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JUBILEUSZE PRACOWNIKÓW
KATEDRY RYNKU TRANSPORTOWEGO
W latach 2015 i 2016 obchodziliœmy jubileusze trzech d³ugoletnich pracowników Katedry Rynku Transportowego:
– prof. dr hab. Danuty Ruciñskiej,
– prof. dra hab. Andrzeja Ruciñskiego,
– dra hab. Stanis³awa Miecznikowskiego, prof. UG.
Z tej okazji niniejszy tom „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdañskiego.
Ekonomika Transportu i Logistyka” dedykujemy trojgu Jubilatom. W celu szczególnego Ich uhonorowania w publikacji zosta³y zamieszczone okolicznoœciowe
noty biograficzne.
W imieniu wspó³pracowników sk³adam Szanownym Jubilatom serdeczne
podziêkowania za zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ Katedry, Wydzia³u Ekonomicznego i Uniwersytetu Gdañskiego. Doceniam Ich istotny wk³ad w funkcjonowanie i rozwój Katedry Rynku Transportowego od momentu jej powstania, tj. od 1 paŸdziernika 1991 r.
W bie¿¹cej edycji „Zeszytów Naukowych” znajduj¹ siê artyku³y wszystkich
Jubilatów, za co Im serdecznie dziêkujê. Jednak szczególne podziêkowania kierujê do Pani Profesor Danuty Ruciñskiej, która dodatkowo podjê³a siê redakcji
naukowej ca³oœci publikacji, sk³adaj¹cej siê z artyku³ów naukowych przygotowanych przez czternastu autorów – pracowników katedry, wspó³pracowników
reprezentuj¹cych inne uczelnie i praktykê gospodarcz¹ oraz doktorantów.
Szanownej Kole¿ance i naszym Kolegom sk³adam serdeczne ¿yczenia dalszych
sukcesów w twórczej dzia³alnoœci naukowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym.
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Sopot, grudzieñ 2016 r.

PROFESOR DOKTOR HABILITOWANA
DANUTA RUCIÑSKA
Profesor Danuta Ruciñska urodzi³a siê w Grudzi¹dzu.
Tam ukoñczy³a II Liceum Ogólnokszta³c¹ce i po pomyœlnym zdaniu matury rozpoczê³a studia wy¿sze
w Gdañsku w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej na Wydziale
Biologii Nauk o Ziemi na kierunku Geografia. Pracê
magistersk¹ pt. Kraje skandynawskie jako rynki wymiany
towarowej PRL w latach 1960–1965 napisa³a w Katedrze
Geografii Ekonomicznej pod kierownictwem naukowym profesora Jana Moniaka. W 1970 r. podjê³a pracê
zawodow¹ na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Gdañskiego. W latach 1973–1976 by³a s³uchaczk¹ Studium Doktoranckiego na Wydziale Ekonomiki Transportu. Po ukoñczeniu studium rozpoczê³a pracê naukowo-dydaktyczn¹ w Katedrze Ekonomiki Transportu UG. Dysertacjê pt. Port morski
jako czynnik rozwoju regionu nadmorskiego obroni³a 15 grudnia 1977 r., uzyskuj¹c
stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych. W dniu 11 stycznia 1998 r., na
podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy
habilitacyjnej pt. Przeobra¿enia strukturalne transportu morskiego w œwietle przebiegu
i oddzia³ywania d³ugich cykli koniunktury uzyska³a stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki – ekonomiki transportu. W czerwcu 1997 r. Rektor Uniwersytetu Gdañskiego mianowa³ Danutê
Ruciñsk¹ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdañskim.
Z mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 sierpnia 2001 r.
uzyska³a zaszczytny tytu³ profesora nauk ekonomicznych. Od 1 grudnia 2003 r.
jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego.
Przebieg pracy zawodowej profesor Danuty Ruciñskiej jest zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizatorsk¹. Choæ zawsze pozostawa³a wiernym i oddanym pracownikiem Katedry Ekonomiki Transportu, a od 1991 r. Katedry
Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie, to równolegle
prowadzi³a wyk³ady i seminaria w innych publicznych i niepublicznych uczelniach. W latach 1998–2009 sprawowa³a niezwykle odpowiedzialn¹ funkcjê dziekana
wydzia³ów: Zarz¹dzania i Marketingu w Ba³tyckiej Wy¿szej Szkole Humanistycznej
w Koszalinie, Zarz¹dzania i Marketingu w Elbl¹skiej Wy¿szej Szkole Humanistycznej w Elbl¹gu, Administracji i Nauk Ekonomicznych w Elbl¹skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elbl¹gu oraz Nauk Ekonomicznych w Elbl¹skiej Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej w Elbl¹gu, a piêcioletnim doœwiadczeniem w naukowo-dydaktycznej praktyce Jubilatki zaowocowa³y obowi¹zki profesora zwy-
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czajnego pe³nione na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ naukowo-badawczych i zawodowych Profesor Danuty Ruciñskiej, oprócz wczeœniej przedstawionych, nale¿y zaliczyæ:
– uzyskanie i realizacjê grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na projekt badawczy w³asny Nr NN112 125636 pt. Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku us³ug transportowych na lata 2009–2011, który
zaowocowa³ dwiema powa¿nymi publikacjami pt. Polski rynek us³ug transportowych. Funkcjonowanie – przemiany – rozwój (2012) i Rynek us³ug transportowych
w Polsce. Teoria i praktyka (2015);
– udzia³ w czterech projektach KBN jako wspó³realizator i cz³onek zespo³u
naukowo-badawczego;
– promotorstwo 4 prac doktorskich, ponad 700 prac licencjackich, dyplomowych i magisterskich, otwarte 3 przewody doktorskie i 4 dysertacje doktorskie w przygotowaniu;
– redakcjê naukow¹ 10 monografii, 1 skryptu, 18 zeszytów naukowych, wspó³redakcjê 3 monografii, 5 recenzji w postêpowaniu profesorskim, 8 recenzji
prac habilitacyjnych, 15 recenzji prac doktorskich;
– autorstwo i wspó³autorstwo 28 opracowañ ksi¹¿kowych, 4 podrêczników,
3 skryptów, ponad 160 artyku³ów i komunikatów naukowych, równie¿ we
wspó³autorstwie z doktorantami lub wypromowanymi doktorami, 37 referatów naukowych, 34 prac i projektów badawczych, 9 publikacji o charakterze
popularyzatorskim;
– udzia³ w pracach 10 Komitetów Redakcyjnych publikacji naukowych i 21 Radach Programowych konferencji naukowych;
– udzia³ w przygotowaniach oraz realizacji miêdzynarodowych i krajowych
programów oraz projektów badawczych, w tym finansowanych ze œrodków
Unii Europejskiej;
– wspó³praca z m³od¹ kadr¹ naukowo-dydaktyczn¹.
Wa¿nym elementem dorobku naukowego Pani Profesor s¹ wypromowani
doktoranci, m.in. doktorantki z Niemiec i Brukseli, ponad 300 licencjatów i oko³o
600 magistrów. W dorobku Profesor Danuty Ruciñskiej wa¿n¹ pozycjê zajmuj¹
te¿ sukcesy w dzia³alnoœci spo³ecznej. Od 1995 r. jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W kadencji 1998–2001 pe³ni³a funkcjê wiceprezesa PTE
Oddzia³u Gdañskiego, a od czerwca 2001 r. nieprzerwanie sprawuje funkcjê
prezesa oraz cz³onka Zarz¹du Krajowego tej organizacji. W kadencji 2005–2010
by³a te¿ cz³onkiem Prezydium i Zarz¹du Krajowego PTE, a od 2010 r. – cz³onkiem Rady Naukowej Towarzystwa. W latach 2005–2010 by³a cz³onkiem Sekcji
Organizacji i Zarz¹dzania Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.
Za spektakularne osi¹gniêcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizatorskie
Profesor Danuta Ruciñska zosta³a uhonorowana ³¹cznie 28 nagrodami rektorskimi,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000). Za
d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w dniu 14 grudnia 2016 r. z nadania kapitu³y zosta³a odznaczona najwy¿sz¹ godnoœci¹ – Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ PTE z Wieñcem.

PROFESOR DOKTOR HABILITOWANY
ANDRZEJ RUCIÑSKI
Profesor Andrzej Ruciñski urodzi³ siê 3 lipca 1945 r.
w Grudzi¹dzu. Po zdaniu matury w grudzi¹dzkim liceum
ogólnokszta³c¹cym w 1963 r. rozpocz¹³ studia w Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej w Sopocie, które ukoñczy³ w roku
1968. Drogê do kariery zawodowej otworzy³a Mu praca
magisterska pt. Transport lotniczy jako czynnik obs³ugi
regionu. Po studiach pozosta³ w macierzystej uczelni jako
asystent w Katedrze Ekonomiki Transportu i w 1972 r.,
ju¿ na Uniwersytecie Gdañskim, obroni³ pracê doktorsk¹ pt. Wspó³zale¿noœæ miêdzy rozwojem transportu lotniczego i aglomeracji wielkomiejskich. Na podstawie rozprawy
pt. Planowanie i lokalizacja regionalnych portów lotniczych
w ówczesnej Szkole G³ównej Planowania i Statystyki (SGPiS), obecnie Szkole
G³ównej Handlowej (SGH) w Warszawie, uzyska³ w 1987 r. stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1988 r. Minister Edukacji
Narodowej powo³a³ Go na stanowisko docenta w Uniwersytecie Gdañskim.
W 1999 r. Andrzej Ruciñski zosta³ profesorem tytularnym nauk ekonomicznych,
a w 2002 r. profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych w Katedrze Rynku
Transportowego.
Preferowan¹ problematyk¹ Profesora w nauce, dydaktyce i praktyce jest ekonomika transportu oraz transport lotniczy. Z tego zakresu prowadzi zajêcia dydaktyczne, promuje licencjatów, magistrów i doktorów, w tym zagranicznych.
Odzwierciedleniem naukowych zainteresowañ Profesora jest bogaty dorobek
naukowy – ponad 400 pozycji ksi¹¿kowych i artyku³ów naukowych. Do wa¿nych publikacji nale¿¹ m.in.: Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba (2008),
ksi¹¿ka nagrodzona przez Ministra Transportu, oraz podrêcznik napisany we
wspó³autorstwie z Dariuszem T³oczyñskim i Danut¹ Ruciñsk¹ pt. Transport lotniczy.
Ekonomika i organizacja (2012).
Profesor kierowa³ i uczestniczy³ w realizacji kilkunastu projektów naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze œrodków MNiSW oraz Unii Europejskiej. Jest te¿ cz³onkiem rad naukowych i programowych miêdzynarodowych
oraz krajowych konferencji i czasopism. Uczestniczy³ równie¿ w pracach komisji uniwersyteckich i uczelni partnerskich, a w kadencji 1993–1996 by³ cz³onkiem
Senatu UG.
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Ekspercka wiedza Profesora zaowocowa³a równie¿ zawodow¹ aktywnoœci¹
pozauczelnian¹ i spo³eczn¹. W latach 1986–1991 pe³ni³ funkcjê Kierownika Pracowni Ekonomiki Transportu Lotniczego przy Oœrodku Badawczym Ekonomiki
Transportu PKP w Warszawie. W latach 1988–1997 by³ konsultantem ICAO (Miêdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego). W 1991 r. przebywa³ w Rio de
Janeiro jako doradca i ekspert w Ministerstwie Lotnictwa w Brazylii. W latach
1991–1997 by³ najpierw pe³nomocnikiem wojewody gdañskiego ds. prywatyzacji
portu lotniczego w Gdañsku i powo³ania podmiotu jako spó³ki prawa handlowego, a potem prezesem Zarz¹du Portu Lotniczego w Gdañsku-Rêbiechowie.
W 1999 r. by³ zastêpc¹ dyrektora naczelnego pañstwowego przedsiêbiorstwa
„Porty Lotnicze” w Warszawie ds. portów regionalnych, pe³ni³ te¿ funkcje cz³onka
rad nadzorczych portów lotniczych w Gdañsku i Katowicach, Spó³ki Akcyjnej
Miêdzynarodowe Targi Gdañskie, Spó³dzielni Mieszkaniowej Rozstaje na gdañskiej Zaspie oraz Agencji Rozwoju Pomorza.
Lotnictwo jest pasj¹ Profesora od wczesnej m³odoœci. Od 1960 r. przez ponad
40 lat uprawia³ sporty lotnicze. Uzyska³ licencje pilota szybowcowego i samolotowego zawodowego oraz uprawnienia pilota instruktora samolotowego I klasy,
do lotów IFR na samolotach wielosilnikowych, i pilota zawodowego agro- na
kraj i zagranicê.
Za dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizatorsk¹ Profesor zosta³ uhonorowany: 12 nagrodami Rektora UG, nagrod¹ Ministra Transportu (2006), 2 medalami
Aeroklubu Gdañskiego (1979, 1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1996), Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz Lotnictwa Sportowego (1994), Z³ot¹
Odznak¹ za Zas³ugi dla Transportu RP (1995), a tak¿e Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
(1990).

