. Daje to przedsiêbiorstwu spedycyjnemu mo¿liwoœæ korzystania z du¿ej mocy obliczeniowej i pamiêci obcych
serwerów, a tak¿e ró¿norodnych aplikacji bez koniecznoœci zakupu i serwisowania tych narzêdzi. Wad¹ takiego rozwi¹zania jest brak realnej kontroli nad przechowywanymi danymi.
Budowanie wewnêtrznego systemu informatycznego wyposa¿onego w rozbudowany zakres aplikacji i odpowiedni zasób pamiêci jest kosztowne, wymaga
posiadania w³asnego zespo³u informatycznego i dokonywania regularnej modernizacji oprogramowania, ale pozwala sprawowaæ wiêksz¹ kontrolê nad gromadzonymi i przetwarzanymi danymi oraz ogranicza transfer danych pomiêdzy
systemami, minimalizuj¹c ryzyko nieuprawnionego dostêpu i kradzie¿ danych.
W przypadku morskiej spedycji kontenerowej nie ma mo¿liwoœci korzystania
wy³¹cznie z wewnêtrznego systemu informatycznego, poniewa¿ w procesie
œwiadczenia us³ugi spedytor ³¹czy siê ze znaczn¹ liczb¹ systemów informatycznych instytucji wspó³pracuj¹cych, dlatego te¿ tak istotna jest wspó³praca tych
podmiotów w zakresie zwiêkszania bezpieczeñstwa transferu danych.

Zakoñczenie
Rozwój technologii, w tym równie¿ technologii informatycznych, jest jednym z podstawowych trendów w gospodarce œwiatowej XXI w. Oznacza to pojawienie siê nowych mo¿liwoœci optymalizacji dzia³alnoœci równie¿ dla przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w ³añcuchach dostaw. Jednoczeœnie jednak z roku
na rok roœnie liczba wykrytych incydentów naruszaj¹cych bezpieczeñstwo informacji w firmach: w 2015 r. liczba ta wzros³a w stosunku do poprzedniego roku
o 38%, a w Polsce a¿ o 46%6. Konsekwencje cyberataków lub b³êdów w wykorzystaniu narzêdzi IT w spedycji morskiej dotyczyæ mog¹ przestojów w dzia³alnoœci firmy, opóŸnieñ w dostawach, utraty zaufania klientów i strat finansowych, a co za tym idzie – os³abienia pozycji konkurencyjnej firmy. W rezultacie
przedsiêbiorstwa, którym zale¿y na bezpieczeñstwie danych wewnêtrznych
oraz danych ich klientów i kontrahentów musz¹ zwracaæ szczególn¹ uwagê na
jakoœæ zabezpieczeñ w stosowanych systemach IT, co w praktyce oznacza stosowanie zabezpieczeñ znacznie bardziej zaawansowanych ni¿ wynikaj¹ce z przepisów prawa. W strategii przedsiêbiorstwa spedycyjnego powinien równie¿ istnieæ plan reakcji na incydenty cyberataków, zak³adaj¹cy precyzyjne procedury
6

W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocniæ ochronê firmy przed cyberryzykiem, Raport PwC, http://raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf [dostêp: 3.03.2016].
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reakcji: od powiadomienia kontrahentów i klientów o powsta³ym zagro¿eniu
poczynaj¹c, na zasadach tworzenia kopii danych i ponownego zabezpieczania
systemu koñcz¹c.
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DATA SECURITY IN MARITIME CONTAINER
FORWARDING PROCESSES
(Summary)
International economy undergoes a continuous process of data digitalization. The
process gives way for cost savings, time saving and higher level of data accuracy as companies adopt electronic communication tools and electronic data transfer. Freight forwarders use information and communication technologies to connect with other subjects
in the supply chains. They also use operational IT systems to manage and store data related to the forwarding processes. However managing electronic data induces many
threats to data security. Cyber risk awareness and risk assessment become an integral
part of management strategy.
The aim of the article is to present threats related to electronic data management and
storage in the process of maritime forwarding, together with the possible risk-reducing
actions.
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ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU TRANSPORTU

Wprowadzenie
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rosn¹, ale tak¿e ewoluuj¹ potrzeby i oczekiwania spo³eczeñstwa w zakresie przemieszczania. Wp³yw na to maj¹ trendy
ekonomiczne, demograficzne i energetyczne, zmiany technologiczne i spo³eczne1, rozwój infrastruktury, trendy ekologiczne i kwestie polityczne2. Ludzie chc¹
byæ mobilni, coraz chêtniej podró¿uj¹, jednoczeœnie s¹ coraz bardziej wymagaj¹cy.
Obecnie stosowane systemy internalizacji kosztów zewnêtrznych transportu
s¹ niedoskona³e. W efekcie, mimo stosunkowo ³atwego dostêpu do informacji
o zmianach klimatycznych i negatywnym oddzia³ywaniu cz³owieka na œrodowisko, decyzje transportowe podejmowane przez u¿ytkowników transportu s¹
w du¿ym stopniu sprzeczne z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju i przez ostatnie
sto lat wywo³a³y niespotykane wczeœniej zmiany w ekosystemie.
Celem artyku³u jest zaprezentowanie niedoskona³oœci systemu szacowania
kosztów transportu i wp³yw tych rozbie¿noœci na strukturê ga³êziow¹ transportu
1

2

Marshall McLuhan ju¿ w latach 60. XX w. okreœli³ œwiat jako „globaln¹ wioskê”, co ma charakteryzowaæ zbli¿enie komunikacyjne, spo³eczno-gospodarcze i intelektualne wszystkich i wszystkiego na œwiecie. W. Grzywacz, Globalizacja – szanse i zagro¿enia [w:] Zarz¹dzanie i ekonomika us³ug. Doœwiadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczeciñskiego” 2010, nr 604, Ekonomiczne problemy us³ug nr 60, s. 102.
Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007, s. 26; M.S. Petersen, R. Enei, C.O. Hansen, Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 year
Horizon, Final report, Funded by DG TREN, Copenhagen, Denmark 2009, http://ec.europa.eu/
[dostêp: 31.03.2016].
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pasa¿erskiego, a tak¿e przedstawienie mo¿liwych rozwi¹zañ pojawiaj¹cych siê
problemów w œwietle idei zrównowa¿onego rozwoju.

1. Ewolucja popytu na przewozy
Potrzeby transportowe s¹ œciœle zwi¹zane z aktywnoœci¹ spo³eczn¹, maj¹ swoje
odzwierciedlenie w popycie na us³ugi transportowe zg³aszanym ró¿nym ga³êziom transportowym i ukazuj¹cym gotowoœæ ludzi do p³acenia za przemieszczanie siê z jednego miejsca do drugiego. Rola transportu ulega³a przeobra¿eniom wraz z rozwojem cywilizacji.
W ostatnich dwustu latach podró¿owanie zmieni³o siê diametralnie. Przed
XIX w. dochody spo³eczeñstwa by³y ograniczone, a prowadzi³o ono styl ¿ycia,
który w niewielkim stopniu wymaga³ przemieszczania siê. Ludzie pracowali
w domu lub w jego pobli¿u, byli z¿yci z rodzin¹ i s¹siadami. Historycznie oraz
kulturowo podró¿owanie by³o ograniczone przez zasoby pieniê¿ne i czas. Uzyskanie wiêkszych dochodów pozwoli³o ludziom przeznaczaæ wiêcej pieniêdzy
na podró¿owanie. Upowszechnienie nowszych technologii i obni¿enie kosztów
podró¿owania stworzy³o okazjê do zmiany miejsca zatrudnienia oraz stylu ¿ycia.
W II po³owie XX w. mobilnoœæ wzros³a znacz¹co g³ównie za spraw¹ wykorzystania prywatnych samochodów osobowych, na d³ugich dystansach zaœ coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ zacz¹³ siê cieszyæ transport lotniczy. Rozwój technologiczny w transporcie i zmiany zachodz¹ce w spo³eczeñstwie przyczyni³y siê do
ewolucji wzorców zachowañ transportowych3.
W XXI w. pasa¿erskie us³ugi transportowe w wiêkszoœci maj¹ charakter obligatoryjny, w konsekwencji wyró¿niaj¹ siê stosunkowo ma³ym stopniem reakcji
na zmiany wielkoœci dochodu lub ceny. Zmiany te wp³ywaj¹ zazwyczaj na zró¿nicowanie struktury jakoœciowej us³ug transportowych, wielkoœæ popytu nie
zmienia siê znacz¹co pod wp³ywem zmiany wielkoœci tych parametrów. Wy¿sze
dochody (ni¿sze ceny us³ug transportowych) skutkuj¹ wiêkszym zapotrzebowaniem na us³ugi o wysokim standardzie, ni¿sze dochody (wy¿sze ceny us³ug)
wp³ywaj¹ na wzrost zainteresowania us³ugami o ni¿szej jakoœci i cenie4. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e sytuacja jest odmienna w przypadku wyjazdów turystycznych. W 2014 r. 53% tego typu podró¿y by³o zwi¹zanych z wypoczynkiem, 27%
dotyczy³o odwiedzin rodziny lub znajomych, celu religijnego lub zdrowotnego,
a 14% mia³o charakter biznesowy5.