DOKTOR HABILITOWANY
STANIS£AW MIECZNIKOWSKI,
PROFESOR NADZWYCZAJNY
UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO
Profesor Stanis³aw Miecznikowski urodzi³ siê 16 sierpnia
1946 r. w Ostródzie. Maturê zda³ w rodzinnym mieœcie,
a nastêpnie studiowa³ na Wydziale Morskim Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej w Sopocie. Po uzyskaniu tytu³u
magistra podj¹³ pracê zawodow¹ w przedsiêbiorstwie
PKP. Rok póŸniej zosta³ s³uchaczem stacjonarnych
studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdañskiego. W 1971 r. zosta³ asystentem w Zak³adzie Organizacji i Ekonomiki Transportu
Kolejowego Instytutu Transportu L¹dowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego.
Praca naukowo-dydaktyczna Profesor by³a zwi¹zana
z Wydzia³em Ekonomiki Transportu i Wydzia³em Ekonomicznym Uniwersytetu
Gdañskiego. W 1976 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk ekonomicznych, a w roku
1991 stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 1991 r. pracuje
w Katedrze Rynku Transportowego, zajmuj¹c od 1997 r. stanowisko profesora
nadzwyczajnego. W latach 2006–2008 pe³ni³ na macierzystym wydziale funkcjê
prodziekana ds. studiów zaocznych.
Profesor Stanis³aw Miecznikowski jest autorem lub wspó³autorem wielu
publikacji. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ wydane pod redakcj¹ naukow¹
Jubilata we wspó³autorstwie z Dariuszem T³oczyñskim i Marcinem Wo³kiem Gospodarowanie w transporcie kolejowym na rynku Unii Europejskiej (2007), a ponadto
takie pozycje, jak: Gospodarowanie w transporcie kolejowym (2001), Rola transportu
w integracji europejskiej (2001), Przemiany w³asnoœciowe w transporcie (1997), Finansowanie infrastruktury transportowej (1996).
Profesor uczestniczy³ w licznych krajowych i miêdzynarodowych konferencjach naukowych. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ wyst¹pienia na Œwiatowym Kongresie Transportowym w Antwerpii (1998) i na Uniwersytecie Transportowym w Petersburgu (w latach 2003 i 2005). Dotyczy³y one dostosowania
transportu kolejowego do wymogów gospodarki rynkowej.
W ramach grantu finansowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Profesor Stanis³aw Miecznikowski uczestniczy³ we wdra¿aniu rozwi¹zañ
rynkowych w transporcie kolejowym na Dolnym Œl¹sku, a tak¿e w pracach
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zespo³u naukowców Politechniki Gdañskiej i Uniwersytetu Gdañskiego nad
koncepcj¹ Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, uruchomionej w 2015 r.
Profesor wypromowa³ ponad 500 prac magisterskich i 7 prac doktorskich,
w tym obywatela Niemiec, który zosta³ profesorem na Uniwersytecie w Konstancji. W swojej dzia³alnoœci dydaktycznej Profesor Stanis³aw Miecznikowski
skoncentrowa³ siê na wyk³adach poœwiêconych gospodarowaniu w transporcie
kolejowym. W 2015 r. Profesor Stanis³aw Miecznikowski zosta³ odznaczony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
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S£OWO WSTÊPNE
INTRODUCTION
Z przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce kolejn¹ edycjê „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” z serii Ekonomika transportu i rynek us³ug transportowych. W tomie 61 zamieœciliœmy 11 artyku³ów przygotowanych w ramach badañ w³asnych i studiów prowadzonych w
2016 r. w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego oraz przez doktorantów i osoby œciœle wspó³pracuj¹ce z Katedr¹. Problematyka poruszana w opracowaniach dotyczy piêciu grup tematycznych z uwzglêdnieniem rynku transportu lotniczego, miejskiego, kolejowego,
us³ug kurierskich, ekspresowych i paczkowych oraz innych problemów
ekonomiczno-transportowych.
Zagadnienia dotycz¹ce ga³êzi i rynku us³ug lotniczych zaprezentowano
w trzech artyku³ach poœwiêconych egzogenicznym czynnikom rozwoju transportu lotniczego w XXI wieku, roli polskiego rynku us³ug lotniczych w warunkach konkurencji pozacenowej oraz komunikacji marketingowej przewoŸników
lotniczych w transmedialnych kana³ach przekazu.
W czterech kolejnych opracowaniach zosta³a poruszona problematyka funkcjonowania rynku transportu miejskiego z uwzglêdnieniem badañ marketingowych zachowañ transportowych w podró¿ach miejskich, zmian taryfowych
w miejskim transporcie zbiorowym na obszarze Metropolitalnego Zwi¹zku
Komunikacyjnego Zatoki Gdañskiej, funkcjonowania transportu trolejbusowego
w Gdyni wraz z analiz¹ SWOT odnosz¹c¹ siê do wykorzystywanych œrodków
transportowych. Warto podkreœliæ, ¿e rozwa¿ania te s¹ egzemplifikacj¹ podjêtych zagadnieñ na wyodrêbnionym obszarze miejskim w regionie Pomorza.
Autorzy dwóch kolejnych artyku³ów dotycz¹cych rynku us³ug transportu
kolejowego skoncentrowali siê na percepcji kosztów transakcyjnych miêdzy
przewoŸnikami a zarz¹dcami infrastruktury kolejowej w Europie, a tak¿e na
koncepcji Airport Link na przyk³adzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Opracowania zamieszczone w ostatniej czêœci tomu poœwiêcono problemom
funkcjonowania wspó³czesnego rynku us³ug kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) oraz obs³udze transportowej importu wêgla do Polski. Zaprezen-
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towana we wszystkich opracowaniach problematyka jest aktualna, a ponadto
jest odzwierciedleniem naukowego, spo³ecznego, gospodarczego i politycznego
zainteresowania. Wynika z dynamicznych przeobra¿eñ œwiatowej, europejskiej
i polskiej gospodarki w XXI w. oraz roli sektora transportu jako aktywnego
czynnika rozwoju i wzrostu gospodarczego. W œwietle przedstawionych faktów
wzrasta potrzeba rozwijania i pog³êbiania naukowych badañ oraz studiów nad
wa¿nymi problemami funkcjonowania sektora transportu, wyodrêbnionych
rynków i jego podmiotów. Zagadnienia zaprezentowane w niniejszym tomie s¹
przyczynkiem do zg³êbiania specjalistycznej i praktycznej wiedzy w zaproponowanym przez autorów zakresie. Na innowacyjny, oryginalny i aplikacyjny
charakter opracowañ zwrócili uwagê – prof. dr hab. El¿bieta Marciszewska ze
Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie i prof. dr hab. Zdzis³aw Kordel z Katedry
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdañskiego, którym w imieniu autorów
sk³adam serdeczne podziêkowania za cenne uwagi dotycz¹ce formy i merytorycznej zawartoœci publikacji.
prof. dr hab. Danuta Ruciñska
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EGZOGENICZNE CZYNNIKI ROZWOJU
TRANSPORTU LOTNICZEGO W XXI WIEKU
Streszczenie: Elementem kompleksowej analizy rozwoju transportu lotniczego,
oprócz endogenicznego œrodowiska wewn¹trzrynkowego (working environment), jest
m.in. identyfikacja tendencji œrodowiska zewnêtrznego, „otaczaj¹cego” rynek transportu lotniczego (zwanego w literaturze anglojêzycznej contextual environment). Œrodowisko to sk³ada siê z czynników egzogenicznych, do których w XXI w. nale¿¹: globalizacja, procesy makroekonomiczne, demograficzne, sytuacja polityczna, rozwój
innych ga³êzi transportu, czynniki losowe, zmiany œrodowiska naturalnego, rozwój
technologiczny cywilizacji. W artykule dokonano analizy wp³ywu poszczególnych
czynników na przeobra¿enia i rozwój transportu lotniczego w XXI w.
S³owa kluczowe: transport lotniczy, rozwój, czynniki egzogeniczne

THE EGZOGENIC FACTORS OF THE AIR TRANSPORT
DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY
Abstract: The main elements of the air transport development complex analysis are
endogenic market environment – “working environment” as well as identyfication of
the outer, surrounding environment so called “contextual environment”. This environment consists of egzogenic factors which in XXI century are: globalization, macroeconomic processes, demography political situation, development of the other
transport means, hazard factors, the changes of the natural environment, technological development of civilization. The analysis of the influence o those factors on the
changes and development of the air transport in the XXI century has been done in
this paper.
Keywords: air transport, development, contextual environment (egzogenic factors)
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Wprowadzenie
Do g³ównych czynników egzogenicznych kszta³tuj¹cych rynek transportu
lotniczego nale¿¹: globalizacja, procesy makroekonomiczne, demografia i rozwój spo³eczeñstwa, sytuacja polityczna, rozwój innych ga³êzi transportowych,
czynniki losowe, zmiany œrodowiska naturalnego i rozwój technologiczny cywilizacji.
Czynniki egzogeniczne tworz¹ce œrodowisko zewnêtrzne transportu lotniczego nie dotycz¹ wy³¹cznie analizowanej ga³êzi. Globalizacja czy te¿ rozwój
demograficzny spo³eczeñstw oddzia³uj¹ na niemal wszystkie aspekty dzia³alnoœci cz³owieka. Zmiany klimatyczne determinuj¹ ¿ycie spo³eczne, kszta³t i kondycjê gospodarki œwiatowej. Rozwój technologiczny cywilizacji jest baz¹ rozwoju
wielu dziedzin i obszarów aktywnoœci cz³owieka, w tym transportu lotniczego.
Przedmiotem rozwa¿añ bêdzie wp³yw tych czynników na funkcjonowanie i rozwój wspó³czesnego transportu lotniczego.

1. Globalizacja a rozwój transportu lotniczego
Transport lotniczy jest obszarem dzia³alnoœci ekonomicznej o naturalnych cechach rozwoju w œrodowisku miêdzynarodowym. Ujawniaj¹ siê one g³ównie
w kontekœcie globalizacji, tj. z³o¿onego, dynamicznego i podstawowego procesu
zachodz¹cego w sferze socjalnej i ekonomicznej, definiuj¹cego zmiany na œwiecie3.
Globalizacja nie mo¿e przebiegaæ bez transportu lotniczego, a sam rozwój
transportu lotniczego jest w du¿ej mierze efektem globalizacji. Od pocz¹tku istnienia transport lotniczy charakteryzowa³ siê du¿ym potencja³em globalizacyjnym. Globalizacja okreœlana jako œcis³a integracja pañstw i spo³eczeñstw wynika
ze zwiêkszonej dostêpnoœci transportu i telekomunikacji, co powoduje zniesienie barier geograficznych, stanowi¹cych do tej pory przeszkodê dla przep³ywu
dóbr, us³ug, kapita³u, wiedzy i ludzi4. Proces ten staje siê mo¿liwy m.in. dziêki
redukcji kosztów transportu (np. lotniczego) i telekomunikacji. W sensie ekonomicznym globalizacjê okreœla siê jako historyczny i spontaniczny proces liberalizacji wraz z postêpuj¹c¹ integracj¹ rynków, towarów, kapita³u, si³y roboczej
oraz technologii i informacji tworz¹cych wspó³zale¿ny rynek œwiatowy5.

3

4
5

A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce œwiatowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 7.
J.E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 26.
G.W. Ko³odko, Wêdruj¹cy œwiat, Prószyñski Media, Warszawa 2011, s. 98.
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Globalizacja to proces ekonomiczny, socjologiczny, polityczny, kulturowy
i techniczny, co podkreœla jego wieloaspektowoœæ. Dodatkowo jest nacechowana
elastycznoœci¹ procesów, efektywnoœci¹, innowacyjnoœci¹ i przedsiêbiorczoœci¹6.
Globalizacja z jednej strony jest postrzegana jako pozytywne zjawisko, naturalny efekt liberalizacji i likwidowania narodowych barier. Ten pogl¹d reprezentuj¹ g³ównie przedstawiciele korporacji transnarodowych, z olbrzymim kapita³em i mo¿liwoœciami organizacyjnymi. W przypadku transportu lotniczego s¹
to wielkie przedsiêbiorstwa lotnicze lub ich alianse strategiczne. Tak¹ globalizacjê okreœla siê mianem new e-economy z rozwijaj¹cym siê sektorem e-business
wspieranym przez e-commerce i e-finance7. Zjawiska te wystêpuj¹ w przypadku
przedsiêbiorstw lotniczych, których stopieñ inwestycji w technologie informacyjne i transmedialne stanowi o konkurencyjnoœci i mo¿liwoœciach globalnych.
Drugie oblicze globalizacji wskazuje na jej cechy ujemne. Ma³e, lokalne podmioty rynkowe, w tym na rynku us³ug lotniczych, nie znajduj¹ szans rozwojowych w konkurencyjnym otoczeniu z wielkimi korporacjami. Lokalne linie lotnicze bez odpowiedniego kapita³u nie mog¹ konkurowaæ na rynku œwiatowym
z gigantami, takimi jak np. Delta Airlines, Air France-KLM i innymi. W przypadku transportu lotniczego bowiem wysokoœæ kapita³u i nak³adów pocz¹tkowych
jest naturaln¹ barier¹ wejœcia na rynek. Oddzia³uje to na kszta³t rynku, na jego
segmentacjê i specjalizacjê, np. na powstawanie lokalnych przewoŸników lotniczych, odpowiedzialnych za zabezpieczenie dzia³alnoœci du¿ych firm lotniczych,
dostarczaj¹cych pasa¿erów do wielkich hubów poprzez obs³ugê po³¹czeñ bezpoœrednich point to point (P2P).
Efektem globalizacji w transporcie lotniczym s¹ nastêpuj¹ce zjawiska:
– mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ugi transportowej o zasiêgu globalnym;
– wykszta³cenie siê konsumenta globalnego o tych samych preferencjach
wzglêdem standardu us³ugi;
– migracje zarobkowe personelu w zwi¹zku z globalizacj¹ rynku pracy w transporcie lotniczym;
– rozwój turystyki w zwi¹zku ze wzrostem zamo¿noœci spo³eczeñstwa oraz
ewolucja preferencji klientów, np. klienci VFR (visiting friends and relatives);
– powstawanie i ugruntowanie pozycji organizacji globalnych zajmuj¹cych siê
standaryzacj¹, prawodawstwem i nadzorem rynku transportu lotniczego;
– redukcja roli umów bilateralnych ASA i roli pañstw w zawieraniu porozumieñ na rzecz projektów typu Single Sky;
– powstawanie globalnych sojuszy strategicznych przewoŸników lotniczych,
które w swej charakterystyce maj¹ znamiona organizacji kartelowej (co jest
zwi¹zane z lokaln¹ lub regionaln¹ monopolizacj¹ rynku);
6

7

Przedsiêbiorstwo – zasady dzia³ania, funkcjonowanie, rozwój, red. J. ¯urek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007, s. 971.
S. Flejterski, P. Wahl, Globalizacja – stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego” 2010, nr 607, s. 10–11.
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– szeroko stosowana ekonomia skali, zasiêgu i koncentracji w zwi¹zku z formowaniem aliansów;
– umowy code-share u³atwiaj¹ce podró¿owanie i unifikuj¹ce procedury rezerwacji.
Globalizacja sprzyja likwidacji obowi¹zuj¹cych barier narodowych poprzez
zacieœnienie kooperacji miêdzynarodowej w sferze handlu, przep³ywu towarów, informacji i osób. Przejawem takiego dzia³ania jest powstawanie korporacji
ponadnarodowych, które s¹ odpowiedzialne za kszta³t i kondycjê gospodarki
w wymiarze globalnym. Przejawem takich mechanizmów w sektorze lotniczym
jest formowanie aliansów strategicznych. Dyrektor generalny IATA Pierre Jeanniot na 55 zgromadzeniu ogólnym stwierdzi³, ¿e alianse s¹ wersj¹ globalizacji
promowan¹ przez przedsiêbiorstwa lotnicze.
Alianse strategiczne pomiêdzy przewoŸnikami lotniczymi to forma wspó³pracy przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w konkurencyjnym otoczeniu. W zale¿noœci
od przyjêtych zasad mog¹ to byæ proste porozumienia, oferowanie pomocy technicznej, leasingu, licencji, franczyzy (franchising), joint venture, do wykupu i fuzji
przedsiêbiorstw w³¹cznie8.
Wed³ug E. Marciszewskiej poprzez alianse nastêpuje globalny rozwój przewoŸników kreuj¹cych globalnego klienta, globalny produkt i globalny system
dystrybucji, a ponadto s¹ uruchamiane mechanizmy standaryzacji oraz spójnoœci
organizacyjnej i ekonomicznej na rynku us³ug lotniczych. Innym przyk³adem
po¿¹danego wp³ywu praktyk wynikaj¹cych z uczestnictwa w aliansie lotniczym
jest redukcja kosztów utrzymania infrastruktury technicznej, parku maszynowego i operacji lotniczych. Alians lotniczy sprzyja racjonalizacji wykorzystania
obiektów infrastruktury portowej, np. pomieszczeñ typu longe, przeznaczonych
dla podró¿uj¹cych w ramach us³ugi œwiadczonej przez stowarzyszonych przewoŸników, personelu obs³uguj¹cego po³¹czenia w ramach aliansu, a tak¿e terminali przeznaczonych wy³¹cznie dla cz³onków aliansu.
Globalny charakter aliansu lotniczego umo¿liwia przewoŸnikowi obecnoœæ
w ka¿dej czêœci globu, przez co koszty dzia³alnoœci marketingowej s¹ wspó³dzielone przez cz³onków aliansu. Co wiêcej, alians lotniczy nadaje globalny charakter
ka¿demu z cz³onków, otwieraj¹c nowe mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug przedsiêbiorstwom i korporacjom w skali transnarodowej.
G³ówn¹ zalet¹ uczestnictwa w aliansie strategicznym jest rozszerzenie
i optymalizacja oferowanych sieci po³¹czeñ. Dziêki aliansom strategicznym
i mechanizmowi code-sharing konsumenci teoretycznie zyskuj¹ ³atwy dostêp do
niemal¿e ka¿dego miejsca na ziemi, bez koniecznoœci skomplikowanego planowania podró¿y i zakupu niezliczonej liczby biletów. Korzyœci wynikaj¹ z unifikacji technologii informatycznej (IT – Information Technology) miêdzy cz³onkami
8

E. Marciszewska, Globalizacja sektora us³ug transportu lotniczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 134.
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aliansów i zasady operowania w systemach e-ticketing (bilety dystrybuowane
wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹) przez globalne systemy dystrybucji (GDS – Global Distribution System)9.
Tabela 1. Podstawowe parametry aliansów lotniczych obecnych na globalnym rynku
transportu lotniczego

Wyszczególnienie

Oneworld
(dane na dzieñ
03.04.2012)

SkyTeam
(dane na dzieñ
29.08.2012)

Star Alliance
(aktualizacja w 2015 r.)

rok za³o¿enia
1998

cz³onkowie

Air Berlin, American
Airlines, British
Airways, Cathay
Pacific, Finnair, Iberia,
Japan Airlines (JAL),
LAN Airlines, Qantas,
Royal Jordanian,
S7 Airlines i ponad
20 linii lotniczych
stowarzyszonych

2000

1997

Adria, Aegean, Air Canada,
Aeroflot, Aerolineas
Air China, Air New Zealand,
Argentinas, Aero
ANA, Asian Airlines, Austrian
Mexico, Air Europa,
Airlines, Avianca/TACA, Blue1,
Air France/KLM,
Brussels Airlines, Copa AirAlitalia, China Airlines,
lines, Croatia Airlines, Egypt
China Eastern, China
Air, Ethiopian, PLL LOT, LuftSouthern, Czech Airline,
hansa, Scandinavian Airlines,
Delta, Kenya Airways,
Singapore Airlines, South
Korean Air, MEA,
African Airways, Swiss, TAM,
Saudia, Tarom,
TAP Portugal, Thai, Turkish
Vietnam Airlines
Airlines, United, US Airways

liczba portów
docelowych
(destinations)

810

993

1356

liczba obs³ugiwanych pañstw

149

186

193

dzienna liczba
operacji
(departures)

8627

14 968

21 555

flota

2381

2644

4433

pasa¿erowie
(mln)

324

537

zatrudnieni

–

roczny przychód (revenues)
(mld USD)

100

425 674
–

678,98
436 000
182,24

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji ze stron internetowych: www.staralliance.com, www.oneworld.com, www.skyteam.com [dostêp: 10.06.2016].

Zysk z uczestnictwa w aliansie strategicznym nie jest ³atwy do zdefiniowania
ze wzglêdu na z³o¿onoœæ relacji finansowych i operacyjnych. Oœmiu cz³onków
9

B. Vasigh, K. Fleming, T. Tacker, Introduction to air transport economics – from theory to applications,
Ashgate, Aldershot 2010, s. 171.
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skupionych w aliansie oneworld odnotowa³o wzrost zysku o ok. 400 mln USD
dziêki funkcjonowaniu na nowych rynkach. Du¿e grupy stowarzyszonych linii
lotniczych (SkyTeam, Star Alliance, oneworld) zanotowa³y wzrost natê¿enia ruchu œrednio o 9,4%10. W tabeli 1 przedstawiono podstawow¹ charakterystykê
aliansów lotniczych na globalnym rynku us³ug transportu lotniczego.
Uczestnictwo w strategicznym aliansie lotniczym poci¹ga te¿ za sob¹ negatywne konsekwencje. Po pierwsze, przedsiêbiorstwo musi zmierzyæ siê z koniecznoœci¹ udostêpnienia informacji cz³onkom aliansu, które dotychczas zapewnia³y
mu przewagê w œrodowisku konkurencyjnym (np. systemy informacyjne). Po
drugie, nowy cz³onek w aliansie niekiedy zmniejsza znaczenie dotychczasowych
cz³onków poprzez koniecznoœæ oddania czêœci rynku, zdolnoœci przewozowej
itp. Po trzecie, koniecznoœæ zapewnienia obs³ugi znacznej liczbie towarzystw lotniczych w ramach aliansu mo¿e spowodowaæ wzrost kosztów ogólnych (overhead
costs), wynikaj¹cych np. z koniecznoœci zatrudnienia personelu na pe³nym etacie
(Star Alliance zatrudnia na pe³nym etacie ok. 70 pracowników do nadzoru operacji prowadzonych w ramach aliansu, a oneworld – 23 pe³noetatowych pracowników)11.
Innym efektem globalizacji ga³êzi s¹ inicjatywy zmierzaj¹ce do unifikacji
przestrzeni powietrznej i usuwania barier swobodnego przep³ywu ludzi i towarów. Spektakularnym przyk³adem takich wysi³ków jest inicjatywa Single European Sky (SES) – odpowiedŸ organizacji EUROCONTROL (European Organization for the Safety of Air Navigation) na systematycznie zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê
operacji lotniczych. Przewiduje siê, ¿e w nadchodz¹cym dwudziestoleciu (lata
2010–2030) natê¿enie ruchu lotniczego (loty IFR) na obszarze europejskim zwiêkszy siê 2,2–1,4 razy w stosunku do 2009 r. S¹ to przewidywania optymistyczne
i pesymistyczne (w poœrednich scenariuszach przewiduje siê wzrost odpowiednio 1,8 i 1,6 razy w stosunku do ruchu IFR w 2009 r.)12. Maj¹c na uwadze wzrost
natê¿enia ruchu lotniczego i dzia³ania w kierunku optymalizacji przep³ywu ruchu lotniczego, EUROCONTROL zdecydowa³a o zredukowaniu liczby bloków
przestrzeni z 67 (w du¿ej mierze powierzchniowo odpowiadaj¹cych poszczególnym krajom cz³onkowskim) do 9 funkcjonalnych bloków (Functional Airspace
Blocks – FABs). Nowo wyodrêbnione FABs zg³oszone do Komisji Europejskiej to
(por. rys. 1):
– NEFAB (Northern European FAB) – Estonia, Finlandia, £otwa i Norwegia;
– NUAC (Nordic Upper Airspace Center) – Dania i Szwecja;
– Baltic FAB – Polska i Litwa;

10
11
12

Ibidem, s. 172.
B. Vasigh, K. Fleming, T. Tacker, Introduction to air transport..., s. 173.
EUROCONTROL Long-Term Forecast – Flight Movements 2010–2030, s. 10, https://www.eurocontrol.
int/sites/default/files/content/documents/official-documents/forecasts/long-term-forecast-2010-2030.
pdf [dostêp: 13.06.2016].
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– FABEC (FAB Europe Central) – Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg
i Szwajcaria;
– FABCE (FAB Central Europe) – Czechy, S³owacja, Austria, Wêgry, Chorwacja,
S³owenia, Boœnia i Hercegowina;
– DANUBE – Bu³garia i Rumunia;
– BLUE MED – W³ochy, Malta, Grecja i Cypr;
– UK-IRELAND FAB – Wielka Brytania i Irlandia;
– SW FAB – Portugalia i Hiszpania13.
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Rysunek 1. Liczba operacji lotniczych w 2011 r. w poszczególnych segmentach przestrzeni
Europy (FAB) w ramach SES
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: EUROCONTROL Medium-Term Forecast – Flight Movement
2011–2017, s. 14, https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-documents/
forecasts/medium-term-forecast-2011-2017.pdf [dostêp: 13.06.2016]; EUROCONTROL, The 2012 Guide
to European Air Traffic Management, s. 20, http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-documents/skyway/2012-spring-skyway56-atm-guide.pdf [dostêp: 13.06.2016].

Przejawem wysi³ków globalizacyjnych w transporcie lotniczym s¹ równie¿
porozumienia pomiêdzy liniami lotniczymi na zasadzie podzia³u kodów lotniczych (code-share). Zasada ta ujawnia siê w przypadku, gdy na statku wykonuj¹cym operacjê powietrzn¹ w s³u¿bie jednego z przewoŸników czêœæ miejsc
pasa¿erskich (lub czêœæ pojemnoœci ³adunkowej) wykorzystuje inny przewoŸnik14.
PrzewoŸnik mo¿e sprzedaæ us³ugê transportow¹ w ramach biletu lotniczego,
która jest realizowana przez innego operatora, np. miejsce oferowane przez PLL
LOT mo¿e byæ wykupione na pok³adzie samolotu Lufthansy i odwrotnie. Oczy13

14

EUROCONTROL, Functional Airspace Blocks (FABs) and the Single European Sky (SES), http://publish.
eurocontrol.int/articles/functional-airspace-blocks-fabs-and-single-european-sky-ses [dostêp:
13.06.2016].
M. ¯ylicz, Prawo lotnicze miêdzynarodowe, europejskie i krajowe, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 311.
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wiœcie zjawisko code-share ma zarówno swoich zwolenników, jak i oponentów.
Zwolennicy twierdz¹, ¿e umowy te poszerzaj¹ ofertê rynkow¹, zwiêkszaj¹c mo¿liwoœci przewozowe. Natomiast oponenci twierdz¹, i¿ dekonfiguruje to sposób
rezerwacji w Global Distribution System, wprowadzaj¹c zamieszanie i w¹tpliwoœci klientów, którzy do koñca nie wiedz¹, z jakim operatorem odbêd¹ podró¿
lotnicz¹15.
Globalizacja jest czynnikiem o znacz¹cym wp³ywie na rozwój transportu lotniczego, mo¿liwym do doœæ precyzyjnego okreœlenia i zdefiniowania (predetermined).

2. Gospodarka œwiatowa a rozwój transportu lotniczego
Rozwój gospodarczy w skali œwiatowej zale¿y od wspó³zale¿nych czynników:
– charakteru rozwoju demograficznego spo³eczeñstwa;
– stopnia zu¿ycia i wyczerpania zasobów œrodowiska naturalnego, bêd¹cych
baz¹ surowców energetycznych, wa¿nych dla transportu lotniczego (np. ropa
naftowa);
– stopnia zaspokojenia potrzeb spo³eczeñstwa poprzez gospodarkê ¿ywnoœciow¹ (jak element dóbr ni¿szego rzêdu posiadaj¹cych ujemn¹ elastycznoœæ
dochodow¹, które po zaspokojeniu pozwalaj¹ na rozwój dóbr wy¿szego rzêdu o dodatniej elastycznoœci dochodowej, np. zapotrzebowania na us³ugi
transportu lotniczego);
– uprzemys³owienia gospodarki i wzrostu kapita³u przemys³owego, co oddzia³uje równie¿ na rozmiar, formê i zakres zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego i jego skoñczone zasoby16.
Tempo rozwoju gospodarczego w skali globalnej jest zmienne i charakteryzuje siê okresow¹ fluktuacj¹ (w zale¿noœci od stanu koniunktury). Wed³ug danych Banku Œwiatowego na przestrzeni lat 1961–2012 œrednia globalna dynamika
GDP wynosi³a 3,55%, ze swoim maksimum 6,83% w 1964 r. i minimum -2,22%
w 2009 r.17 Szczególnie niekorzystnym okresem w rozwoju gospodarki œwiatowej by³y lata koñcowe pierwszej dekady XXI w. (recesja w 2008 r. po kryzysie
najwiêkszych banków inwestycyjnych oraz spadku wartoœci inwestycji zwi¹zanych z nieruchomoœciami). Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e okresy recesji wraz
z okresami dobrej koniunktury gospodarczej ulegaj¹ skracaniu na przestrzeni
ostatnich 100 lat. Jak podaj¹ analizy EADS, w latach 1919–1939 gospodarka œwiatowa doœwiadczy³a 8,5-letniej globalnej recesji. Natomiast na prze³omie XX i XXI w.
15

16
17

P. Belobaba, A. Odoni, C. Barnhart, The Global Airlines Industry, John Wiley and Sons, Chippenham
2009, s. 452–453.
S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 92.
Obliczenia w³asne na podstawie danych z World Bank DataBank, http://databank.worldbank.org/
data/views/reports/chart.aspx# [dostêp: 13.07.2016].
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(1986–2011) okresy recesji zmniejszy³y swoje trwanie do mniej ni¿ 2,5 lat, podkreœlaj¹c dynamikê zmian w koniunkturze nowoczesnej gospodarki globalnej18.
Przedsiêbiorstwa lotnicze w prognozach podaj¹, ¿e dynamika œwiatowego
GDP do 2031 r. bêdzie oscylowa³a w granicach 3%. W œlad za tym wzrost wskaŸnika RPK dla przewoŸników lotniczych bêdzie siê kszta³towa³ na poziomie 5%
w skali globalnej. Prognozy dotycz¹ce RPK oraz dynamiki GDP w skali globalnej zamieszczono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Prognozy dotycz¹ce dynamiki œwiatowego GDP i RPKs (w %)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Airbus Global Market Forecast 2012–2031, www.
aribus.com [dostêp: 13.06.2016]; Boeing Current Market Outlook 2013–2032, http://speednews.com/documentaccess/103536_cmo2013.pdf [dostêp: 13.06.2016]; Embraer Market Outlook 2009-2028, http://www.
team.aero/files/aviation_data/Embraer-Mkt-Outlook-2009-2028.pdf [dostêp: 13.06.2016].