3

4

5

R. Fouquet, Trends in income and price elasticities of transport demand (1850–2010), „Energy Policy”
2012, vol. 50, s. 62–71.
A. KoŸlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2008, s. 117–118.
UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition, http://mkt.unwto.org [dostêp: 10.12.2015].
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Wspó³czeœnie ma³o kto jest w stanie wyobraziæ sobie przemieszczanie siê bez
wykorzystania samochodu osobowego. W 2013 r. œrednio niemal co druga osoba
w Unii Europejskiej (UE) posiada³a samochód, który by³ wykorzystywany do
wykonania 72,3% ogó³u podró¿y. Widoczna jest silna tendencja wzrostowa
zwi¹zana z posiadaniem samochodu w trzynastu nowo przyjêtych krajach
cz³onkowskich UE (w 1990 r. w UE-28 zarejestrowanych by³o 343 samochodów
na 1000 mieszkañców, w tym 406 samochodów w UE-15 oraz 140 w UE-13; z kolei w 2013 r. w UE-28 by³ to poziom 491 samochodów na 1000 mieszkañców,
w tym 512 samochodów w UE-15 i 408 samochodów w UE-13)6. Pomijaj¹c
w tym miejscu analizê aspektów praktycznych, posiadanie samochodu sta³o siê
pewnym wyznacznikiem zamo¿noœci spo³eczeñstwa, d¹¿eniem do dorównania
w tym zakresie spo³eczeñstwom zachodnim. Decyzja o sposobie podró¿owania
bywa czêsto prób¹ ucieczki przed zaklasyfikowaniem do tzw. mobility proletarians7, czyli ludzi korzystaj¹cych z, odbieranymi negatywnie przez spo³eczeñstwo, publicznych œrodków lokomocji. Mo¿e równie¿ wynikaæ z niechêci w stosunku do tzw. captive market, czyli uwiêzionego rynku, któremu bliskie s¹ takie
grupy, jak: studenci, osoby starsze oraz ubodzy8.
Zgodnie z wynikami badania opinii publicznej dotycz¹cego postrzegania jakoœci
transportu pasa¿erskiego i jego najwiêkszych problemów niemal we wszystkich
krajach cz³onkowskich co najmniej po³owa respondentów (œrednia dla UE: 66%)
w podró¿y na dystansie 300 km lub wiêcej po UE wykorzystywa³a samochód
lub kamper, pozosta³e œrodki transportu by³y znacznie rzadziej wybierane przez
respondentów (rys. 1).
Czynnikiem decyduj¹cym o wyborze danego œrodka transportu dla szeœciu
spoœród dziesiêciu ankietowanych osób by³a „wygoda”. Co najmniej po³owa ankietowanych wskaza³a ten parametr jako jedyny. Drugim najwa¿niejszym czynnikiem wyboru by³a szybkoœæ przejazdu (rys. 2). W przypadku wyboru œrodka
transportu w codziennej komunikacji respondenci równie¿ najchêtniej korzystali z samochodu osobowego (w 54%), w mniejszym stopniu z transportu publicznego (rys. 3). Te same czynniki by³y najczêœciej wymieniane w przypadku
wyboru œrodka transportu w podró¿y powy¿ej 300 km oraz codziennej komunikacji9. Interesuj¹cy wydaje siê fakt, ¿e w przypadku codziennych przejazdów

6

7

8

9

EU transport in figures – statistical pocketbook 2015, European Commission, Luxembourg 2015,
wersja elektroniczna, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/ [dostêp: 14.10.2015].
W amerykañskiej literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ równie¿ okreœlenie „keeping up with the
Joneses”. Szerzej T.A. Litman, E. Doherty, Transportation Cost and Benefit Analysis II – Executive
Summary, Victoria Transport Policy Institute, Victoria 16.03.2011, http://www.vtpi.org/tca/ [dostêp:
13.01.2016].
E. Za³oga, Trendy w transporcie l¹dowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2013, s. 137.
Quality of transport, Report, Special Eurobarometer 422a, European Union, grudzieñ 2014,
http://ec.europa.eu/ [dostêp: 13.03.2016].
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Rysunek 1. Œrodki transportu u¿yte podczas ostatniej podró¿y (300 km lub wiêcej) na obszarze EU (mo¿liwoœæ wielokrotnego wyboru) (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Quality of transport, Report, Special Eurobarometer 422a,
European Union, December 2014, http://ec.europa.eu/ [dostêp: 13.03.2016].
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Rysunek 2. Determinanty wyboru danego œrodka transportu (maksymalnie dwie odpowiedzi) (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Quality of transport, Report, Special Eurobarometer 422a,
European Union, December 2014, http://ec.europa.eu/ [dostêp: 13.03.2016].
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kwestie zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska mia³y wiêksze znaczenie ni¿ przy podró¿ach powy¿ej 300 km (rys. 4).
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Rysunek 3. Œrodki transportu u¿ywane w codziennej komunikacji (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Quality of transport, Report, Special Eurobarometer 422a,
European Union, December 2014, http://ec.europa.eu/ [dostêp: 13.03.2016].
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Rysunek 4. Determinanty wyboru danego œrodka transportu podczas codziennej komunikacji (maksymalnie dwie odpowiedzi) (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Quality of transport, Report, Special Eurobarometer 422a,
European Union, December 2014, http://ec.europa.eu/ [dostêp: 13.03.2016].
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2. Zrównowa¿ony rozwój transportu
W obliczu postêpuj¹cej degradacji œrodowiska naturalnego spowodowanej
przez cz³owieka od blisko trzydziestu lat rozwijana jest idea zrównowa¿onego
rozwoju. Istniej¹ trzy aspekty zrównowa¿onego rozwoju transportu: ekonomiczny, spo³eczny i ekologiczny. W celu osi¹gniêcia zamierzonego efektu nale¿y10:
– uwzglêdniæ w rozwoju transportu aspekt ekologiczny,
– w³aœciwie wywa¿yæ korzyœci ekonomiczne oraz efekty zewnêtrzne,
– odzwierciedliæ w cenie us³ugi transportowej rzeczywiste koszty wytworzenia us³ugi (pe³na internalizacja kosztów),
– zagwarantowaæ minimalny poziom dostêpnoœci do us³ug transportowych,
– uzyskaæ akceptacjê spo³eczn¹ prowadzonych dzia³añ dziêki klarownym procesom decyzyjnym oraz racjonalnemu wydatkowaniu œrodków pieniê¿nych.
WskaŸniki s³u¿¹ce ocenie efektywnoœci stosowanych dzia³añ mierz¹ g³ównie
dobra rynkowe pozytywnie wartoœciuj¹c niszczycielsk¹ dzia³alnoœæ transportu,
mimo ¿e pogarsza on stan zdrowia i samowystarczalnoœæ ludzi, jednoczeœnie zazwyczaj nie odzwierciedlaj¹ dystrybucji dobrobytu. Zdaniem Todda Litmana
ekonomiczne wskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju transportu powinny odzwierciedlaæ zarówno korzyœci, jak i koszty u¿ytkowania pojazdów silnikowych.
Równoczeœnie powinny pokazywaæ negatywn¹ relacjê pomiêdzy mo¿liwoœci¹
zwiêkszonej mobilnoœci motoryzacyjnej a ca³kowit¹ dostêpnoœci¹ i ró¿norodnoœci¹ transportu11.
Analiza podejmowanych dzia³añ z uwzglêdnieniem skutków spo³ecznych
powinna obejmowaæ: poczucie sprawiedliwoœci, zdrowie ludzi (skutki wypadków komunikacyjnych), spójnoœæ spo³ecznoœci, warunki do ¿ycia, wp³yw na zasoby historyczne oraz kulturowe i estetykê12.
Fizyczny wp³yw transportu na œrodowisko mo¿e przejawiaæ siê np. wzrostem
ha³asu, wibracji, zanieczyszczeniem powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych, zajêciem terenu, ryzykiem zwi¹zanym z transportem ³adunków niebezpiecznych. Negatywne skutki dzia³alnoœci transportowej nasilaj¹ siê oraz rozprzestrzeniaj¹ w czasie i przestrzeni13. Ró¿ne metody pozwalaj¹ je zmierzyæ,
a tak¿e oszacowaæ ich koszty dla ludzi i ekosystemu.

10

11

12

13

Transport. Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Za³oga, Wydawnictwo Naukowe PWN,
wyd. VI, Warszawa 2016, s. 36.
T. Litman, Well Measured. Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning, Victoria
Transport Policy Institute, Victoria 10.12.2015, s. 20–21, www.vtpi.org [dostêp: 12.01.2016].
Na œwiecie stosowane s¹ ró¿ne metody oceny skutków spo³ecznych, np.: The United Nation Development Programme’s Human Development Index, Economist’s Quality-of-Life Index, The Legatum Institute’s Prosperity Index, Mercer Quality of Living Survey. Za T. Litman, Well…, s. 23.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2008, s. 41.
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Wed³ug wyników badañ zaprezentowanych w czasopiœmie „Atmosferic Environment” transport l¹dowy odpowiada za co najmniej 1/5 globalnej emisji CO2
powsta³ego wskutek dzia³alnoœci cz³owieka – oko³o 2/3 tej emisji jest z krajów
nale¿¹cych do OECD. Dzia³alnoœæ turystyczna generuje 5% emisji CO2, w tym
za 75% emisji odpowiada sam proces przemieszczania. Wed³ug prognoz ca³kowita emisja CO2 mo¿e rosn¹æ a¿ do 2050 r., w tym zw³aszcza emisja z dzia³alnoœci
transportowej w krajach nienale¿¹cych do OECD (kraje rozwijaj¹ce siê). W odró¿nieniu do innych gazów CO2 bardzo d³ugo utrzymuje siê w atmosferze, dlatego skutki jego wzrostu bêd¹ odczuwane przez kolejne stulecia14.
Ca³kowita emisja gazów cieplarnianych pomiêdzy rokiem 1990 a 2010 w UE-28
zmniejszy³a siê o 16%, z 5625 mln t ekwiwalentu CO2 do 4751 mln t ekwiwalentu CO2, jednak w tym samym okresie w sektorze transportu nast¹pi³ wzrost
emisji o 27%, z 963 mln t ekwiwalentu CO2 do 1225 mln t ekwiwalentu CO215.
Tabela 1. Zanieczyszczanie powietrza przez transport (w %)
Transport
samochodowy

Transport
kolejowy

CO2

89

NMVOC

80

NOx
PM10
PM2,5

Zanieczyszczenie
powietrza

SOx

Transport morski

Transport lotniczy

krajowy

miêdzynarodowy

krajowy

miêdzynarodowy

0,4

5,5

2,3

0,9

1,5

0,8

10,2

6,8

0,9

1,6

57

1,7

6,2

25,0

1,3

8,4

57

1,8

5,3

33,0

0,2

2,7

48

1,4

6,0

40,8

0,3

3,2

0

0,1

6,1

90,4

0,3

2,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Emissions of air pollutants from transport, EEA, http:/
/www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-air-pollutants-8/transport-emissions-of-air-pollutants-3 [dostêp: 13.01.2016].