Wraz z rozwojem gospodarczym na przestrzeni lat nastêpowa³y istotne przeobra¿enia wskutek wspó³zale¿noœci zmian strukturalnych i innowacji. Zmiany
strukturalne by³y efektem pojawiaj¹cych siê innowacji, a te z kolei w du¿ej mierze
– efektem zmian cywilizacyjnych (np. innowacj¹ by³o pojawianie siê samolotu
i narodziny transportu lotniczego, który zrewolucjonizowa³ transport i œwiatow¹
gospodarkê). Dodatkowo pojawi³y siê nowe zjawiska wspomagaj¹ce ewolucjê
struktury gospodarki, np. zwiêkszony i swobodny przep³yw kapita³ów, produkcja i wymiana towarów o wysokim stopniu przetworzenia, wzrost inwestycji
18

Navigating the Future, [w:] Airbus Global Market Forecast 2016–2035, www.aribus.com [dostêp:
13.06.2016].
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w us³ugach (w krajach rozwiniêtych udzia³ us³ug w strukturze PKB wynosi
60–70%)19.
W literaturze na temat prognozowania rozwoju gospodarczego œwiata podkreœla siê równie¿ zmianê œrodka ciê¿koœci wk³adu poszczególnych regionów
w strukturê œwiatowego produktu. Œrodek ciê¿koœci przesuwa siê z tradycyjnie
dojrza³ych ekonomii krajów zachodnich w kierunku wschodz¹cych gospodarek
Azji (rys. 3). Ta tendencja znajduje równie¿ odbicie w strukturze RPK (Revenue
Passenger Kilometer) w transporcie lotniczym, gdzie nowe gospodarki azjatyckie
notuj¹ gwa³towny wzrost przewozów pasa¿erskich i obrotów zwi¹zanych
z transportem lotniczym towarów, zwiêkszaj¹c swój udzia³ w skali globalnej.
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Rysunek 3. Procentowy udzia³ w œwiatowym GDP z podzia³em na regiony w latach 2011
i 2030
ród³o: OECD Economic Policy Papers, Looking To 2060: Long-Term Global Growth Prospects, http://www.
oecd-ilibrary.org/economics/looking-to-2060-long-term-global-growth-prospects_5k8zxpjsggf0-en
[dostêp: 2.07.2016].

Gospodarka œwiatowa, jej kondycja i aktualna faza cyklu rozwojowego maj¹
silny wp³yw na rentownoœæ przedsiêbiorstw lotniczych. Od pocz¹tku powstania
transportu lotniczego wystêpuje tak¿e zjawisko cyklicznoœci. R. Doganis okreœla
okres cyklu transportu lotniczego na ok. 4–6 lat oraz ROIC (Return on Invested
Capital) dla przewoŸników lotniczych na poziomie 6%. Jest to najgorszy wynik
spoœród wszystkich podmiotów zaanga¿owanych w transport lotniczy w latach
1992–1996, np. ROIC dla portów lotniczych wynosi 10%, dla cateringu – 10–13%,

19

J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka œwiatowa – geneza i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 318.
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dla handlingu – 11–14%, leasingu samolotów – 15%, producentów samolotów –
16%, a dla GDS (Global Distribution System) – ok. 30%20.
Dane gromadzone przez organizacje miêdzynarodowe (np. IATA, ICAO)
wskazuj¹ na korelacjê rentownoœci linii lotniczych z koniunktur¹ gospodarcz¹.
W literaturze równie¿ podaje siê, ¿e cyklicznoœæ w transporcie lotniczym wykazuje tendencjê do skracania okresów i wzrostów amplitudy zysku i straty. Wystêpuje zatem paradoks ekonomii w transporcie lotniczym: mimo rozwoju sektora
i wzrostowej tendencji liczby obs³u¿onych pasa¿erów rentownoœæ bran¿y przewozowej nie jest korzystna. Ilustracj¹ zjawiska s¹ dane dotycz¹ce liczby
obs³u¿onych pasa¿erów w USA w latach 1948–2012. Dla przewoŸników amerykañskich wzrost ten kszta³towa³ siê na poziomie ok. 50-krotnym, tj. 14 541 tys.
pasa¿erów w 1948 r. w porównaniu do 736 618 tys. w 2012 r.21 Przy tak dynamicznym ruchu lotniczym nale¿a³oby oczekiwaæ podobnych wzrostów rentownoœci i kondycji przewoŸników, jednak wykazywa³y one doœæ du¿¹ cyklicznoœæ,
a mar¿a netto przewozów pasa¿erskich w latach 1961–2012 kszta³towa³a siê
w przedziale od -4,6% do 6,10% (rys. 4)22.
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lotniczego w odniesieniu do dynamiki œwiatowego GDP w latach 1961–2011 (w %)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Airlines for America, http://www.airlines.org/Pages/
AnnualResults-U.S.-Airlines.aspx [dostêp: 6.07.2016] oraz danych z World Bank DataBank, http://databank.worldbank.org/data/views/reports/chart.aspx# [dostêp: 6.07.2016].

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e analiza cyklicznoœci i rentownoœci transportu
lotniczego wy³¹cznie w kontekœcie koniunktury gospodarczej nie gwarantuje
poprawnej interpretacji korelacji tych zmiennych. Dla pe³nego zrozumienia zjawiska cyklicznoœci w transporcie lotniczym konieczne jest w³¹cznie do analizy
20
21
22

R. Doganis, Flying off Course, Routledge, New York 2006, s. 6.
Airlines for America, http://www.airlines.org/Pages/Annual-Results-U.S.-Airlines.aspx [dostêp: 6.07.2016].
Ibidem.
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zagadnieñ zwi¹zanych z wp³ywem cen surowców energetycznych, zmian
w popycie na podró¿e oraz zagadnieñ zwi¹zanych z losowymi zmiennymi, takimi jak np. wojny, ataki terrorystyczne czy klêski œrodowiskowe.

3. Demografia a rozwój transportu lotniczego
Jednym z g³ównych trendów demograficznych w XXI w. jest gwa³towny
wzrost liczby ludnoœci. Przewiduje siê, ¿e przed 2050 r. liczba ludnoœci osi¹gnie
8,9 mld obywateli wed³ug scenariusza bazowego (rys. 5), a dynamika tempa
wzrostu populacji wyniesie œrednio 0,77%, w porównaniu do œredniorocznego
wzrostu 1,76% w latach 1950–200023.
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Rysunek 5. Wzrost wielkoœci populacji ludzkiej do 2050 r.: wariant bazowy – 8,9 mld oraz
warianty – 10,6 mld i 7,4 mld
ród³o: United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Population to 2300, New
York 2004, s. 5.

Wzrost demograficzny po³¹czony z migracj¹ zarobkow¹ i z terenów wiejskich do miast stwarza wyj¹tkowe warunki dla rozwoju rynku us³ug lotniczych.
Prognozy Boeinga, Airbusa i innych producentów sprzêtu lotniczego upatruj¹
w nich g³ówn¹ szansê rozwojow¹.
23

United Nations Department of Economic and Social Affair, World Population to 2300, New York
2004, s. 4.
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Airbus Global Market Forecast 2012–2031 podaje, ¿e po raz pierwszy w historii
ludzkoœci, w 2011 r. ponad po³owa populacji ludzkiej zamieszkiwa³a tereny miejskie (ponad 3,5 mld). Wed³ug prognoz w 2030 r. 59% ludzkoœci bêdzie ¿y³o
w miastach (ok. 5 mld), które bêd¹ g³ównymi motorami rozwoju ekonomicznego24.
Wzrost dobrobytu spo³eczeñstw i poziomu stopy ¿yciowej oraz jego zmiany
strukturalne (rozwój klasy œredniej) oddzia³uje na przeobra¿enia struktury rozwoju
gospodarczego i rynku us³ug lotniczych. Dodatkowo, starzenie siê spo³eczeñstw
w najbli¿szej przysz³oœci bêdzie oddzia³ywa³o na rozwój transportu lotniczego,
uwzglêdniaj¹cego preferencje nabywców us³ug w zaawansowanym wieku
(udogodnienia infrastrukturalne, ukierunkowana oferta, wiêkszy odsetek podró¿y w celach rekreacyjnych).
Rozwój miast, a w szczególnoœci mega-miast (mega-cities), ma obecnie i bêdzie
mia³ w perspektywie nadchodz¹cych 20 lat bardzo istotne znaczenie. Bêdzie on
podstaw¹ kszta³towania sieci po³¹czeñ na rynku us³ug lotniczych. Wed³ug statystyk Airbusa ruch pomiêdzy g³ównymi miastami (po³¹czenia d³ugodystansowe –
long-haul) wzrasta znacznie szybciej ni¿ pomiêdzy miastami o mniejszym znaczeniu gospodarczym. Jest on równie¿ bardziej odporny na kryzysy w bran¿y
i œwiatowej gospodarce. W 2016 r. 39 miast posiada mo¿liwoœæ odprawy 10 tys.
pasa¿erów dziennie na po³¹czeniach d³ugodystansowych. Przed 2030 r. wiêcej
ni¿ 87 miast bêdzie mog³o wykazaæ takie same wyniki w odniesieniu do liczby
odprawionych pasa¿erów dziennie na po³¹czeniach d³ugodystansowych pomiêdzy g³ównymi hubami25.
Powstawanie mega-miast (metropolii) i ich funkcje g³ównych wêz³ów komunikacyjnych jest zazwyczaj identyfikowane z wykszta³caniem siê portów lotniczych typu hub. S¹ one bazami najwiêkszych przewoŸników lotniczych i taka
lokalna dominacja bêdzie umacnia³a siê w nadchodz¹cej przysz³oœci.
Starzenie siê spo³eczeñstwa to efekt z jednej strony prognozowanego zmniejszenia siê liczby narodzin, z drugiej zaœ – wyd³u¿aj¹cego siê wieku ¿ycia ludnoœci. W prognozach demograficznych jest ono dotkliw¹ tendencj¹ dla Azji i wielu
pañstw europejskich (por. rys. 6).
W tym samym czasie zmniejszy siê udzia³ czêœci populacji w wieku produkcyjnym (15-64 lat). Starzej¹ce siê spo³eczeñstwo wygeneruje specyficzne wymagania popytowe wobec transportu lotniczego przy zwiêkszonym zapotrzebowaniu na podró¿e rekreacyjne w celu spêdzania czasu wolnego, odwiedzania znajomych lub rodzin. Nowe wymagania to np. koniecznoœæ zapewnienia obs³ugi
medycznej na pok³adach samolotów, koniecznoœæ zmian w infrastrukturze dostosowanej do obs³ugi zwiêkszonej liczby starszych pasa¿erów, w tym niepe³nosprawnych. Nasilanie siê takich zjawisk, jak economy class syndrome (zespó³ klasy
ekonomicznej, pojawiaj¹cy siê w wyniku podró¿y na d³ugich dystansach
w ograniczonych przestrzennie przedzia³ach ekonomicznych), mog¹ stano24
25

Airbus Global Market Forecast 2012–2031, www.aribus.com [dostêp: 5.07.2016].
Ibidem.
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wiæ determinantê preferencji klientów i koniecznoœci zmian w rynkowych ofertach przewoŸników oraz portów lotniczych.
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[dostêp: 5.07.2016].

4. Problemy energetyczne i czynniki losowe a transport lotniczy
Do grupy najmniej przewidywalnych nale¿¹ czynniki losowe, o zwykle
gwa³townym przebiegu, odciskaj¹cym znacz¹ce piêtno na kondycji gospodarek,
w tym przedsiêbiorstw lotniczych. Przyk³adem takiego zjawiska mo¿e byæ erupcja wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii w kwietniu 2010 r., która na d³u¿szy czas
wstrzyma³a ruch nad Europ¹. Wed³ug Stowarzyszenia Europejskiego Linii Lotniczych (AEA) w efekcie zamkniêcia przestrzeni powietrznej i znacznych ograniczeñ ruchu lotniczego w kwietniu 2010 r. spadek przewozów siêgn¹³ a¿ 15,8%.
Negatywne skutki znalaz³y odzwierciedlenie w wynikach finansowych wielu
przewoŸników lotniczych, np. w drugim kwartale kwietnia 2010 r. wyniki finansowe PLL LOT obni¿y³y siê o 31 mln PLN26.
26

L. Baj, 10 mln osób nie mog³o polecieæ przez kwietniowy wybuch wulkanu, „Gazeta Wyborcza”, 5.08.2010,
s. 14.
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Innym czynnikiem losowym, znacz¹co wp³ywaj¹cym na kondycjê przedsiêbiorstw lotniczych, jest cena ropy naftowej. G³ównym odbiorc¹ i konsumentem
tego produktu s¹ kraje o ustabilizowanej koniunkturze ekonomicznej. USA, Europa i Japonia konsumuj¹ ponad po³owê œwiatowej produkcji tego surowca.
Mimo dominacji regiony te musz¹ siê równie¿ liczyæ z rozwijaj¹cymi siê rynkami azjatyckimi i ich rosn¹cym zapotrzebowaniem na energiê. Przyk³adowo, Chiny rozwija³y siê w tempie 7% w 2012 r., a Indie w tempie 4,7% w 2012 r. Porównuj¹c wzrosty rzeczywistego produktu krajowego brutto tych krajów ze
wzrostami krajów ju¿ znacznie bardziej rozwiniêtych (USA 2,8% w 2006 r., UE –
0,4% w 2012 r.), mo¿na oczekiwaæ, ¿e popyt na ropê naftow¹ bêdzie gwa³townie
wzrasta³ i przesuwa³ siê w kierunku tych gospodarek27.
Przewidywania tempa rozwoju œwiatowej gospodarki wskazuj¹ na ograniczone rezerwy tego surowca i mo¿liwoœci odkrywcze. Z³o¿a ropy naftowej znajduj¹ siê w 61% na Bliskim Wschodzie (rys. 7) i wydaje siê, ¿e w³aœnie tam nale¿y
oczekiwaæ najwiêkszego wzrostu jej wydobycia. Jednak niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna tych krajów utrudnia szczegó³owe prowadzenie analiz
i przewidywañ mo¿liwoœci wzrostu pozyskania, wahañ i wzrostu cen ropy
naftowej28.
Kolejnym czynnikiem oddzia³uj¹cym na ceny ropy naftowej jest wyczerpywanie siê zasobów roponoœnych. Pesymistyczne prognozy wskazywa³y na wyAzja; 4%
Ameryka Pó³nocna; 5%

Bliski Wschód; 61%

Ameryka Po³udniowa
i Centralna; 9%

Afryka; 9%

Europa i Euroazja; 12%

Rysunek 7. Lokalizacja œwiatowych z³ó¿ ropy naftowej
ród³o: Opracowanie w³asne.