W tabeli 1 przedstawiono udzia³ poszczególnych ga³êzi transportu w zanieczyszczaniu atmosfery w Europie. W krajach zrzeszonych w European Environment Agency (EEA-33) najwiêkszy udzia³ w emisji ma transport samochodowy,
a nastêpnie miêdzynarodowy transport morski. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e od
1990 r. wszystkie ga³êzie transportu, z wyj¹tkiem miêdzynarodowego transportu
lotniczego i morskiego, odnotowa³y spadek emisji zanieczyszczeñ. Z kolei emi14

15

E. Uherek, T. Halenka, J. Borken-Kleefeld, Transport impacts on atmosphere and climate: Land transport,
„Atmospheric Environment” 2010, vol. 44, issue 37, s. 4772–4816, http://www.sciencedirect.com/
[dostêp: 13.03.2016]; G. Dubois, P. Peeters, J.P. Ceron, S. Gössling, The future tourism mobility of the
world population: Emission growth versus climate policy, „Transportation Research” 2011, part A 45,
s. 1031–1042, http://www.sciencedirect.com/ [dostêp: 16.02.2016].
W przypadku statystyk dotycz¹cych emisji ogó³em wy³¹czono pozycje International Bunkers oraz
LULUCF, natomiast w sektorze transportowym w³¹czono do statystyk International Bunkers.
Zob. EU transport in figures...
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sja do atmosfery amoniaku (NH3) przez transport samochodowy wzros³a po
wprowadzeniu w pojazdach drogowych trójdro¿nych katalizatorów, z których
NH3 wydalany jest jako produkt uboczny16.
Energoch³onnoœæ transportu w krajach EEA-33 w 2013 r. wzros³a o 25%
w stosunku do 1990 r. W UE-13 wiêkszoœæ tego wzrostu mia³a miejsce w transporcie samochodowym (wzrost o 80%) i morskim. W UE-15 wzrost nast¹pi³
g³ównie w transporcie lotniczym, podczas gdy najwiêkszy bezwzglêdny wzrost
zu¿ycia energii by³ w transporcie drogowym. WskaŸniki energoch³onnoœci s¹
odzwierciedleniem systematycznego wzrostu wykorzystania samochodów osobowych oraz du¿ej dynamiki wzrostu przewozów ³adunków transportem samochodowym. Niski udzia³ transportu kolejowego w zu¿yciu energii wynika ze
stosunkowo ma³ego wykorzystywania tej ga³êzi oraz mniejszej energoch³onnoœci. Podejmowane do tej pory œrodki w celu zmniejszenia energoch³onnoœci
w transporcie nie przynios³y po¿¹danych efektów17.
Na œwiecie ka¿dego roku ginie na drogach ponad 1,2 mln ludzi, plasuj¹c wypadki drogowe jako wiod¹c¹ przyczynê œmierci. Koszty wypadków drogowych
w krajach o niskim i œrednim dochodzie narodowym siêgaj¹ powy¿ej 5% PKB,
globalnie jest to ok. 3% PKB18. Dla porównania transport lotniczy w 2009 r.
poch³on¹³ 1104 ofiar19. Wed³ug danych udostêpnianych przez Word Heath
Organization (WHO) w wiêkszoœci pañstw Unii Europejskiej transport samochodowy charakteryzuje siê najwy¿szym ryzykiem œmierci – œrednio 0,95 zabitych na 100 mln pasa¿erokilometrów. W ramach tej ga³êzi transportu ryzyko jest
zró¿nicowane w zale¿noœci m.in. od œrodka transportu (samochody osobowe –
0,7), natê¿enia ruchu czy kraju. Transport lotniczy cywilny oraz kolejowy maj¹
najni¿szy wskaŸnik œmiertelnoœci wynosi on 0,035. Równie¿ koszty wypadków
komunikacyjnych przeliczone na pasa¿erokilometr s¹ najwy¿sze w transporcie
samochodowym. W przypadku motocykli kszta³tuj¹ siê na poziomie 1,52 USD/
pkm, a samochodów osobowych – 0,28 USD/pkm. Jedynie samoloty czarterowe
maj¹ wy¿szy koszt wypadków ni¿ samochody (0,39 USD/pkm)20.
Koszt spo³eczny transportu samochodowego znacz¹co odbiega od kosztów
ponoszonych przez u¿ytkowników transportu. Wed³ug przeprowadzonych
badañ koszty ponoszone przez u¿ytkownika transportu wynosz¹ 64,5% ca³oœci
16

17

18

19

20

European Environment Agency, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transportemissions-of-air-pollutants-8/transport-emissions-of-air-pollutants-3 [dostêp: 13.01.2016].
European Environment Agency, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transportfinal-energy-consumption-by-mode/assessment-5 [dostêp: 18.01.2016].
Global status report on road safety 2015, World Health Organization 2015, http://www.who.
int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/ [dostêp: 8.02.2016].
N.A. Stanton, P.M. Salmon, Planes, trains and automobiles: Contemporary ergonomics research in transportation safety, „Applied Ergonomics” 2011, vol. 42, issue 4, s. 529–532, www.elsevier.com/ [dostêp:
12.01.2016].
World report on road traffic injury prevention, M. Peden et al., World Health Organization, Geneva 2004, http://www.who.int/publications/en/ [dostêp: 3.12.2016].
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generowanych kosztów, z czego koszty sta³e s¹ na poziomie 28,4%, a zmienne
uzale¿nione od intensywnoœci wykorzystania pojazdu – 36,1%. Resztê stanowi¹
koszty zewnêtrzne (rys. 5).
0,20
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Rysunek 5. Struktura kosztów przeciêtnego samochodu (USD/pojazdokilometr)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie T.A. Litman, E. Doherty, Transportation Cost and Benefit Analysis II – Executive Summary, 16 March 2011, plik Excel, http://www.vtpi.org/tca/ [dostêp: 16.01.2016].

W tabeli 2 zaprezentowano koszty podró¿y samochodem z podzia³em na koszty ponoszone przez u¿ytkownika i zewnêtrzne, w zale¿noœci od obszaru, po
którym samochód siê porusza.
Tabela 2. Szacowane koszty podró¿y samochodem osobowym w USA w 2007 r.
Koszty ponoszone
przez u¿ytkownika
(USD/km)

Koszty
zewnêtrzne
(USD/km)

Koszty
ca³kowite
(USD/km)

obszar miejski – godziny szczytu

0,59

0,34

0,94

obszar miejski – poza godzinami
szczytu

0,47

0,26

0,73

obszar wiejski

0,42

0,17

0,58

Zakres

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie T.A. Litman, E. Doherty, Transportation Cost and Benefit Analysis II – Executive Summary, 16 March 2011, plik Excel, http://www.vtpi.org/tca/ [dostêp: 16.01.2016].
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3. Wp³yw internalizacji kosztów zewnêtrznych na preferencje
u¿ytkowników
Efekty zewnêtrzne dzia³alnoœci transportowej uznawane s¹ za pewn¹ formê
b³êdu rynkowego, który uniemo¿liwia osi¹gniêcie przez rynek efektywnej równowagi, czyli zrównania marginalnych kosztów spo³ecznych oraz marginalnych
korzyœci spo³ecznych. W zwi¹zku z tym niezbêdne jest podjêcie przez rz¹dy
pañstw dzia³añ koryguj¹cych, aby przynajmniej w czêœci osi¹gn¹æ efektywn¹
równowagê lub zbli¿yæ siê do niej. Chocia¿ idea zrównania marginalnych
spo³ecznych kosztów z marginalnymi spo³ecznymi korzyœciami jest atrakcyjna
w teorii, to w sektorze transportowym nie jest prosta w implementacji21.
W ekonomii istniej¹ 2 typy instrumentów oddzia³ywania na koszty zewnêtrzne22:
1) polityka nakazowo-kontrolna (ang. command-and-control Policy, CAC),
2) polityka oparta na zachêtach (ang. incentive-based Policy, IB).
Do podstawowych przyk³adów instrumentów polityki nakazowo-kontrolnej
(CAC) nale¿¹:
– normy paliwa, np. zakaz stosowania o³owiu, mniej powszechne normy dotycz¹ce emisji CO2 z paliwa (np. Low Carbon Fuel Standard23);
– normy dotycz¹ce zazwyczaj nowych pojazdów (bezpieczeñstwo, emisja spalin
i wydajnoœæ paliwa), jednolite w ramach UE; np. zastosowanie katalizatora.
Stany Zjednoczone by³y pierwszym krajem, który w 1975 r. wprowadzi³
Corparate Average Fuel Economy – standardy dotycz¹ce oszczêdnoœci zu¿ycia
paliwa, a wiêc równie¿ emisji CO2 przez pojazdy. W przypadku UE dopiero
w 2008 r. Parlament Europejski przeg³osowa³ regulacje dotycz¹ce przeciêtnej
emisji przez samochody (130 g CO2/km). Dla zachowania ró¿norodnoœci rynku,
ró¿ne masy samochodu maj¹ inne normy emisji CO224.
W ramach instrumentów CAC istniej¹ równie¿ regulacje dotycz¹ce ruchu
pojazdów, posiadania pojazdu, parkowania i emisji w wyznaczonych strefach
lub dniach na przyk³ad25:
– Low Emmission Zone w Londynie26 (LEZ) – op³aty za wjazd do londyñskiej
aglomeracji dla pojazdów najbardziej zanieczyszczaj¹cych powietrze (od 2008 r.);

21

22
23

24
25
26

G. Santos, H. Behrendt, L. Maconi, Part I, Externalities and economic policies in road transport, „Research in Transportation Economics” 2010, nr 28, s. 2–45, http://www.sciencedirect.com/ [dostêp:
21.01.2016].
Ibidem.
Szerzej: A. Farrell, D. Sperling, A Low-Carbon Fuel Standard for California, Part I and II, Institute of
Transportation Studies, University of California, Davis 2007, http://escholarship.org/ [dostêp:
10.03.2016].
G. Santos, H. Behrendt, L. Maconi, Part I, Externalities and economic…, s. 2–45.
Ibidem.
Transport for London, https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone [dostêp: 8.03.2016].
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– ograniczenia ruchu pojazdów w wielu miastach na ca³ym œwiecie:
a) zamykanie ulic dla ruchu ko³owego (dopuszczalny jest tylko transport
publiczny i taksówki) popularne w historycznych miastach, np. od 1999 r.
w Oksfordzie;
b) ograniczenie ruchu dla pojazdów o okreœlonych tablicach rejestracyjnych w wybrane dni, np. Ateny lub Mexico City;
c) ograniczenia dotycz¹ce parkowania.
– ograniczenia posiadania samochodu, np. bezpoœrednia kontrola liczebnoœci,
tzw. Vehicle Quota Systems, w Singapurze od 1990 r. (zakup licencji poprzez
system aukcji).
Wiêkszoœæ tych regulacji nie osi¹gnê³a zamierzonych skutków. We wspomnianych przypadkach nie zaobserwowano poprawy jakoœci powietrza, co wiêcej,
kierowcy staraj¹c siê omin¹æ obostrzenia, mog¹ nabywaæ samochody u¿ywane
lub podrabiaæ tablice rejestracyjne. Ograniczenia dotycz¹ce parkowania równie¿
s¹ nieefektywne, mog¹ przyczyniaæ siê do zat³oczenia ulic wskutek poszukiwania wolnego miejsca parkingowego. Stosunkowo du¿¹ efektywnoœci¹ w stosunku do pozosta³ych instrumentów charakteryzuje siê londyñska LEZ27.
Polityka oparta na zachêtach (IB) mo¿e przybraæ formê kontroli iloœciowej
poziomu emisji na podstawie pozwoleñ. Bezp³atny ich przydzia³ (ang. grandfathering) jest szerzej akceptowanym rozwi¹zaniem, jednak nie odzwierciedla zasady zanieczyszczaj¹cy p³aci. Drugim mo¿liwym sposobem przydzia³u pozwoleñ jest system aukcji, który z ekonomicznego punktu widzenia jest najbardziej
efektywnym i najbardziej sprawiedliwym systemem alokacji, redukuje bariery
wejœcia na rynek (w ramach bran¿y), zwiêksza si³ê regulacji, zapobiega mo¿liwoœci wyst¹pienia nieoczekiwanych zysków, generuje przychód, który mo¿e
byæ ponownie wykorzystany w celach œrodowiskowych i/lub mo¿e spowodowaæ obni¿enie zak³ócaj¹cych konkurencjê podatków28.
W ramach Unii Europejskiej najwiêkszym programem permit-trading, jaki
kiedykolwiek by³ wdro¿ony, jest EU Emission Trading Scheme (EU ETS)29 funkcjonuj¹cy od 2005 r. System obejmuje w sektorze przemys³owym emisjê CO2
(przez elektrownie, elektrociep³ownie i najbardziej energoch³onne ga³êzie przemys³u), N2O (produkcja kwasu azotowego, adypinowego, glioksalowego) oraz
PFCs (produkcja aluminium). W sektorze transportowym w 2012 r. podjêto próbê
zastosowania ETS wy³¹cznie do lotnictwa komercyjnego. Jako ¿e nie osi¹gniêto
porozumienia w tej sprawie z krajami sprzeciwiaj¹cymi siê europejskiej inicjatywie (m.in. USA, Chin, Rosji, Brazylii, Indii), Parlament Europejski ograniczy³ do
2017 r. stosowanie systemu ETS do lotów pomiêdzy portami lotniczymi UE oraz

27
28
29

G. Santos, H. Behrendt, L. Maconi, Part I, Externalities and economic…, s. 2–45.
Ibidem.
Szerzej: The EU Emission Trading Scheme, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/ index_en.htm
[dostêp: 31.03.2016].
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Islandii, Liechtensteinu i Norwegii30. Problematyczna pozostaje równie¿ kwestia
zak³ócenia konkurencji miêdzyga³êziowej przez w³¹czenie do systemu wy³¹cznie transportu lotniczego31. Mimo prowadzonej od wielu lat dyskusji na ten temat do marca 2016 r. nadal nie zastosowano tego rozwi¹zania w transporcie
samochodowym. Rozszerzenie ETS na transport samochodowy wi¹¿e siê z pewnymi trudnoœciami, mo¿liwymi jednak do wyeliminowania. Krótkookresowo
mog³oby stanowiæ œrodek zniechêcaj¹cy do u¿ywania samochodów. W d³ugim
okresie stanowi³oby zachêtê do kupna pojazdu o niskim poziomie emisji zanieczyszczeñ. Ostatecznie, jeœli pozwolenia by³yby swobodnie rozdysponowane
w równej liczbie pomiêdzy zmotoryzowanymi, system móg³by byæ odbierany
jako sprawiedliwy i politycznie akceptowany. System cap-and-trade musi byæ
koordynowany z obowi¹zuj¹cymi instrumentami, aby osi¹gn¹æ po¿¹dane efekty
przy minimalnym koszcie, bez narzucania dodatkowych obci¹¿eñ32.
Polityka oparta na zachêtach (IB) mo¿e przybraæ równie¿ formê kontroli
ceny, w postaci podatków, op³at lub dotacji, zachêcaj¹cych do redukcji efektów
zewnêtrznych. Na przyk³ad33:
– op³ata od kongestii (uzale¿niona od typu pojazdu, drogi i pory dnia),
– ubezpieczenie Pay-As-You-Drive (PAYD)34,
– regionalna harmonizacja op³at celnych na paliwo,
– ogólnoœwiatowy rynek zwi¹zków wêglowych (ang. carbon market).
Op³aty zwi¹zane z kongesti¹ spotykaj¹ siê z gwa³townym oporem ze strony
spo³eczeñstwa i polityków. Do nielicznych miejsc, w których wdro¿ono takie
op³aty, mo¿na zaliczyæ Singapur, Londyn, Sztokholm oraz niektóre stany w Stanach Zjednoczonych. W Kanadzie wdro¿ono pilota¿owy program High Occupancy Toll Lanes35. Najbardziej sprawiedliwy system funkcjonuje w Singapurze,
gdzie Electronic Road Princing Scheme36 obci¹¿a u¿ytkowników dróg ró¿nymi stawkami w zale¿noœci od typu pojazdu, lokalizacji i pory dnia.
30

31

32
33
34
35

36

Komisja Europejska oszacowa³a, ¿e na wskutek nowych regulacji prawnych bilety na trasach
transatlantyckich mog¹ podro¿eæ od 2 do 12 EUR. Zob. Chiñczycy nie bêd¹ kupowaæ pozwoleñ na CO ,
PAP, 5.01.2012, http://turystyka.rp.pl/artykul/787531.html [dostêp: 4.07.2016]; Prezydent podpisa³
ustawê dot. handlu uprawnieniami do emisji, PAP, 17.07.2015, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-podpisal-ustawe-dot-handlu-uprawnieniami-do-emisji [dostêp: 4.07.2016].
Szerzej na temat dodatkowych kosztów zwi¹zanych z EU ETS na przyk³adzie w³oskich operatorów lotniczych w: L. Meleo, C.R. Nava, C. Pozzi, Aviation and the costs of the European Emission Trading Scheme: The case of Italy, „Energy Policy” 2016, vol. 88, s. 138–147.
G. Santos, H. Behrendt, L. Maconi, Part I, Externalities and economic…, s. 2–45.
Ibidem.
Szerzej: Victoria Transport Policy Institute, http://www.vtpi.org/tdm/tdm79.htm [dostêp: 8.03.2016].
High-Occupancy Toll Lanes Pilot Coming to the QEW in Summer 2016, Ministry of Transportation,
https://news.ontario.ca/mto/en/2015/12/high-occupancy-toll-lanes-pilot-coming-to-the-qew-in-summer-2016.html?_ga=1.125663818.1136254813.1457426370 [dostêp: 8.03.2016].
Land Transport Authority. Electronic Road Princing (ERP), http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/
en/road-and-motoring/managing-traffic-and-congestion/electronic-road-princing-erp.html [dostêp:
8.03.2016].
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Ubezpieczenie Pay-As-You-Drive jest instrumentem, który mo¿e wp³yn¹æ na redukcjê liczby podró¿y, kongestiê i poziom emisji. Z uwagi na silniejszy zwi¹zek
pomiêdzy przejechanym rocznie dystansem i sk³adk¹ ubezpieczeniow¹ jest to
rozwi¹zanie pozwalaj¹ce zwiêkszyæ efektywnoœæ systemu ubezpieczeñ37.
Harmonizacja w regionie op³at celnych na paliwo, które coraz czêœciej postrzegane s¹ jako podatki koryguj¹ce maj¹ce na celu internalizacjê efektów zewnêtrznych w transporcie drogowym, wspiera³aby skoordynowan¹ politykê redukcji
emisji CO2 pod trudnym do zrealizowania warunkiem: ustalenia jednej ceny
(ang. shadow price) zwi¹zków wêglowych. Podatek od zwi¹zków wêglowych
emitowanych przez paliwa silnikowe ju¿ funkcjonuje, co stanowi zaletê tego
rozwi¹zania, jednoczeœnie jest efektywny oraz s³u¿y internalizacji kosztów globalnego ocieplenia. Dodatkowo system ten jest ³atwy w monitorowaniu, egzekwowaniu, niekosztowny w poborze (w odró¿nieniu do zezwoleñ) i gwarantuje
pewien poziom stabilnoœci. Kolejnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ ogólnoœwiatowy
rynek zwi¹zków wêglowych (ang. carbon market), choæ jego powstanie jest doœæ
trudne do zrealizowania38.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e instrumenty oparte na zachêtach s¹
efektywne kosztowo. Producenci lub konsumenci o niskim koszcie redukcji efektów
zewnêtrznych s¹ bardziej sk³onni je uwzglêdniaæ, ani¿eli kupowaæ pozwolenia,
czy p³aciæ podatki. Nie narzucaj¹ wyboru, pozostawiaj¹ decyzjê konsumentom
i producentom stosownie do ich kosztów i korzyœci, preferencji i ograniczeñ.
Ponadto wykorzystanie przychodów generowanych przez instrumenty IB
w transporcie samochodowym do dzia³añ koryguj¹cych efekty zewnêtrzne
mo¿e pozwoliæ zredukowaæ podatki, inwestowaæ je w sektor transportowy (drogi, transport publiczny, B+R), zwiêksza równie¿ efektywnoœæ systemu oraz
wp³ywa na poczucie sprawiedliwoœci, jest te¿ wa¿n¹ determinant¹ politycznej
akceptacji tej polityki39.