27
28

Spillovers and Cycles in the Global Economy, „World Economic Outlook”, April 2007, s. 217–218.
G. Luft, The Oil Crisis and its Impact on the Air Cargo Industry, Institute for the Analysis of Global
Security, April 2006, s. 9.
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czerpywanie siê naturalnych zasobów w granicach 2010 r. Na ka¿de 10 bary³ek
konsumowanych przez œwiatow¹ gospodarkê w 2010 r. jedynie 4 by³y identyfikowane w nowych z³o¿ach. Jednak w optymistycznych przewidywaniach potrzeby œwiatowej gospodarki bêd¹ zaspokojone energetycznie w okresie nadchodz¹cych 30–40 lat. O osi¹gniêciu punktu maksymalnego wydobycia (Peak
Oil), co oznacza zu¿ycie 50% zasobów, dowiemy siê 4–6 lat po jego zaistnieniu29.
Osi¹gniêcie Peak Oil nie oznacza braku surowca. Wydobycie bêdzie wci¹¿ mo¿liwe na sta³ym poziomie przez parê lat, lecz bez mo¿liwoœci pokrycia wzrastaj¹cego zapotrzebowania na ten surowiec.
W obecnej sytuacji gospodarczej, gdzie margines b³êdu jest relatywnie ma³y,
jakiekolwiek zachwianie produkcji i dostaw ropy naftowej mo¿e okazaæ siê dla
transportu lotniczego znacz¹ce w skutkach. Po³¹czenie niekorzystnych zdarzeñ,
takich jak katastrofy œrodowiskowe, terroryzm oraz niestabilnoœæ polityczna petrodolarowych pañstw, g³ównych dostawców surowca, mo¿e zak³óciæ utrzymanie cen ropy na poziomie umo¿liwiaj¹cym stabilny rozwój gospodarczy.
Dla przedsiêbiorstw lotniczych wy¿sza lub zawy¿ona cena ropy naftowej
jest jednym z groŸniejszych czynników wiod¹cych do bankructwa i utraty p³ynnoœci finansowej. Wraz ze wzrostem cen paliwa lotniczego roœnie cena, jak¹
w efekcie p³aci nabywca us³ugi lotniczej.
Bezpoœredni wp³yw cen paliwa lotniczego na rentownoœæ przewoŸników
i wzrost cen biletów powoduj¹cy odp³yw klientów jest przyczyn¹ spadku dochodów przedsiêbiorstw lotniczych. Na rysunku 8 dokonano porównania ceny
paliwa lotniczego ze wskaŸnikami RPMs i ASMs przewoŸników amerykañskich
na przestrzeni lat 1991–2013 w operacjach krajowych i miêdzynarodowych.
W 2008 r. w czasie wzrostu ceny paliwa lotniczego wynikaj¹cego z recesji œwiatowej gospodarki nast¹pi³ spadek rentownoœci (RPMs) i mo¿liwoœci przewozowych przewoŸników amerykañskich (ASM). Zachowanie i korelacja omawianych parametrów potwierdzaj¹ wp³yw ceny paliwa na mo¿liwoœci i sytuacjê
ekonomiczn¹ przedsiêbiorstw lotniczych.
Istnieje te¿ poœredni wp³yw cen paliwa lotniczego na rentownoœæ przedsiêbiorstwa lotniczego. Cena paliwa kszta³tuje aktywnoœæ gospodarcz¹. Wysoka
wartoœæ cen surowca spowalnia aktywnoœæ ekonomiczn¹ œwiatowej gospodarki,
co w oczywisty sposób odbija siê na kondycji finansowej przedsiêbiorstw lotniczych.
Eksperci rozwa¿aj¹ rozwi¹zania czêœciowo niweluj¹ce cykliczne fluktuacje
cen ropy naftowej towarzysz¹ce za³amaniom gospodarki, lecz jednoznacznych
rozwi¹zañ nadal brakuje, bowiem cena ropy naftowej jest sk³adow¹ wielu czynników (np. decyzje OPEC, terroryzm, sytuacja polityczna, konflikty, popyt na
surowiec, poda¿, kursy walutowe, sytuacja na gie³dach, wschodz¹ce rynki zbytu, mo¿liwoœci produkcyjne rafinerii, sezonowoœæ wydobycia, tempo odkrywa29

Kiedy nast¹pi Peak Oil?, http://www.peakoil.pl/kiedy-nastapi-oil-peak.htm [dostêp: 9.07.2016].
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Rysunek. 8. Porównanie ceny paliwa lotniczego z RPMs i ASMs przewoŸników amerykañskich na przestrzeni lat 1991–2013 (krajowe i miêdzynarodowe operacje)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Airlines for America, http://www.airlines.org/Pages/
Annual-Results-U.S.-Airlines.aspx [dostêp: 7.07.2016].

nia nowych z³ó¿). Bior¹c jednak pod uwagê powagê sytuacji, nale¿a³oby zapocz¹tkowaæ dzia³ania maj¹ce na celu unormowanie i opanowanie wahañ cen
ropy naftowej. Jednym z rozwi¹zañ polepszaj¹cych sytuacjê jest magazynowanie rezerw strategicznych ropy naftowej, które mog³yby zostaæ wykorzystane
w czasie wysokich cen ropy i paliw. Planowe dostarczanie zmagazynowanej
ropy na rynek powinno przynajmniej czêœciowo ³agodziæ efekt wysokich cen.
Równoczeœnie z próbami magazynowania surowca nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszania efektywnoœci urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych paliwa kopalne (np. podnoszenie
sprawnoœci silników lotniczych). Ma to szczególne znaczenie, gdy¿ przewiduje
siê, ¿e 60% zu¿ycia ropy naftowej w ci¹gu najbli¿szych 20 lat bêdzie przypada³o
w³aœnie na sektor transportu. Innym rozwi¹zaniem, wp³ywaj¹cym na ustabilizowanie cen ropy naftowej mo¿e byæ zwiêkszenie efektywnoœci wydobycia i odkrywania nowych z³ó¿ poprzez unowoczeœnianie technologii ekstrakcji surowca
i odzyskiwanie z³ó¿ z terenów dotychczas nieeksploatowanych (np. uzyskiwanie ropy naftowej z pól piaskowych w Kanadzie30). Zgodnie z przewidywaniami
US Department of Energy, stosuj¹c technologie s³u¿¹ce do ekstrakcji surowca
z pól piaskowych, bêdzie mo¿na o 30–60% zwiêkszyæ wydobycie ropy naftowej31.
Alternatywnym rozwi¹zaniem jest równie¿ pozyskiwanie ropy naftowej
z ³upków. Dziêki tej technologii bêdzie mo¿liwe zwiêkszenie produkcji ropy ze
Ÿróde³ niekonwencjonalnych i ciek³ych frakcji gazu ziemnego. Jak podaje MAE
(Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna), niekonwencjonalne technologie wydobycia ropy naftowej zniweluj¹ dysproporcjê pomiêdzy wzrastaj¹cym popytem (prognozy podaj¹, ¿e osi¹gnie on 101 mln bary³ek dziennie w 2035 r.) a spad-

30

31

Wykorzystanie odzyskiwania ropy z piasków roponoœnych na terenie Kanady mo¿e usytuowaæ to
pañstwo na drugim miejscu po Arabii Saudyjskiej pod wzglêdem iloœci wydobywanej ropy naftowej.
U.S. Department of Energy, Enhanced Oil Recovery/CO Injection, http://www.fe.doe.gov/programs/
oilgas/eor/ [dostêp: 14.07.2016].
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kiem jej pozyskiwania ze Ÿróde³ konwencjonalnych prognozowanym na poziomie 65 mln bary³ek dziennie32.
Innym rozwi¹zaniem mo¿e byæ zwiêkszenie wykorzystania Ÿróde³ energii,
g³ównie etanolu, produkowanych na bazie biomasy. W Brazylii udzia³ etanolu
na rynku paliwowym wynosi 20%. Proces wytwarzania etanolu i op³aty na³o¿one na jego sprzeda¿ pozwalaj¹ zaoferowaæ to alternatywne Ÿród³o energii w cenie 1 USD za galon. Niestety, energia powsta³a z tego Ÿród³a jest mniejsza od
uzyskiwanej ze spalania paliw ropopochodnych. W zwi¹zku z tym, przy obecnym stopniu rozwoju technologicznego, wykorzystanie etanolu do celów
zwi¹zanych z transportem lotniczym wydaje siê nieop³acalne i ma³o prawdopodobne.
Innym alternatywnym Ÿród³em energii silników lotniczych jest ciek³y wodór
(H2). Jest on najlepszym rozwi¹zaniem w aspekcie jego efektywnoœci zamiany
w energiê na jednostkê masy (0,36 BTU/lb, dla porównania: paliwo lotnicze –
1,0 BTU/lb, etanol – 1,6 BTU/lb). Do niew¹tpliwych zalet wykorzystania takiego
Ÿród³a nale¿¹: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wiêksza efektywnoœæ
œrodka transportu na d³u¿szych dystansach, zmniejszenie zale¿noœci od paliw
kopalnych, mo¿liwoœæ rozwoju nowej generacji silników oraz dobre w³aœciwoœci
tego paliwa w procesie magazynowania i wykorzystania. Niekorzystnym aspektem takiego rozwi¹zania jest natomiast koniecznoœæ posiadania czterokrotnie
wiêkszych zbiorników na paliwo w porównaniu do klasycznego systemu zasilania silników lotniczych33.
Na koniec warto wskazaæ czynniki losowe, które szczególnie dotkliwie oddzia³uj¹ na rozwój transportu lotniczego, a przede wszystkim na rozwój pasa¿erskich przewozów lotniczych. Jest nim terroryzm lotniczy (powietrzny), powoduj¹cy dotkliwe straty w infrastrukturze lotniczej i ludziach.
Celem zamachów terrorystycznych w lotnictwie s¹ nie tylko samoloty (piractwo powietrzne, hijacking, skyjacking), lecz tak¿e porty lotnicze. Pierwszym zanotowanym tego typu przypadkiem by³ zamach na lotnisko w Monachium (luty
1970). W wyniku póŸniejszych zamachów terrorystycznych ucierpia³y m.in.
porty lotnicze: w Zaventem/Bruksela (marzec 2015), Domodiedowo/Moskwa
(styczeñ 2011), stanowiska odpraw izraelskich linii lotniczych Fiumicino/Rzym
i stanowiska odpraw na lotnisku Schwechat/Wiedeñ (oba – grudzieñ 1985), stanowiska odpraw holenderskich linii lotniczych KLM w porcie Esenboga/Ankara
(sierpieñ 2002) i inne. S¹ to czynniki egzogeniczne o szczególnie destrukcyjnym
znaczeniu dla spo³eczeñstwa i harmonijnego rozwoju transportu lotniczego.

32

33

Wydobycie ropy niekonwencjonalnej zmieni rynek energii, „Forbes”, 13.11.2013, http://www.forbes.pl/
ropa-z-lupkow-i-piaskowcow-zmieni-rynek-energii,artykuly,166275,1,1.html [dostêp: 14.07.2016].
I. Kroo, Future Air Transportation and the Environment, Stanford University Seminar, 21.01.2009,
http://www.youtube.com/watch?v=lDA2ilHA9ZI [dostêp: 15.07.2016].
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Zjawisko terroryzmu w miejscach publicznych, turystycznych destabilizuje
ruch lotniczy, wp³ywa na ekonomikê funkcjonowania przedsiêbiorstw lotniczych, funkcjonowanie ga³êzi i silnie powi¹zane z ni¹ sfery gospodarki i ¿ycia
spo³ecznego. Na przyk³ad po zamachach w tunezyjskich i egipskich hotelach,
a tak¿e w Turcji i we Francji (Pary¿, Nicea, Lyon – 2016 r.) o kilkadziesi¹t procent
spad³o ob³o¿enie miejsc i taka tendencja trwale siê utrzymuje. W Zaventem na
kilka dni ca³kowicie wstrzymano ruch lotniczy. Straty oszacowano na ok. 50 mln
EUR dziennie w ró¿nych bran¿ach, a spadek ruchu obs³ugiwanego przez belgijskie linie lotnicze wyniós³ ok. 20%. W gdañskim porcie lotniczym w czerwcu
2016 r. odnotowano ok. 40-procentowy spadek ruchu lotniczego na dotychczas
popularnych destynacjach turystycznych obs³ugiwanych przez samoloty czarterowe. Podobny wp³yw na aktywnoœæ lotnicz¹ i turystyczn¹ (hotelarsk¹, gastronomiczn¹) ma aktualna, napiêta sytuacja polityczna w Turcji i niektórych, innych pañstwach Bliskiego Wschodu.