Zakoñczenie
Ceniona wspó³czeœnie mobilnoœæ i niezale¿noœæ wzros³a przede wszystkim
za spraw¹ coraz wiêkszego wykorzystania samochodów osobowych. W 2013 r.
niemal co druga osoba w UE mia³a samochód, który by³ wykorzystywany
w 72,3% realizowanych podró¿y. Zarówno w przypadku dalekiej podró¿y, jak
i codziennej komunikacji u¿ytkownicy transportu decydowali siê na korzystanie
z samochodu osobowego, kieruj¹c siê przede wszystkim wygod¹ oraz szybkoœci¹ przemieszczania. Dzia³aj¹c zgodnie z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju, nale¿y
zintensyfikowaæ wdra¿anie instrumentów s³u¿¹cych internalizacji kosztów ze37
38
39

G. Santos, H. Behrendt, L. Maconi, Part I, Externalities and economic…, s. 2–45.
Ibidem.
Ibidem.
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wnêtrznych transportu, tak aby ponoszone przez u¿ytkowników koszty odpowiada³y rzeczywistym kosztom generowanym przez dzia³alnoœæ transportow¹.
Istnieje wiele rozwi¹zañ tego problemu. Instrumenty polityki nakazowokontrolnej wydaj¹ siê odpowiednie przede wszystkim w zakresie norm
dotycz¹cych paliwa czy pojazdów, instrumenty oparte na zachêtach s¹ z kolei
doœæ efektywnym rozwi¹zaniem. Oddzia³ywanie dotychczas stosowanych instrumentów internalizacji kosztów zewnêtrznych na preferencje u¿ytkowników
transportu nie jest jednak satysfakcjonuj¹ce. Dlatego te¿ nale¿y poszukiwaæ bardziej skutecznych bodŸców stymuluj¹cych zachowania zgodne z za³o¿eniami
polityki zrównowa¿onego rozwoju transportu.
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USER PREFERENCES IN PASSENGER TRANSPORT
AND TRANSPORT COSTS IN THE LIGHT OF THE IDEA
OF SUSTAINABLE TRANSPORT
(Summary)
People appreciate the independence, mobility, but also comfort. Therefore, the main
means of transportation has become a car. In 2013, almost every second person in the
European Union had a car that was used to make 72.3% of the total travel. However, the
researches show that the transportation costs borne by the users differ from the actual
costs generated by transport and the system used to internalize external costs is imperfect. As a result, despite the relatively easy access to information about climate change,
transport decisions made by transport users are largely incompatible with the idea of sustainable development and result in unprecedented earlier changes in the ecosystem. The
implementation of the instruments to internalize the external costs of transportation
should be intensified.
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INTERNATIONAL REMOVALS INDUSTRY
AN OVERVIEW
OF AN OVERLOOKED LOGISTIC SERVICE BUSINESS

Introduction
The move of used household goods, when the owner and his/her family is
relocating internationally, is a meticulous logistic exercise. It presents a set of
particular challenges, ranging from a pronounced season peaks to the high variability of the goods being moved (shape, material, size, value, density, fragility,
among others), going through complex customs procedures, variable and awkward time requirements, and often, constrained access at both ends, collection
and delivery.
These logistics challenges and the ‘unexpected’ for many, quantity of these
international moves going on globally, make this industry exceptional among
the logistic services, yet, for some reason it’s unknown to many. International
transport of used household goods has emerged and developed as an industry
at the globalization’s shadow. It has been always a customer service orientated
industry, not in the cliché way (all business claim to be customer service focused),
but because the customer’s direct involvement in the whole logistic process.
On its origins, international moving served a reduced market, which made it
an exclusive industry, in terms of numbers of international removals companies
by country and number of countries where there was one. It was difficult for the
few existing companies to have global coverage, but the reward on each finished
job (short supply = high level profitability) compensated the trouble. Nowadays,
in almost every country there are few if not many companies, which pushes
hard, but fraternal (in this industry) competition.
International removals is often mistaken with the relocations industry, when
in fairness, it is only a part of it. Relocation encompasses help with house selling
at origin, exploratory trips to destination, cultural training, language training,
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spouse support, housing and schooling search at destination. This is mentioned
with the aim of clarifying the concept, as the household goods’ moving is the logistic
function in the whole relocation process.

1. Why people relocate internationally?
For centuries, people have been on the move, needing to follow a food supply, in search of a better climate, or just because we wanted to know what’s over
that next hill1.
Today basic needs are, arguable, sorted out. (Putting aside the migration problem Europe is undergoing, as that type of migration is out of this article scope).
It doesn’t mean people stay where they are, other moving drivers arise, some
still related to basic needs, others more sophisticated, economic, social, political
and environmental reasons are pushing people’s movement around the world.
Thomas L. Friedman explores in his book The World is Flat, the importance of
the reality that the world is moving closer and “many businesses function across
the globe, opening subsidiary offices in other continents. The need to transfer
talent across their operations is imperative”2. This industry’s market is the mobility
of human talent at a specific migration level. The difference between a migrant
and an expat, from this business’ viewpoint, is the expenditure towards the
movement. The first one may only spend money on his/her own transportation
and the initial living expenses at the host country, while the second one is requiring, and paying for, several services which create a multibillion dollars’ industry. Economic drivers for global mobility tend to be of macroeconomic character. Fiscal policies, analysed in a comparison frame between different countries.
demographic growth rates oblige countries to take certain position towards
migration policies. Canada is an example, where immigration of skilled talent
has to be begged for. High variables among income policies can motivate temporal migration.
Corporations pay great amounts of money to relocate their employees. Some
(like Jeff Schwartz and Gardiner Hempel) say “because they have to!” “For many
organizations, growth and even survival hinges on penetrating and scaling operations in rapidly growing and emerging markets unlocked by globalization”3.
1

2

3

D. Schmidt, Is it time to move?, http://moving.about.com/od/whymove/a/time_to_move.htm [accessed: 18.04.2016].
T.L. Friedman, The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century, Farrar, Straus and Giroux,
New York 2005.
J. Schwartz, G. Hempel, Smarter Moves. Improving the value of Global Mobility by aligning strategy, investment and operations, Deloitte review, http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browse-by-Content-Type/deloitte-review/f0dca920f718d210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm [accessed:
18.04.2016].
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In todays’ search for excellence corporations must develop ‘global competencies’ which “are what we speak of when the role, function, or business is outside
of the company’s home culture, or when it involves sustained contact with people from one or more unfamiliar cultures”4. Achieving this competitive advantage, is a reason strong enough for companies to set and run a global mobility
policy.

2. The agents network way of working
Tradition and pride are very important in this industry. Companies with several
years under their belt don’t fail to flag their pedigree. In the USA companies like
Morgan Manhattan (1851) or Reebie (1880) claim to be the oldest moving companies in the USA, whereas in the UK, there are moving companies with far
more heritage, like Pickfords (1965) or Shore Porters in Scotland; “Established in
1498 – six years after Columbus discovered America – The Shore Porters Society
began as a group of porters, or ‘Pynours’ who worked at Aberdeen Harbour and
formed, for their mutual protection, what must be one of the oldest co-operatives in existence”5. Nowadays Shore Porters is still a very reputable international moving company.
Traditional moving company’s structure is a family business, characterized by
close relationships with their counterparts in other countries. Second and third
generation still heading a company is not uncommon. Some of those enduring
companies have reached big size and presence in more than one country, but
others remain medium/small companies, still with good reputation.
The “international” term is for the moves, not for the company. Majority of
firms are local, with physical coverage of a country or part of it. Yet, they offer
global range. Company “A” must be part of a global network of international
removal companies (all local at their respective country) and use their services
depending of the destination the client is moving to. In the same way, those
companies based abroad will, at some point, use the services of company “A”
when they require services at A’s location.
On this network way of working, removals companies are called ‘agents’. In
a move there is an origin agent and a destination agent. Except for very few
cases in the world, a country has more than one international removal company,
therefore company “A” will have to select an agent (over the other available
agents in that location), and at the same time look for the way to be selected.
These decisions (agents selection) are made in different ways at each company,
4