Podsumowanie
W opracowaniu przedstawiono czynniki zewnêtrzne (egzogeniczne) w zasadniczym zakresie determinuj¹ce funkcjonowanie i rozwój transportu lotniczego. Ich identyfikacja i charakterystyka umo¿liwia bie¿¹ce planowanie dzia³alnoœci przedsiêbiorstw lotniczych, prognozowanie o œrednim i d³ugim horyzoncie
czasowym oraz konstruowanie alternatywnych scenariuszy rozwojowych.
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POLSKI RYNEK US£UG TRANSPORTU LOTNICZEGO
W POZACENOWYM KONKURENCYJNYM OTOCZENIU
Streszczenie: W artykule przedstawiono polski rynek us³ug transportu lotniczego
w œwietle procesów konkurencyjnych. Problematyka ta jest szczególnie istotna, gdy¿
w wyniku postêpu technicznego, zmian w zachowaniach i preferencjach nabywców
pasa¿erowie oczekuj¹ us³ug o wysokim standardzie jakoœciowym. PrzewoŸnicy lotniczy, d¹¿¹c do osi¹gniêcia przewagi konkurencyjnej, wprowadzaj¹ szereg us³ug dodatkowych dostosowanych do wybranych segmentów rynku. Na rynku miêdzyga³êziowym i wewn¹trzga³êziowym przewoŸnicy s¹ zmuszeni do stosowania zró¿nicowanych
instrumentów konkurencji. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ: bezpoœrednioœæ, dostêpnoœæ i dogodne godziny dostosowane do wybranych segmentów rynku. W przysz³oœci
nast¹pi wspó³praca pomiêdzy podmiotami autobusowymi, kolejowymi a lotniczymi
celem zwiêkszenia obszaru oddzia³ywania portów lotniczych.
S³owa kluczowe: transport lotniczy, konkurencja, przewoŸnik lotniczy, port lotniczy,
przewoŸnik kolejowy, przewoŸnik autobusowy

POLISH MARKET OF AIR TRANSPORT SERVICES
IN NON-PRICE COMPETITIVE SURROUNDINGS
Abstract: The article presents the Polish air transport market in light of competitive
processes. The issue is particularly important, as a result of technological advances,
changes in the behavior and preferences of customers, passengers expect the extra
services of a high standard of quality. Air carriers striving to achieve a competitive advantage introduce a range of services tailored to specific market segments. The market external and inside air carriers have to use different instruments of competition.
The most important include: immediacy, availability and hours adapted to specific
market segments. In the future will be cooperation between the operators of bus, rail
and aircarriers to increase a impact catechment area.
Keywords: air transport, competition, airports, train, bus
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Wprowadzenie
Rynki s¹ istotnymi regulatorami procesów we wspó³czesnej gospodarce.
Wraz z rozwojem globalizacji nastêpuj¹ zmiany na rynkach, przeobra¿eniom
ulegaj¹ ich struktury, nastêpuje rozwój procesów gospodarczych w wyniku
powstania nowych idei, koncepcji i narzêdzi. Podmioty funkcjonuj¹ce na rynku
d¹¿¹ do osi¹gniêcia przewagi konkurencyjnej, wykorzystuj¹c instrumenty konkurencji.
Przemiany w gospodarce globalnej dotycz¹ tak¿e rynku us³ug transportu lotniczego. Polski rynek od kilkunastu lat funkcjonuje w ramach polityki tzw. open
sky. Wraz z rozwojem potrzeb podró¿uj¹cych zachodzi koniecznoœæ podnoszenia jakoœci us³ug przewozowych oraz wzbogacania us³ugi podstawowej dodatkowymi elementami wp³ywaj¹cymi na wartoœæ dodan¹.
Oprócz przedsiêbiorstw transportu lotniczego na rynku transportowym funkcjonuj¹ tak¿e podmioty konkurencyjne. Rywalizacja o konsumenta powoduje
walkê konkurencyjn¹. Dochodzi do niej na p³aszczyŸnie miêdzyga³êziowej
i wewn¹trzga³êziowej.
G³ównym celem pracy jest dokonanie analizy polskiego rynku us³ug transportu lotniczego w œwietle procesów konkurencyjnych. W tym celu przedstawiono specyfikê konkurencji, scharakteryzowano polski rynek us³ug transportu
lotniczego, by w ostatniej czêœci przedstawiæ najwa¿niejsze instrumenty konkurencji stosowane na rynku transportowym.

1. Procesy konkurencyjne na rynku transportowym
Wspó³czesny nurt badañ nad konkurencj¹ wywodzi siê z klasycznego rozró¿niania modeli konkurencji doskona³ej, zwanej te¿ symetryczn¹, oraz konkurencji niedoskona³ej, okreœlanej jako asymetryczna. Badania nad problematyk¹
konkurencji maj¹ charakter badañ nad poda¿ow¹ stron¹ gospodarki, a wiêc nad
rynkami, na których podmioty rynkowe wystêpuj¹ jako sprzedawcy. Koncentruj¹ siê tak¿e na strategicznych zachowaniach przedsiêbiorstw, przy za³o¿eniu,
¿e konsumenci zmieniaj¹ swoje zachowania w reakcji na zmiany cenowe czy jakoœciowe.
Konkurencja jest form¹ regulacji zasobów w gospodarce, jak podkreœlaj¹ to
D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli2 oraz M.J. Stankiewicz3, ale tak¿e
jest procesem rywalizacji (woln¹ konfrontacj¹) podmiotów wystêpuj¹cych po
2

3

D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarnoœæ”, Gdañsk 1991, s. 47.
M.J. Stankiewicz, Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa. Budowanie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruñ 2005, s. 18.

Polski rynek us³ug transportu lotniczego w pozacenowym konkurencyjnym otoczeniu

41

stronie popytu i poda¿y o najkorzystniejsz¹ alokacjê œrodków produkcji i kapita³owych4, przy u¿yciu dostêpnych œrodków oddzia³ywania na rynek. Zadaniem konkurencji jest zastosowanie skutecznych dzia³añ przyczyniaj¹cych siê
do realizacji okreœlonych celów przez podmioty rynkowe5, a tak¿e „utrudnianie
(a nawet niekiedy uniemo¿liwianie) osi¹gania takich samych celów przez innych”6.
Konkurencja nie jest aktem jednorazowym, lecz procesem, który zachodzi
pomiêdzy sprzedawcami oraz pomiêdzy nabywcami. Kupuj¹cy konkuruj¹
o produkt, natomiast sprzedaj¹cy konkuruj¹ o mo¿liwoœæ uzyskania wp³ywów
ze sprzeda¿y.
Wspó³czesna literatura ekonomiczna podejmuje próby klasyfikacji struktur
rynkowych wykraczaj¹cych poza klasyczny podzia³ na wspomniane powy¿ej
rynki. Obok relacji konkurencji jako g³ównego mechanizmu rynkowego i mo¿liwoœci wyodrêbnienia okreœlonej struktury rynku brane s¹ pod uwagê równie¿
inne relacje, np. kooperacja czy nadzorowanie w³adzy rynkowej7.
Wyró¿niaj¹c okreœlone typy struktur rynku, wykorzystuje siê w tym celu
modele innowacji, zró¿nicowania produktów, technologii, miary koncentracji,
zw³aszcza indeks Herfindahla-Hirschmana, a tak¿e stopy koncentracji odnosz¹ce siê do relacji pomiêdzy udzia³em w rynku a udzia³em najwiêkszych
podmiotów. Dokonuj¹c oceny struktur rynkowych, nale¿y uwzglêdniaæ równie¿ konkurencjê pozacenow¹.

2. Polski rynek us³ug transportu lotniczego w 2015 r.
W 2015 r. na polskim rynku us³ug transportu lotniczego funkcjonowa³o kilkudziesiêciu przewoŸników lotniczych. PrzewieŸli oni ponad 26 mln pasa¿erów,
tj. o 14,31% wiêcej ni¿ w 2014 r. Udzia³ przewoŸników niskokosztowych zwiêkszy³
siê o 5,7 punktu procentowego do 60%. Œwiadczy to o dominacji przewoŸników
niskokosztowych na polskim rynku. Udzia³ przewoŸników polskich zmniejszy³
siê do 21%. By³o to zwi¹zane z og³oszeniem upad³oœci przez Eurolot, koniecznoœci¹ ograniczenia przez PLL LOT zdolnoœci przewozowej w ramach tzw. œrodków kompensacyjnych (wymóg Komisji Europejskiej ze wzglêdu na otrzyman¹

4

5
6

7

Bernard & Colli, S³ownik ekonomiczny i finansowy, Ksi¹¿nica, Katowice 1994, s. 81; M. Syrek, Ekonomia, Wydawnictwo „Volumen”, Katowice 1994, s. 43.
M. Syrek, Ekonomia..., s. 43.
J. Brémond, M.-M. Salort, Odkrywanie ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994,
s. 92; A. B³aszczyñski, J. Stygares, J. Stygares, S³ownik pojêæ ekonomicznych. Glossary of Economic Terms,
Szko³a Zarz¹dzania Uniwersytetu Jagielloñskiego, Towarzystwo Handlowe „Atlant”, Kraków
1995, s. 108.
A. Sulejewicz, Partnerstwo strategiczne: modelowanie wspó³pracy przedsiêbiorstw, SGH, Warszawa 1997,
s. 64 i n.
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pomoc publiczn¹), a tak¿e z otwarciem przez g³ównego partnera sojuszu Star
Alliance (Lufthansê) po³¹czeñ do swoich hubów prawie ze wszystkich polskich
portów regionalnych, co skutecznie odbiera³o pasa¿erów PLL LOT, oraz z brakiem jasno sprecyzowanej d³ugofalowej strategii rozwoju polskiego przewoŸnika – PLL LOT.
W wyniku kompensacyjnej redukcji poda¿y us³ug lotniczych, bêd¹cej nastêpstwem redukcji floty, pozbycia siê przydzia³ów czasów operacji lub wycofania
siê z operacji na wybranych trasach, przewoŸnicy zagraniczni, przede wszystkim
Ryanair, Wizz Air i Lufthansa, zagospodarowali powsta³¹ niszê. Przyk³adem
mog¹ byæ uruchamiane po³¹czenia zagraniczne przez przewoŸników niskokosztowych z regionalnych portów lotniczych, a zw³aszcza dynamiczny rozwój
po³¹czeñ krajowych oferowanych przez Ryanair. PrzewoŸnik ten obs³u¿y³ na
trasach krajowych ponad 700 tys. pasa¿erów (24% udzia³u), zaœ najwiêkszy
udzia³ w obs³udze po³¹czeñ krajowych posiada³ PLL LOT – 73%.
Tabela 1. Przewozy pasa¿erów realizowane przez przewoŸników funkcjonuj¹cych
w Polsce w latach 2014–2015
2015
PrzewoŸnik

liczba
pasa¿erów

2014

udzia³
w rynku
(w %)

liczba
pasa¿erów

udzia³
w rynku
(w %)

Dynamika
2015/2014
(w %)

Ryanair

8 211 803

30,76

6 529 373

27,95

25,77

Wizz Air

5 818 709

21,79

4 500 097

19,27

29,30

LOT Polish Airlines + Eurolot SA

5 488 472

20,56

5 778 688

24,74

-5,02

Lufthansa

1 958 067

7,33

1 796 727

7,69

8,98

Norwegian Air Shuttle

791 135

2,96

590 537

2,53

33,97

EasyJet

543 198

2,03

497 819

2,13

9,12

SAS

358 521

1,34

372 611

1,60

-3,78

Air France

350 734

1,31

327 575

1,40

7,07

Air Berlin

313 036

1,17

313 428

1,34

-0,13

KLM Royal Dutch Airlines

277 987

1,04

240 127

1,03

15,77

British Airways

221 965

0,83

176 153

0,75

26,01

Swiss International Air Lines

209 205

0,78

179 875

0,77

16,31

Germanwings/Eurowings

179 587

0,67

141 223

0,60

27,17

Austrian Airlines

178 074

0,67

175 078

0,75

1,71

Emirates

172 423

0,65

161 238

0,69

6,94

Finnair

166 588

0,62

133 320

0,57

24,95

Alitalia

164 485

0,62

151 266

0,65

8,74

Aeroflot-Russian Airlines

161 963

0,61

166 960

0,71

-2,99

Brussels Airlines

145 158

0,54

46 357

0,20

213,13

83 441

0,31

84 701

0,36

-1,49

Qatar Airways
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PrzewoŸnik

liczba
pasa¿erów

2014

udzia³
w rynku
(w %)

liczba
pasa¿erów

udzia³
w rynku
(w %)

Dynamika
2015/2014
(w %)

Turkish Airlines (THY)

79 338

0,30

72 305

0,31

9,73

Vueling Airlines

76 065

0,28

37 310

0,16

103,87

Ukraine International Airlines

73 308

0,27

61 638

0,26

18,93

Eurolot SA

69 916

0,26

371 671

1,59

-81,19

TAP Portugal

69 750

0,26

64 087

0,27

8,84

535 417

2,01

386 770

1,66

38,43

5 595 834

20,96

6 172 818

26,43

-9,35

LCC**

16 030 865

60,04

12 683 583

54,30

26,39

Suma

26 698 345

–

23 356 934

–

14,31

Pozostali przewoŸnicy
PrzewoŸnicy polscy*

* przewoŸnicy polscy: LOT Polish Airlines + Eurolot SA, Eurolot SA, SprintAir
** LCC: Ryanair, Wizz Air, Norwegian Air Shuttle, EasyJet, Air Berlin, Germanwings/Eurowings, Vueling Airlines,
Air Baltic, Jet2.com, Wow Air, Transavia France, Pegasus Airlines

ród³o: Materia³y wewnêtrzne Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.

Jednym z instrumentów oceniaj¹cych stopieñ rozwoju konkurencji jest
wspó³czynnik koncentracji oraz indeks Herfindahla-Hirschmana. Natomiast narzêdziem okreœlaj¹cym szacunkowy poziom zagêszczenia przedsiêbiorstw na
rynku us³ug transportu lotniczego oraz poziom konkurencji jest indeks Herfindahla8.
Tabela 2. Tempo zmian wspó³czynnika koncentracji oraz indeksu Herfindahla dla polskiego rynku us³ug transportu lotniczego w latach 2014–2015
Lata

Wspó³czynnik koncentracji (w %)

Indeks Herfindahla (pkt)

przewoŸnicy

porty lotnicze

przewoŸnicy

porty lotnicze

2014

79,65

74,99

1852

2098,81

2015

80,44

72,77

1925

1954,27

ród³o: Opracowanie na podstawie danych Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.