5

Grovewell. Global Leadership Solutions. LLC. Global Strategic Consulting. Global competency
Models, http://www.grovewell.com/global-competencies.html [accessed: 14.04.2016].
Shore Porters. About us. http://www.shoreporters.com/shore-porters-history.php [accessed: 18.04.2016].
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but following similar criteria: quality, price, reciprocity6, history between companies, and even friendship among the owners.
There are a couple of exceptions to ‘agents network way of working’ – organizations with actual global presence. A typical example is a company called
crown relocations. They count with offices over 265 locations in almost 60 countries7. Privately held company, founded in 1965 with revenue of USD 766 millions (information as per crown relocation web page on April 2015).
Another example of a global organization is the group Santa Fe Relocations
Services8. Up to the year 2010 Santa Fe was a regional group with presence in
the APAC region. In December 2010, Santa Fe acquired Wridgways, an Australian International Removals (which was founded in 1892). In August 2011 Santa
Fe acquired Interdean, an EMEA established regional group. Shortly after these
2 main acquisitions the group opened operations in Africa, Middle East and
USA, now having presence in 54 countries.
Associations and conferences
Moving companies must comply with certain standards and follow specific
processes, but, like in any industry, there are companies that don’t fulfil the industry minimum standards, don’t spend the same amount of resources on assuring levels of quality and have doubtful financial stability, yet, they are still on
business. For the purpose of this article those companies are ignored, basing on
two assumptions: first, that the sustainability of those companies in the market
is short as they don’t have access to the corporate world, and second, that those
companies’ market share is minimal and represent no competition for proper
international removals companies.
There are a number of associations for international removals companies,
which keep together the industry. Each one gathers their members at a conference once per year. International removals companies may be part of more than
one of these associations, and the benefits of the membership go beyond the
conference itself.
Some conferences are less formal and others more business driven. A mixture of social and business activities take place in a relaxed, friendly environment where owners, high management and key members have the chance to
share a few days (usually between 3 and 5) with their counterparts to catch up,
discuss the last year’s partnership results, plan for the next year and, very often,
to reinforce their commitment to each other.
6

7
8

The booking agent “gives” the move to a certain agent to do origin or destination services. Implicitly, this agent owns business to the booker, and when he pays off (by giving a move when he is
the booker) it is called reciprocity.
The Crown Group, https://www.crownrelo.com/en-us [accessed: 18.04.2016].
Santafe, http://www.santaferelo.com/ [accessed: 18.04.2016].
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Other features of the associations include financial stability among their
members, training, quality levels assurance, conflict solving, exchange programs, scholarships, young movers group, and charitable activities. Examples of
those associations are: Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux (FIDI), International Association of Movers (IAM), Overseas Moving Network International (OMNI), Latin America & Caribbean International Movers
Association (LACMA).

3. The logistics process of international removals
Not every international removals company do things exactly the same way,
however some processes tend to standardization due to the quality requirements and the training provided by associations. Furthermore, best practices
and innovations introduced by a company are quickly emulated by others.
Some parts of the process are linked to a local reality, such as culture, local
regulations, climatic conditions or cost related issues. Therefore, these processes
vary from country to country. For example: in some parts of the world climate
controlled storage (keeps humidity and temperature at constant levels) must be
used to store household goods, whiles in others, traditional storage facilities are
sufficient. In some countries, where labour is cheap, large crews perform packing/
unpacking jobs. On the other hand, in countries where packers’ wages are high,
smaller (some would say more efficient) teams are used.
Loading a container in front of the residence is a standard practice. But, in
Argentina for example, the goods will have to go to a bonded warehouse first,
where they go through customs physical inspection, and just then, the loading
can be arranged. In movers by road, loose load in a moving truck is safe enough,
but there are exceptions, like Kazakhstan, where it is highly advisable to put the
goods in lift-vans (wooden crates) and then load the lift-vans into a truck.
Putting aside the above mentioned type of exceptions, we can describe
a general process of an international move, where there are 4 main stages: premove, origin services, transportation, and destination services. Storage and accessorial services may happen at any stage of the move.
The pre-move process
As in any logistic process, the stage before any physical action is done, is as
important as the physical process itself (or even more). A correct analysis of the
available information will reduce the possibility of unexpected situations that affect the time, cost or quality of the international move.
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Pre-move survey
The survey is a visit to the residence of the client, typically lasting between
half to two hours, this visit is fundamental for the planning and execution of the
move. “When things go wrong [in an international move] is often because the
basics have been forgotten”9 says Marie Pascale Frix, senior manager services,
who is managing FIDI’s best practices project and the industry experts’ scheme.
“The seeds of a later problems are often shown at the very start of the move
project, in the pre-move survey which is of upmost importance on setting the
right expectations for all stakeholders”. The specific purposes of the pre-move
survey are to assess the volume of the move: Surveying is not an exact science,
and differences between the estimated volume and the actual volume can be expected. Up to 10% of error is accepted in the industry. This variation is not crucial, except for when the volume is close to the limit to full container capacity.
An estimatation for a move of 65 cbm (cubic metres), for example. If the estimation is right on the spot, or the actual volume is less than 65 cbm, the move can
go in a 40 ft container unit. However, with 5% increase a High Cube unit is
needed, or an extra 20 ft unit if HC is not available. To identify special items:
A decorative sword may be classified as a weapon by customs. Pianos, safes and
oversized items need special handling arrangements. Trophies or ornaments
with animal parts and plants will require special licence or not be allowed at all
in the move. The list goes on and on.
To check access: The moving company cannot leave to the client to decide if
the access is ‘normal’ or if shuttle is needed. There are factors unknown to the
client, for example, a small move, probably will be collected by a big truck,
which is doing several jobs on the day. Or the fact that the haulage companies
may put a 20 ft container into a 40 ft container chassis bed, if convenient for
them. Internal access is important as well, small lifts or narrow stair cases may
make necessary the use of external lifts. Oversize items may need to go out
through the terrace, window or balcony. To learn about the needs of the client:
A common problem on moves planning is that the client gives information
about their needs as he/she remembers it or as (according to him/she) it is relevant. They do not give all the information on the first place because they have
not been specifically asked for it, therefore it is part of the surveyor’s job to enquire and find out about every service that will be required.
To provide information: The client probably is not familiar with international moving. At pre-move stage, considerations such as customs regulations,
insurance policies, the need of storage, must be discussed.

9

M.P. Frix, Fidi News, The dire consequences of an inaccurate pre-move survey, Fidi Focus no. 265, February 2015, p. 30, http://portfolio.cpl.co.uk/FIDI-Focus/265/30/ [accessed: 18.04.2016].

International Removals Industry an overview...

93

Planning
In order to quote for, or to accept a move, it must be clear how each stage of
the move will be performed, resourced and time-requiring. With the pre-move
survey’s outcome, and bearing in mind all available information, a detailed plan
of the move is outlined.
The result of the planning is a combination of the move’s logistic feasibility
and the client’s requirements. For example, the estimated transit time door to
door for a sea shipment from New York to London is 3 to 4 weeks (general condition), and the shipper will be available to receive the goods at destination on
a particular given date (specific condition). The specific condition will dictate the
planning in terms of selecting the packing date (backwards planning from delivery
date) or in terms of SIT (Storage in Transit) needed either at origin or at destination.
In other occasions it is the general conditions which dictate, for example, that
the shipper is required to include his/her plants in the move (specific condition),
but the country he/she is moving to has strong restrictions on plants and the import will not be allowed. Consequently, the plants cannot be included in the
move. Planning difficulty is related to the lack of information and the “estimated” nature of the available information. It is very common that the shipper
doesn’t know the delivery address. Volume of the move will be always ‘an estimation’ until packing and loading is finished etc.
Origin services
All actions needed at the country of origin are part of the origin services. The
origin agent often is the booker, but if not, he must report the booker and have
his approval before any action not specified in the original plan.
Packing and packing materials
Packing date and duration are set. Parking permits, have been processed.
Building insurance and necessary permits from the building are on place. Then
the crew arrives at the agreed time.
The packing crew: Made up of a crew leader and a few packers, 3 to 4 packers is the standard. Often there is a reinforcement with a couple of members for
the loading.
The crew leader handles the communication with the customer and back to
the office. He is in charge of the paperwork involved in packing and loading.
Walk through: The crew leader together with the client walk through the
property in order to identify any pre-existing damages, to receive instructions
and warnings, and to let the client know how the packing job will take place
(what they do first, how they do etc.).
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Property protection: Floors and walls must be covered with purpose designed protectors against any damage the crew may cause during the work.
Packing material: The packing materials used on international moves are tailored for this purpose. There are a variety of boxes of different shapes and sized
for different items. Books and heavy small items are packed in “book boxes”,
Chinese porcelaine, ornaments and similar items are packed in “medium boxes”
lining, blankets, standard cloths and curtains are packed in lay flat boxes. Upright wardrobes are used to hang suits coats and dresses, as shown in graphic 1.

Graphic 1. International moving purpose designed packing material. Wardrobe cartoon
Source: Direct Packaging Solutions, http://dpack.co.uk/wardrobe-cartons [accessed: 18.04.2016].

Bubble and cushioning as well as corrugated card foams and polyethylene
rolls are used to wrap and protect furniture. Shrink film, edge carton protectors,
void fill is used for further protection. The materials must be harmless to the
items, for example material which will be in contact with wood surfaces must be
acid free to avoid stains. Protection must be guaranteed for suddenly movements (a container in the sea have intermittent strong movements of several
metres from side to side and up and down), against severe weather conditions,
mould and mildew.
Packing. Crew members must be professionally trained, packing require a set
of skills, some to pack fragile and breakable items, some to pack a bulky piece of
furniture.
Dismantling of some items such beds, tables, wardrobes, may be needed. It is
important that the crew informs which items have been dismantled, and take
photos as it will be a different crew assembling them at destination. Fittings
bolts and nuts must either be attached to the furniture piece or be all packed in
a box called ‘parts and fittings’ well identified in the packing list.
Loading. Depending on the mode of transport the loading is done at residence (for FCL Sea and road shipments) or taken to warehouse; air shipments,
LCL sea shipments, groupage or moves into storage.
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At residence (or nearby through shuttle) the loading is directly into a shipping container or into a truck. The crew leader must check the condition (and
complete a condition report) of the container or the truck. If the condition is not
adequate (has holes, or smell from previous loads for example), the loading cannot go ahead, and the truck/container must be replaced for a suitable one. Loading a container/truck require skills in order to use the space in the best possible
way, and to avoid damages during transport. Loose items may be damaged or
cause damage to other items. Container space must be used from floor to the
top not leaving space below the ceiling. If space is left, a bulkhead (a timber
frame holding back all the cargo) is built as it can be seen in graphic 2.