Taka sytuacja œwiadczy o skupieniu rynku us³ug przewozowych wokó³ czterech najwiêkszych przewoŸników. Zaœ zmniejszenie wspó³czynnika koncentracji sektora i indeksu Herfindahla w odniesieniu do portów lotniczych wskazuje
na coraz wiêksz¹ aktywnoœæ ma³ych regionalnych portów lotniczych.
Dla dzia³alnoœci przewozowej wspó³czynnik koncentracji przewoŸników lotniczych na rynku polskim w 2015 r. wynosi³ 80%. W przypadku sektora transportu
lotniczego istnieje silna koncentracja. Na rynku przewozów lotniczych trzech
8

¥

Indeks Herfindahla jest okreœlany wzorem: HI = 10 000 å S , gdzie S oznacza udzia³ w rynku; sze=
rzej na ten temat: H. Mruk, Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003, s. 246.
i

n

E

44

Dariusz T³oczyñski

najwiêkszych przewoŸników posiada³o w 2015 r. 73%, a piêciu najwiêkszych
przewoŸników – 83%. Oznacza to, ¿e istnieje mo¿liwoœæ narzucenia przez g³ównych przewoŸników warunków gry rynkowej. W takiej sytuacji rynek zachowuje siê podobnie jak w modelach opartych na strukturze oligopolu9. Nie jest to
sytuacja dobra dla rynku, ale analizuj¹c inne rynki europejskie, okazuje siê, ¿e
równie¿ mamy du¿¹ koncentracjê (funkcjonowanie przewoŸników narodowych
oraz dominacja 2–3 przewoŸników niskokosztowych). Du¿¹ koncentracjê rynku
nale¿y tak¿e wskazaæ w odniesieniu do portów lotniczych, 79% obs³ugi pasa¿erów jest realizowanych przez cztery najwiêksze lotniska, najwiêcej w Warszawie
– 43%. Natomiast indeks Herfindahla w 2014 r. dla przewoŸników wyniós³ 1925,
a dla portów lotniczych – 1954, co œwiadczy o doœæ du¿ym natê¿eniu konkurencji. Liczbê obs³u¿onych pasa¿erów przez porty lotnicze w latach 2013–2015
przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Liczba obs³u¿onych pasa¿erów w polskich portach lotniczych w latach
2013–2015
2015

Udzia³
w rynku
(w %)

2014

Udzia³
w rynku
(w %)

2013

11 186 688

36,81

10 574 539

39,09

10 669 879

42,71

5,80

4,80

Kraków

4 208 661

13,85

3 806 801

14,07

3 636 804

14,56

10,60

15,70

Gdañsk

3 676 771

12,10

3 238 064

11,97

2 826 412

11,31

13,50

30,10

Katowice

3 044 017

10,02

2 668 421

9,86

2 506 694

10,03

14,10

21,40

Modlin

2 589 286

8,52

1 703 743

6,30

344 566

1,38

52,00

651,50

Wroc³aw

2 269 216

7,47

2 034 515

7,52

1 873 245

7,50

11,50

21,10

Poznañ

1 477 318

4,86

1 423 019

5,26

1 329 331

5,32

3,80

11,10

Rzeszów

641 146

2,11

599 483

2,22

588 148

2,35

6,90

9,00

Szczecin

412 162

1,36

286 377

1,06

322 334

1,29

43,90

27,90

Bydgoszcz

318 817

1,05

268 420

0,99

330 658

1,32

18,80

-3,60

£ódŸ

287 620

0,95

253 376

0,94

353 633

1,42

13,50

-18,70

Lublin

264 070

0,87

184 876

0,68

188 723

0,76

42,80

39,90

15 550

0,05

10 682

0,04

12 196

0,05

45,60

27,50

670

0,00

0

0,00

0

0,00

–

–

12,30

21,70

Port lotniczy
Warszawa

Zielona Góra
Radom
Suma

30 391 992 100,00

27 052 316 100,00

Udzia³
Dynamika (w %)
w rynku
(w %) 2015/2014 2015/2013

24 982 623 100,00

ród³o: Opracowanie na podstawie danych Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.

Polskie porty lotnicze w 2015 r. obs³u¿y³y ponad 30 mln pasa¿erów, tj. o 12,3%
wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Najwiêksz¹ dynamikê wzrostu liczby odprawio-

9

D. T³oczyñski, Konkurencja na polskim rynku us³ug transportu lotniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2016, s. 101.
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nych pasa¿erów odnotowa³y porty w Modlinie (52%), Zielonej Górze (46%),
Szczecinie (44%) oraz Lublinie (43%). Tak du¿a dynamika spowodowa³a, ¿e
wskazane porty znalaz³y siê w czo³ówce najlepiej rozwijaj¹cych siê portów pod
wzglêdem liczby obs³u¿onych pasa¿erów w 2015 r. (dane opublikowane w raporcie opracowanym przez ACI).
Dokonuj¹c analizy dynamiki ruchu lotniczego, nale¿y podkreœliæ, ¿e jest ona
zró¿nicowana w ci¹gu roku. W dostêpnej literaturze wielokrotnie przedstawiano zale¿noœæ ruchu lotniczego od pory roku, dnia i innych elementów zwi¹zanych z czasem. Sezonowoœæ ruchu w polskich portach lotniczych w 2015 r.
przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Sezonowoœæ obs³ugi ruchu lotniczego przez polskie porty lotnicze w 2015 r.
ród³o: Opracowanie na podstawie danych Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.

Najwiêkszy wp³yw sezonowoœci jest widoczny na rynku przewozów czarterowych. Szczyt przewozów jest osi¹gany w miesi¹cach letnich lipiec–sierpieñ.
Najmniejsze oddzia³ywanie sezonowoœci wystêpuje natomiast na krajowym
rynku. Jest to zwi¹zane z realizacj¹ potrzeb w zakresie obs³ugi podró¿y s³u¿bowych w miesi¹cach wrzesieñ–czerwiec oraz w przypadku miesiêcy wakacyjnych – ze zmniejszeniem liczby podró¿y s³u¿bowych i zwiêkszeniem liczby
podró¿y turystycznych.
G³ównym kierunkiem wyjazdów z Polski w 2014 r. by³ Londyn (16%). W porównaniu do roku poprzedniego nast¹pi³ tu wzrost o 4%. W 2014 r. przewoŸnicy na trasach do Londynu obs³u¿yli prawie 3,3 mln pasa¿erów. Drugim miastem
co do liczby przewiezionych pasa¿erów by³ Frankfurt – 6% podró¿nych. Na
po³¹czeniach do Frankfurtu w 2014 r. przewoŸnicy obs³u¿yli 1,2 mln pasa¿erów
– zaobserwowano tu wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 10%. Prawie
5-procentowy udzia³ w obs³udze pasa¿erskiego rynku zanotowa³a destynacja
Oslo. Do tego portu lotniczego zosta³ przewieziony milion pasa¿erów z Polski.
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Udzia³ najwiêkszych miast w ruchu regularnym w roku 2014 przedstawiono na
rysunku 2.
London Stansted 7%
London Luton, 7%

Frankfurt, 5%
pozosta³e, 57%
Warszawa Chopina, 4%

Monachium, 3%
Dublin, 3%
Paris Charles De Gaulle, 2%
Kopenhaga, 2%
Stockholm-Skavsta, 2%
Rygge, 2%
Dortmund, 2%
London Heathrow, 2%
Wroc³aw, 2%
Gdañsk, 2%

Rysunek 2. Struktura pasa¿erów obs³u¿onych w polskich portach lotniczych wed³ug destynacji w miêdzynarodowym ruchu regularnym w 2015 r.
ród³o: Opracowanie na podstawie danych Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.

Mimo ¿e co roku zwiêksza siê udzia³ polskiego rynku us³ug transportu lotniczego w obs³udze europejskiego rynku (ok. 3%) oraz wspó³czynnik mobilnoœci
(ponad 0,7), to na polskim rynku warto wskazaæ problemy, które nale¿a³oby szybko
rozwi¹zaæ. Mo¿na do nich zaliczyæ:
– brak strategii i polityki w odniesieniu do transportu lotniczego,
– brak jednoznacznej decyzji w kwestii Centralnego Portu Lotniczego,
– s³ab¹ kondycjê polskiego przewoŸnika PLL LOT,
– finansowanie funkcjonowania i rozwoju ma³ych portów lotniczych.
Ponadto czynnikiem niezale¿nym od polskiego transportu lotniczego, a maj¹cym
wp³yw na rynek jest sytuacja na europejskim rynku, m.in. zagro¿enia terrorystyczne i Brexit, w którego wyniku nast¹pi przeniesienie tzw. city finansowego
z Londynu do Frankfurtu, mog¹ te¿ nast¹piæ zmiany w dostêpie do rynku pracy,
co w konsekwencji mo¿e prowadziæ do zmniejszenia poda¿y us³ug lotniczych.
Niezale¿nie od wskazanych problemów czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój polskiego rynku us³ug transportu lotniczego jest konkurencja. W odniesieniu do transportu jest ona rozpatrywana w ujêciu wewn¹trzga³êziowym i miêdzyga³êziowym. Analiza instrumentów konkurencji to problem bardzo szeroki,
dlatego w niniejszym opracowaniu analizie poddano tylko wybrane, zdaniem
autora istotne, instrumenty konkurencji na rynku us³ug transportu lotniczego.
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3. Konkurencja wewn¹trzga³êziowa
Konkurencja wewn¹trzga³êziowa wystêpuje pomiêdzy przedsiêbiorstwami
transportu lotniczego jako podmiotami wytwarzaj¹cymi us³ugi o tych samych
cechach. Do rywalizacji dochodzi najczêœciej miêdzy przedsiêbiorstwami funkcjonuj¹cymi na rynku a tymi, którzy dopiero wchodz¹ na rynek, rozpoczynaj¹c
dzia³alnoœæ10. Przedsiêbiorstwa transportu lotniczego rywalizuj¹ nie tylko
o klienta – pasa¿era, lecz tak¿e o udzia³ w rynku, dostêp do nowych rynków
oraz o obszar wp³ywu, tzw. catchment area.
Jeœli chodzi o rynek us³ug lotniczych (konkurencjê wewn¹trzga³êziow¹), to
nale¿y tu wskazaæ trzy p³aszczyzny rywalizacji, tj. miêdzy:
– przewoŸnikami,
– portami lotniczymi,
– podmiotami wspieraj¹cymi dzia³alnoœæ transportu lotniczego.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ zawartoœæ artyku³u analiza zostanie przeprowadzona tylko w odniesieniu do przewoŸników lotniczych.
G³ównymi instrumentami konkurencji pomiêdzy przewoŸnikami lotniczymi
jest przede wszystkim czas i cena podró¿y oraz dogodne godziny odlotu i przylotu, a tak¿e rodzaj po³¹czenia. Poniewa¿ dogodne godziny wylotu i przylotu s¹
zwi¹zane z mo¿liwoœciami organizacyjnymi portów lotniczych i operatorów zajmuj¹cych siê kontrol¹ ruchu powietrznego, ten element zostanie poddany analizie w dalszej czêœci opracowania11.
W przypadku konkuruj¹cych ze sob¹ przewoŸników niskokosztowych i przewoŸników tradycyjnych brane s¹ pod uwagê czynniki wspieraj¹ce i wzbogacaj¹ce us³ugê lotnicz¹, iloœæ oraz waga bezp³atnego baga¿u, transfer do/z lotniska,
mo¿liwoœæ rezerwacji hotelu, samochodu itp.
Rozwa¿aj¹c konkurencjê czasow¹ przewoŸników lotniczych, nale¿y wyró¿niæ po³¹czenia bezpoœrednie i poœrednie. Po³¹czenia bezpoœrednie s¹ realizowane przez operatorów niskokosztowych oraz tradycyjnych, natomiast poœrednie
wy³¹cznie przez przewoŸników tradycyjnych, wspó³pracuj¹cych w ramach
umów bilateralnych b¹dŸ sojuszy lotniczych. Nale¿y zatem wskazaæ bezpoœrednioœæ jako jeden z instrumentów konkurencji w transporcie lotniczym. Liczbê
bezpoœrednich po³¹czeñ lotniczych z polskich portów lotniczych przedstawiono
w tabeli 4.
Wa¿nym instrumentem konkurencji pomiêdzy przewoŸnikami tradycyjnymi
a niskokosztywymi jest tak¿e cena. Proces decyzyjny konsumentów w ramach
wyboru us³ug lotniczych pozwala zasadniczo wskazaæ dychotomiczny podzia³ na
klientów podró¿uj¹cych w celach s³u¿bowych (biznesowych), dla których liczy
10

11

A. KoŸlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk
2010, s. 244.
D. T³oczyñski, Konkurencja na polskim rynku..., s. 186–187.
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siê przede wszystkim czas oraz elastycznoœæ (szczególnie ¿e sami podró¿uj¹cy
na ogó³ bezpoœrednio nie partycypuj¹ w kosztach), oraz na klientów indywidualnych (prywatnych, turystycznych), którzy kieruj¹ siê w pierwszej kolejnoœci
cen¹12.
PrzewoŸnicy niskokosztowi z regu³y obs³uguj¹ drugorzêdne porty lotnicze,
czêsto oddalone od g³ównych oœrodków miejskich i oferuj¹ podró¿ pasa¿erom
podró¿uj¹cym w celach niezwi¹zanych z biznesem, dla których istotna jest
przede wszystkim cena. W opinii Komisji UE narzêdzia analityczne nie pozwalaj¹ na wykazanie istnienia konkurencji miêdzy przewoŸnikami tradycyjnymi
a niskokosztowymi13, mimo ¿e faktycznie konkurencja wystêpuje. W rzeczywistoœci podmioty te oferuj¹ inne produkty i obs³uguj¹ inne rynki geograficzne.
Konkurencja miêdzy powy¿szymi kategoriami linii lotniczych zwi¹zana jest
z efektem skali operacji.
Tabela 4. Liczba przewoŸników obs³uguj¹cych polskie porty lotnicze w sezonie letnim
2016 r.
Port lotniczy

Liczba przewoŸników regularnych

Liczba destynacji

tradycyjnych

niskokosztowych

Warszawa

27

6

105

Kraków

15

6

62

Gdañsk

7

3

55

Katowice

2

2

38

Modlin

0

1

35

Wroc³aw

4

3

40

Poznañ

3

2

26

Rzeszów

3

1

13

Szczecin

2

2

10

Bydgoszcz

1

2

11

£ódŸ

1

1

6

Lublin

1

2

10

Radom

1

0

5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie stron internetowych polskich portów lotniczych [dostêp:
1.08.2016].

12

13

P.P. Belobaba, Overview of Airline Economics, Markets and Demand, [w:] The Global Airline Industry,
eds. P.P. Belobaba, A. Odoni, C. Barnhart, Chippenham 2009, s. 65–66.
Komisja stosuje podejœcie O&D (ang. point-of-origin/point-of-destination), zgodnie z którym ka¿dy
z portów lotniczych stanowi rynek odrêbny (geograficzny), szerzej na ten temat: Obwieszczenie
Komisji w sprawie definicji rynku w³aœciwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03),
Dz. Urz. WE C 372 z dnia 9 grudnia 1997 r.
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W przypadku oferty przewoŸników tradycyjnych obs³uguj¹cych te same
miasta (regiony), ale inne porty lotnicze14 ni¿ przewoŸnicy niskokosztowi mo¿na
mówiæ o wystêpowaniu dwóch niezale¿nych, konkurencyjnych rynków.
1,5

1,0
C3

P1
C1
LCC

Wymiar 2; W. w³asna: .20090 (13.91% bezw³adn.)