Graphic 2. Bulkhead built to keep goods safe when loaded into a shipping container
Source: Roadrunner Moving & Storage Blog, https://roadrunnermedia.wordpress.com/ [accessed:
18.04.2016].

At the end of loading the goods change hands and this must be supported by
the correctly completed documents.
Export customs
Export formalities are usually simple and straightforward, only basic documentation is needed. Shipper’s passport copy, inventory/packing list and transport document. It has to be said that, there are some countries in the world
(Argentina, Brazil, Colombia, Russia to mention few) where the export of household goods is complex and takes weeks.
Transportation
Although transportation is the very purpose of the move, it is the part where
the international moving company do less and has less control of the goods.
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From the moment the goods are handed over to the transporter to when received at destination the moving company has no impact on what is going on.
Yes, they can request updates and demand to be informed all the times about
the location of the goods and the ETA, but further than that it is a waiting phase.
A move may have 2 shipments, an air shipment with the essentials for the family to live during the time that the main shipment (surface) arrives. Transportation mode is usually obvious, but in some cases a decision is needed. Moves
with volume around 10 cbm, may go either as a FCL or as a LCL, an analysis
comparing the options is needed. The difference in cost may be very little or
none, and usually it’s worth sending a two thirds empty 20 ft container. Shipments between Mexico and Canada could be done either by truck or by sea, the
best option depends on the specific move attributes.
Modes
Strictly speaking, an international move uses intermodal transport as both,
air and sea shipments needs road transport at origin and at destination. However, we can classify moves based on the main mode used; air, sea and road
shipments. A move (sea shipment) from Dallas, USA to Geneva, Switzerland.
Container is loaded at origin residence and unloaded at destination residence,
travels by road to the shipping line yard and from there to Houston by rail, then
by sea to Rotterdam or Antwerp, then rail to warehouse and finally road to residence. But for the international removals industry a sea shipment is the most
common.
Air freight mode: Special for small shipments, usually containing only personal items(rather than household goods). Transit time is around 6 to 10 days
door to door. On air shipments there are more restrictions on prohibited items
and hazardous materials. Due to the low density of personal items, the air
freight is charged by volume (airline chargeable weight), therefore it is important to have the calculations right and bear in mind bulky items when planning
the costs. Goods going by air always go to warehouse where they are prepared
and put into air vans. The container is widely used in the industry (graphic 3).
Road Mode: Used mainly within European countries or neighbouring countries. The main advantage is short transit time, if correctly selected. Purpose designed trucks (like the one shown in graphic 4) must be used, although during
high season may be difficult to find availability and standard freight trucks (no
canvas or curtained side trucks allowed). The truck must be in perfect condition,
waterproof, and without any residues from previous cargo.
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Graphic 3. D Container (58" x 42" x 45") Bulk Cargo Box with Pallet
Source: Air Sea Containers, http://www.airseacontainers.com/d-container-gaylord-box-with-pallet.
html#page=page-1 [accessed: 18.04.2016].

Graphic 4. Purpose designed truck for international moving
Source: Removal Trucks Ltd., http://www.removaltrucks.com/gallery.aspx [accessed: 18.04.2016].

Sea Mode: Since the containerization of cargo started in 195510 the international removals industry boosted itself. Household goods is a cargo that is very
sensitive to handling and being able to load the move in front of the residence
10

History of Containerization, World Shipping Council, http://www.worldshipping.org/about-the-industry/history-of-containerization [accessed: 18.04.2016].
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and show up with the same container at final destination is a big advantage.
The size of the 20 ft container is enough to load the equipment of a standard
2 bedrooms’ house (family of 3 to 4 people).
Less than Container Load (LCL)
The goods would be sharing space in a container with other shipments,
therefore they must be loaded into a lift-van (wooden crates). Nowadays some
companies use tri-wall cartons instead, with good results. LCL mode is not
widely used as the volume range is narrow. Small shipments (under 4 cbm) usually turn out to be cheaper by air, and big shipments (over 10 cbm) by FCL.
Furthermore, transit times is slightly longer than FCL as there are extra process’
steps at port, both origin and destination.
Destination services
Once household goods are in the vessel (truck or plane), the most difficult
part of the move is done. Around two thirds of the move coordinator’s time is
spent on origin and a one third on destination. Yet, at destination there are potential complications, either by inheritance faults during the pre-move or origin
services phases or challenges proper to destination (country/city/residence).
Full destination services include import customs clearance, access check to
the residence (prior to delivery), unloading, unpacking and collection of debris
and used packing materials.
Customs clearance procedures: Once the destination agent has received all
documents needed for the customs clearance, they send the green light to origin
agent and booker, so the shipment can be sent. There are exceptions to this rule,
when the customs clearance process is straight forward (like in UK) or there is
an option of temporarily clearance (like in Switzerland), therefore there is no
risk on sending the shipment in advance, in other cases, the shipper is certain
that he/she will be able to produce all documentation at destination before the
shipment arrives, so in order to save time and storage costs, the shipment is sent
without the green light. This is always the booker’s decision and responsibility.
Destination agents usually hire specialized customs brokers.
Customs physical examination: In some countries, like Mexico, it happens
on every shipment, others do it randomly, and in another it doesn’t occur at less
there is a specific reason why (something unusual detected on the X-Ray machine or irregularities in the paperwork). Unfortunately, the handling of the
goods at customs is done by customs’ and not by moving company’s staff, which
may increase damage and theft risk.
Delivery: Once the shipment has cleared customs, it can be delivered to the
client residence, or go to storage if that is the instruction. Access check has been
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performed in advance and the accessorial services have been planned. Scheduling of delivery date can be difficult in some cases. Due to parking arrangements
or other authorizations which may require several days or even weeks to be
processed. On delivery date, walk through, protection of the house and signing
of paperwork must be done in the same way than at origin services.
Unloading: On arrival, the condition of the container or truck must be
checked, if any damage occurs it needs to be recorded in the paperwork and
signed by the driver. This plays an important role for eventual insurance claims;
Directly from the truck/container or through shuttle, the packing list must be
checked and each item ticked off during unloading.
Unpacking: Standards in the industry indicate that contents must be unpacked and placed on a flat surface (not into wardrobes, cabinets or drawers).
The client may instruct the crew to leave some items unpacked. Disassembled
furniture such as tables and beds must be assembled by the crew, if any special
tool or skills are needed, then it must be done by handymen.
The proper completion of the move must be documented and recorded, and
if there has been issues such as: insurance, quality or further services needed, it
needs to be clearly noted on delivery documents.
Storage
Houses size differs, mostly between USA and Europe. Household goods
from a standard 4 people family, for example, in Florida, USA tends to be much
bigger than their equivalent in Paris or London. An American fridge could take
half of the space of a European standard kitchen (if it makes through the narrow
door halls and staircases). However, people moving for temporal assignments
are not keen on getting rid of their belongings. This is one of the most common
reasons for needing storage.
The storage wooden container (shown in graphic 5) is similar to the lift-van
used for LCL shipment.
Storage containers are stack in piles of 3 or 4 and moved around fork lifts.
This is the traditional way and still very often in use. On the other hand, some
companies have done big investments on automated (some of them unmanned)
warehouses which move the containers (still containers in these cases) with
cranes controlled by computer. The return on such investments is questionable.
Access and inspection
From time to time clients need to access their goods in storage either to extract, to add or just to inspect the goods. The clients must be accompanied at all
times by staff member(s) who help them to handle the goods. The container(s)
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with the goods must be retrieved in advance and make available on a designated part of the warehouse for handling.

Graphic 5. Wooden Storage Containers
Source: Mohawk Moving & Storage, http://www.mohawkmoving.com/storage [accessed: 18.04.2016].

Accessorial services
Very often additional services are requested by clients or needed due to the
specific conditions of the move. These services may be at origin or at destination, they may be performed by the moving company or by outsourced third
parties. Some examples are:
Vehicle transportation
Vehicles can be shipped either containerized or as a Ro-Ro (roll on roll off)
system. Although Ro-Ro is cheaper, containers are safer for the vehicle and the
handling to the final destination is easier. Furthermore, the car could go
together with the household goods in the same container. Containerized cars
must have the level of fuel as low as possible, the key must be with the car,
battery disconnected and be secured to the container by its wheels as shown in
graphic 6. No loose items can be loaded in the car or its boot.
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Graphic 6. Car securing into a shipping container
Source: Demenagement national et International, http://www.enm-moving.ch/en/services/enm-moving-specialist.php?rubrique=services&page=specialist&specialist=mezzanine&photo=006 [accessed: 18.04.2016].

Special attention must be paid to the documentation and customs procedures for the import of cars, and the client must be informed of the registration
process at destination and the costs involved.
Shuttle, long carry, hosting
When there is restricted access the truck/container has to park far from the
residence’s door, a shuttle with a small van must be done. The spot where the
truck/container must be placed must be arranged in advance. When the distance is not long enough to justify the unloading/reloading of a shuttle, goods
are carried by the crew. Even if it is a few metres, if the truck cannot be parked
right in front of the residence a long carry is charged for. External lifts are used
when oversized items would not go through the entrance of the building, or in
the elevator. Graphic 7 illustrates one while being used.
Accessory services also include: tailored crating for fragile items, pet transportation, handyman, maid, plumber, etc. Basically anything that may be
needed when moving houses.

102

Hermes Jordan, W³odzimierz Rydzkowski

Graphic 7. Oversized furniture being handled with an external lift
Source: Davis removals, http://davidsremovals.co.uk/wp/ [accessed: 18.04.2016].

4. Economic particularities of the international removals industry
Not only operations aspects distinguish international moving from other logistic areas, economic features, in terms of commercial structure, transactions
and finances are particular in this industry too. International moving market
splits into three groups: corporate, where the employer pays for the relocation
of its expat. Corporations have from dozens to thousands moves per year. Organizations with high number of moves outsource their management, either in
conjunction with the relocations activities or on its own (moving services only).
Serving corporations demands a level of adaptation to their needs, processes
and way of doing things. The diplomatic and government sector is a constant
market, as missions in all countries have rotation policies. Finally, people, move
internationally, without being linked to an employer, pay for their own move.
Repatriation, after working abroad, retirement to a friendly weather location or
investors trying new markets are some of the private market’s scenarios. Access
to those ‘type of business’ is not always direct for a moving company. In the industry there is a term to identify the party who commercially handles the move,
the one who sells the service to the client and gets paid by the client. The term is
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“the booker”. As a move involves several parties, all of them servicing a particular portion of the move (and some with not operational but only commercial
contribution), it is important to differentiate and have always clear that “the
booker” is the company who has full control of the move door to door, even if
not involved in origin or destinations services. The booker is the company who
invoices the client. A move has been “booked” when the client has given specific
instructions to proceed with the move.

5. Classification of international moves
Companies classify their moves based on different criteria, for example, by
move’s direction, in relation to the location of the moving company, a move can be:
– An import: when destination is the same country of the moving company.
– An export: when origin is the same country as the moving company.
– Third country: when neither the origin nor the destination are in the same
country as the moving company.
– The above classification, although has business implications to the company,
is more of logistics relevance. Other types of classifications relate directly to
the economic aspects of the industry:
By channel of business
Controlled business: When the moving company is the booker, they call it
controlled business. The company has sold the moving services directly to the
client. They decide which agents to use, they dictate the operational instructions
and the financial conditions. The move is door to door services. The moving
company is giving business to partners (origin or destination agent).
Agent business: When the moving company receives instruction from a partner
(another moving company who is the booker of the move) to perform either origin
or destination services.
From relocation companies: When the moving company receives the instruction from a relocation company. In this case the instruction is door to door
and the moving company is still the booker operationally, even if they do not report or have communication with the client. The moving company can choose
agents (there may be some instances with suggestions or directions from the relocation company).
By certainty of the business
Looking into how sure the move will be awarded to the company (and not
one of their competitors) a move can be:
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Competitive: When a moving company is quoting for a move or part of the
move (origin services/ destination services) if it is agent business. At that stage
the involvement of the company is not assured, as other moving companies are
quoting as well. The client (corporate, government or private) may decide
among the possibilities by price or reputation. Eventually the moving company
to do the move is decided.
Booked: Some moves are known to be ‘booked’ since the beginning, the reason
could be a previous agreement between the booking agent and the origin/destination agent. Or a contract signed with the client in advance for a specific
period of time (2 to 3 years usually) where the corporation will allocate all their
international moves to the agent in the contract, or because it is known that
there is no competition on that particular move.
Business from relocation companies are usually booked, as a previous process (before the move is initiated) has taken place. Private moves are usually
competitive, except when the client has moved before with the company and
had a positive experience, then they do not want to risk hiring an unknown
company. All competitive moves eventually become “booked” or “lost” moves.
Companies follow up on the lost moves to identify the reason and improve their
process based on the feedback. The number of booked moves out of the number
of competitive initiations is called the “booking ratio” an important measure, as
lost quotes absorb resources (advertising, survey, planning, pricing) the aim is to
increase the booking ratio as much as possible.
Competitive
Booked

Coroporate

Government

Private

Controlled

Agent Business

Relocation Company

Graphic 8. International Moves’ classification by source, type of business and certainty
Source: Own work.
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Graphic 8 shows the multiple labels a move can have. For example, there is
an international move, for an embassy, which moving company A is quoting for
(so are company B and C). For company A, this is a competitive, government related (diplomatic) move. As the service is directly to the client, if awarded, it is
a controlled move as well. In a different case, company “A” receives a quote request from a partner (moving company in another country) for destination
services for a corporate move. There is an existing agreement between the two
companies that on that specific corporate account will give each other the
moves (without considering other moving companies). Therefore, for “A” this is
a booked, corporate, agent business move.

6. Too many organizations involved in an international move?
The commercial structure, based on the operational reality, makes unavoidable
the involvement of number of companies on a single move. It may seem too
many (expats express it with frequency), however there is a reason for it. A move
can be as simple as having only one party involved; let’s say a private move,
controlled by an agent who has branches at both ends (origin and destination),
so there is the client and the moving company. Or as complex as a move
through a relocation company where there is a booking agent handling origin
and destination agents, and the agent at destination (like it is common in the
USA for example) has a local supplier to do the job or part of it. So a piece of information may come from the shipper to the employer, the employer to the relocation company, then to the booking agent, then to destination agent, and from
destination agent to the local provider. If 3rd party services provider is involved,
it brings in yet another communication point.
The relocation company makes global mobility easier for the client (corporation account). The booker is the one who offered the best cost effective option to
the relocations company, who is obliged to look for that best option on behalf of
his client. The booker (in this particular case) due to his location, needs to use
partners at origin and destination. Destination agent is not located exactly on
the town where the service is required, to avoid transportation and stay over
cost, they use a local subcontractor. Financially and operationally the long chain
is justified, however it causes potential communication breakdowns and client’s
dissatisfaction. Unavoidable the shipper ends up communicating with all parties, as shown in graphic 9, which could be frustrating. It is move coordinator’s
responsibility to keep control of communication and of each party involved on
the move.
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Corporate account

Relation
Company
Relocated
employee
(Shipper)

Booking
Agent

Origin Agent
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3rd party
services
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Destination Agent

Local sub
contractor

3rd party
services
suppliers

Graphic 9. Points of contact during an international move
Source: Own work.

Partner/competitor, client/supplier situation
In the agents’ network way of working moving companies are swapping
their position with each other all the time. Today company A is client of company B and tomorrow is the supplier. They can be supplier and client simultaneously to each other, when several moves are going on between them.
This situation is beneficial to the industry in many aspects. Commercial relationships are stronger and dealings tend to be impartial, without the pressure of
a permanent client-supplier situation, which would put suppliers on weaker position. Furthermore, offsetting invoices facilitates the transaction and saves on
bank charges. This is another advantage of reciprocity.
The user is not the payer
The user of the moving service is the shipper, the employee being relocated,
owner of the household goods being moved. However, in the most appealing
market sectors (corporate and government) the employer pays for the service.
A corporation needs that the relocating employee has a trouble-free move so
he/she can focus on the new assignment. Initial stage on assignments abroad are
critical to the overall success of the assignment, and it coincides with the time of
the move. Generally speaking the cost of the move is much lower than figures
related to the project the expat is involved in, or to the cost of a failed assign-
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ment; expat requesting to be move back home immediately or resigning (probably to join a competitor). Therefore, employers tend to spend money on the
move as necessary.

Conclusion
Despite being an industry made up (mainly) of local companies around the
world, and having into account the local realities of each international moving
company, we can still draw an industry’s profile, both in logistics and economic
terms. This profile certainly distinguish itself from other logistic services areas.
The international moving’s main achievement is the setting up a global
framework which allows companies, from virtually every country in the world,
to work together with a common understanding (standardized processes) yet
being consequent with their local reality.
International moving associations play an important role in the stability of
the industry, not only by offering the opportunity of face to face meetings and
sharing experience among all their members, but also providing a safe trading
environment, where members are financially protected when dealing among
them.
Going through the stages of an international move, it is evident that the
transport, although being the essence of the service, is not where differentiation
(from other logistic services) lies. Pre and post transportation activities, which
require very skilled labour, is what makes the industry unique, as is each company’s potential for differentiation over competitors.
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MIÊDZYNARODOWY SEKTOR PRZEPROWADZEK.
OPIS POMIJANEGO SEKTORA DZIA£ALNOŒCI LOGISTYCZNEJ
(Streszczenie)
Przemieszczenie u¿ytkowanych dóbr gospodarstwa domowego jest precyzyjnym
zadaniem logistycznym. Jego specyficzne wyzwania czyni¹ tê bran¿ê wyj¹tkow¹ poœród
innych us³ug logistycznych.
Ludzie przeprowadzaj¹ siê z powodów ekonomicznych, spo³ecznych, politycznych
czy œrodowiskowych. Jest to rynek migracji, który anga¿uje wiele us³ug, tworz¹c kilkumiliardowy sektor. W œwiecie, w którym d¹¿y siê do doskona³oœci, firmy musz¹ osi¹gn¹æ
kompetencje dostosowane do wymagañ globalnego rynku. Osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej jest g³ównym powodem ustanowienia zasad „Globalnej Mobilnoœci” (anga¿uj¹cych setki miêdzynarodowych przeprowadzek rocznie). Wiêkszoœæ firm to przedsiêbiorstwa
lokalne z oddzia³ami w kraju. Niektóre z nich oferuj¹ us³ugi globalne. Czêœæ procesów
logistycznych dostosowana jest do warunków lokalnych (kulturowych, religijnych, klimatycznych), mo¿emy jednak opisaæ ogólny proces logistyczny, sk³adaj¹cy siê z 4 etapów:
przeprowadzkowy, us³ugi po stronie wychodz¹cej, transport oraz us³ugi po stronie przychodz¹cej. Magazynowanie i us³ugi towarzysz¹ce mog¹ wyst¹piæ na nieokreœlonym
etapie przemieszczania. Miêdzynarodowy sektor przeprowadzek wyró¿niaj¹ od innych
dziedzin logistyki nie tylko aspekty operacyjne, ale tak¿e czynniki ekonomiczne, dotycz¹ce struktury komercyjnej, transakcji i p³atnoœci, s¹ one szczególne dla tej bran¿y.