0,5
P7

0,0

P1

P3

P4
P2

C5

P6

-0,5

P5 P6

P7
P3

P1
LT

P3

P5

C2

-1,0

-1,5

-2,0

C4
P4

-2,5

-3,0
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Wymiar 1; W. w³asna: .29470 (20.40% bezw³adn.)

Legenda: LT – przewoŸnicy tradycyjni, LCC – przewoŸnicy niskokosztowi, C1 – odwiedziny rodziny, C2 – delegacja, C3 – podró¿ turystyczna, C4 – wyjazd do pracy na czas okreœlony, C5 – wyjazd do pracy na czas nieokreœlony,
P1 – bezpieczeñstwo, P2 – bezpoœrednioœæ, P3 – cena biletu, P4 – czas podró¿y, P5 – dogodne godziny przylotu
i odlotu, P6 – dostêpna siatka po³¹czeñ, P7 – dostêpnoœæ czasowa portu lotniczego

Rysunek 3. Czynniki wp³ywaj¹ce na wybór rodzaju przewoŸnika z Lotniska Chopina
w Warszawie w 2013 r.
ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych.

W rzeczywistoœci poziom konkurencji miêdzy tymi trasami wynika w znacznym stopniu z czêstotliwoœci po³¹czeñ i istnienia innych œrodków transportu
pozwalaj¹cych dotrzeæ do celu. S¹ to elementy wp³ywaj¹ce na decyzjê podró¿uj¹cego dotycz¹c¹ wyboru miêdzy tymi trasami, co oznacza ich substytucyj-

14

PrzewoŸnicy tradycyjni obs³uguj¹ g³ówne porty miasta, regionu, natomiast przewoŸnicy niskokosztowi – drugorzêdne.
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noœæ i w efekcie konkurencjê miêdzy nimi, a wiêc konkurencjê pomiêdzy przewoŸnikami tradycyjnymi a niskokosztowymi, którzy je obs³uguj¹15.
Czynniki maj¹ce wp³yw na wybór przewoŸników tradycyjnych i niskokosztowych z Lotniska Chopina w Warszawie przedstawiono na rysunku 3.
Pasa¿erowie korzystaj¹cy z warszawskiego lotniska najczêœciej wybieraj¹
przewoŸników tradycyjnych, podró¿uj¹c s³u¿bowo, natomiast osoby korzystaj¹ce z us³ug przewoŸnika niskokosztowego podró¿owa³y najczêœciej w celach
turystycznych, a tak¿e w celu odwiedzenia rodziny. Respondenci wskazali cenê
jako czynnik niemaj¹cy wp³ywu lub jako czynnik zniechêcaj¹cy przy wyborze
przewoŸnika lotniczego, przy czym wiêksze oddzia³ywanie ceny jako elementu
negatywnego wyst¹pi³o w przypadku korzystania z us³ug przewoŸników tradycyjnych.
PrzewoŸnicy lotniczy najczêœciej rywalizuj¹ za pomoc¹ wprowadzenia na rynek nowych po³¹czeñ lotniczych, odpowiednich slotów i zwiêkszonego zakresu
obs³ugi klientów. Na rynku transportu lotniczego posuniêcia jednego z przewoŸników wywieraj¹ widoczne skutki dla pozosta³ych – mog¹ zatem pobudzaæ do
odwetu lub dzia³añ neutralizuj¹cych te posuniêcia16. Oznacza to, ¿e przewoŸnicy albo bêd¹ d¹¿yæ do uczestniczenia w procesach konkurencji, albo do unikania
konkurencji. Sposób postêpowania bêdzie zale¿a³ od zasobów i umiejêtnoœci, jakie posiada przewoŸnik.

4. Konkurencja miêdzyga³êziowa
Konkurencja miêdzyga³êziowa wystêpuje pomiêdzy rynkami, na których s¹
oferowane produkty substytucyjne zaspokajaj¹ce tego samego rodzaju potrzeby
lub kreuj¹ce nowe. Konkurencja miêdzyga³êziowa wystêpuje tak¿e miêdzy
bran¿ami zabiegaj¹cymi o dostêp do tych samych czynników produkcji. W tym
przypadku konkurencja rozgrywa siê pomiêdzy grupami przedsiêbiorstw
dbaj¹cymi o interes swojego sektora17.
Wa¿nym czynnikiem wyboru ga³êzi jest te¿ czas przemieszczania, tj. czas
podró¿y pasa¿era lub dostawy ³adunku na miejsce przeznaczenia i cena trans15

16

17

M. Franke, Competition Between Network Carriers and Low-Cost Carriers – Retreat Battle or Breakthrough
to a New Level of Efficiency?, „Journal of Air Transport Management” 2004, no. 10, s. 15–21; G. Williams, Airline Competition: Deregulation’s Mixed Legacy, Ashgate, Aldershot 2002, s. 97–122; M. Alderighi, A. Cento, P. Nijkamp, P. Rietveld, Competition in the European Aviation Market: The Entry of Low-Cost Airlines, „Journal of Transport Geography” 2012, no. 24, s. 223–233; F. Dobruszkes, The geography of European low-cost airline networks: a contemporary analysis, „Journal of Transport Geography”
2013, no. 28, s. 75.
D. T³oczyñski, Intensywnoœæ konkurencji na rynku transportu lotniczego, [w:] Logistyka w dobie zrównowa¿onego rozwoju, red. J. Miko³ajczyk, Bydgoska Szko³a Wy¿sza, Bydgoszcz 2012, s. 326–329.
Ekonomika transportu, red. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1993,
s. 138.
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portu. U¿ytkownik ma swobodê wyboru transportu tañszego, lecz wolniejszego
lub dro¿szego i szybszego. Ten drugi wariant spe³nia transport lotniczy, jak równie¿ ujawnia siê tu zjawisko substytucji pomiêdzy odleg³oœci¹ czasow¹ oraz ekonomiczn¹18.
Dokonuj¹c analizy konkurencji miêdzyga³êziowej pomiêdzy wybranymi
po³¹czeniami, nale¿y wskazaæ najwa¿niejsze czynniki kszta³tuj¹ce udzia³ w rynku danej ga³êzi transportu. Zaliczamy do nich:
– czas podró¿y (czas przejazdu, czas odprawy, czas dotarcia do/z punktu transportowego, czêstotliwoœæ po³¹czeñ);
– inne czynniki (koszty zwi¹zane z dostêpem do portów lotniczych, cena i warunki nabycia dokumentów podró¿y, niezawodnoœæ i terminowoœæ œwiadczonych us³ug, jakoœæ œwiadczonych us³ug na pok³adzie statków powietrznych,
dostêpnoœæ alternatywnych œrodków transportowych).
W tabeli 5 przedstawiono czas przejazdu pomiêdzy dwoma punktami transportowymi wybranymi œrodkami transportu.
Tabela 5. Czas przejazdu transportem kolejowym, lotniczym i autobusowym na wybranych
po³¹czeniach w Polsce w 2016 r.
Trasa

Transport lotniczy

Transport kolejowy

Transport
autobusowy

czas (godz. min)
Gdañsk–Warszawa

0.45

2.57

4.55

Gdañsk–Kraków

1.10

5.28

10.15

Gdañsk–Wroc³aw

1.15

5.40

8.35

Wroc³aw–Warszawa

0.55

3.44

5.00
3.10

Wroc³aw–Kraków

2.20*

3.08

Kraków–Warszawa

0.50

2.51

4.55

Katowice–Warszawa

0.50

2.33

4.15

Szczecin–Warszawa

1.00

5.08

–

Poznañ–Warszawa

0.55

3.11

4.00

* transfer w Warszawie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie stron internetowych przewoŸników: www.lot.com.pl,
www.ryanair.com, www.pkp.com.pl, www.polskibus.com [dostêp: 15.07.2016].

Mimo ¿e istnieje œcis³a zale¿noœæ pomiêdzy czasem przejazdu a udzia³em
w rynku, przedstawione w tabeli dane nie odzwierciedlaj¹ faktycznej sytuacji,
ze wzglêdu na pominiêcie czasu poœwiêconego na czynnoœci zwi¹zane z odpraw¹, kontrol¹ bezpieczeñstwa i boardingiem.

18

Ekonomika transportu, red. A. Piskozub, WKi£, Warszawa 1979, s. 239.
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Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na czas podró¿y jest sposób dotarcia do
punktu transportowego. Stanowi on komplementarny element w stosunku do
czasu przejazdu wybranym œrodkiem transportu. Zatem uwzglêdniaj¹c czas dojazdu na lotnisko, wybór transportu lotniczego jako sposobu podró¿y jest predysponowany na dalsze odleg³oœci. Liczbê oferowanych po³¹czeñ wybranymi
œrodkami transportu miêdzy wybranymi miastami przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Liczba bezpoœrednich po³¹czeñ lotniczych, kolejowych i autobusowych
na wybranych trasach w Polsce w 2016 r.
Trasa
Gdañsk–Warszawa
Gdañsk–Kraków
Gdañsk–Wroc³aw
Wroc³aw–Warszawa

Transport lotniczy

Transport kolejowy

w dniu

w tygodniu

w dniu

w tygodniu

8 (2)

51 (11)

19

138

7

49

2

13 (2)

9

65

5

35

0
8 (2)

0
49 (14)

Transport autobusowy
w dniu

w tygodniu

5

35

2

14

11

79

10

70
140

Wroc³aw–Kraków

0

0

10

70

20

Kraków–Warszawa

6

42

16

178

11

77

Katowice–Warszawa

2

13

13

99

4

28

Szczecin–Warszawa

3

19

10

68

0

0

Poznañ–Warszawa

4

24

15

107

3

21

Jako reprezentatywny dzieñ przyjêto œrodê, w nawiasie podano liczbê po³¹czeñ obs³ugiwanych przez przewoŸnika niskokosztowego Ryanair.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie stron internetowych przewoŸników: www.lot.com,
www.ryanair.com, www.pkp.com.pl, www.polskibus.com [dostêp: 15.07.2016].

Najwiêksz¹ czêstotliwoœæ po³¹czeñ lotniczych mo¿na zaobserwowaæ na trasach
z Gdañska i Wroc³awia do Warszawy (po 8 po³¹czeñ dziennie) oraz po³¹czeñ kolejowych równie¿ na trasie z Gdañska do Warszawy, a tak¿e z Krakowa do Warszawy. Natomiast w transporcie autobusowym najwiêcej po³¹czeñ w ci¹gu
tygodnia oferowa³ PolskiBus.com na trasie z Wroc³awia do Krakowa (œrednio 140).
Najwiêksza konkurencja czasowa wystêpuje w sytuacji, gdy ró¿nica pomiêdzy czasem podró¿y wybranych operatorów jest najmniejsza. Dotyczy ona czasu
przejazdów transportem kolejowym i lotniczym na odcinku do 400 km. Na trasach:
Katowice–Warszawa, Poznañ–Warszawa, Kraków–Warszawa i Gdañsk–Warszawa
ró¿nica wynosi poni¿ej 1 godz. 30 min. W odniesieniu do po³¹czeñ powy¿ej 400 km
nale¿y nale¿y zwróciæ uwagê na dominacjê transportu lotniczego w stosunku
do transportu kolejowego, która wystêpuje na trasach: Gdañsk–Wroc³aw,
Gdañsk–Kraków, Szczecin–Warszawa.
W przypadku komunikacji autobusowej i lotniczej ró¿nica w czasie podró¿y
jest najmniejsza w po³¹czeniach pomiêdzy Warszaw¹ i Poznaniem – 2 godz.
35 min. W pozosta³ych przypadkach czas podró¿y transportem lotniczym jest
znacznie krótszy ni¿ w przypadku transportu autobusowego.
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W ocenie respondentów postulaty dotycz¹ce bezpoœrednioœci, czasu podró¿y oraz dogodnych godzin jej zrealizowania s¹ istotne przy wyborze œrodka
transportu. Ponadto uwzglêdniaj¹c hierarchiê postulatów przewozowych, badani
pasa¿erowie wskazali tak¿e: cenê, dostêpnoœæ, komfort, markê i jakoœæ obs³ugi.

Podsumowanie
O dynamicznym rozwoju polskiego rynku us³ug transportu lotniczego
œwiadcz¹ wyniki operacyjne przewoŸników i portów lotniczych oraz rozwijaj¹ca
siê siatka po³¹czeñ lotniczych.
Konkurencja wewn¹trzga³êziowa na tym rynku dotyczy wspó³zawodnictwa
pomiêdzy przewoŸnikami tradycyjnymi i niskokosztowymi. W ramach tych
modeli biznesowych dochodzi równie¿ do konkurencji pomiêdzy Ryanairem
a Wizz Airem oraz pomiêdzy PLL LOT a innymi przewoŸnikami funkcjonuj¹cymi na rynku. Badani pasa¿erowie polskich portów lotniczych jako najwa¿niejsze czynniki wskazali dostêpnoœæ us³ug i bezpoœrednioœæ.
Drug¹ p³aszczyzn¹ konkurencji jest rywalizacja o wymiarze miêdzyga³êziowym. Transport kolejowy przewa¿a na krótkich trasach, wypieraj¹c transport
lotniczy. Ta ostatnia ga³¹Ÿ transportu dominuje przede wszystkim na trasach powy¿ej 400 km. Mimo ¿e transport kolejowy i autobusowy konkuruje z transportem lotniczym, to równie¿ przyczynia siê do rozwoju rynku us³ug transportu
lotniczego. Realizacja po³¹czeñ dowozowych do polskich portów lotniczych
przyczynia siê do powiêkszania obszaru oddzia³ywania portów lotniczych.
Wspó³praca pomiêdzy operatorami kolejowymi, autobusowymi i lotniczymi stanowi dla konsumenta rozszerzenie us³ugi transportu lotniczego, a tak¿e jest
czynnikiem prowadz¹cym do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.
W najbli¿szym czasie procesy konkurencyjne bêd¹ siê rozwijaæ, a podmioty
transportowe w oparciu o posiadane zasoby i umiejêtnoœci bêd¹ stosowaæ
niekonwencjonalne instrumenty. Takie dzia³ania z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do
zaoferowania podró¿nym us³ug o wysokim standardzie jakoœciowym.
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ANALIZA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
WYBRANYCH LINII LOTNICZYCH
W TRANSMEDIALNYCH KANA£ACH PRZEKAZU
Streszczenie: Media spo³ecznoœciowe w drugiej dekadzie XXI w. sta³y siê istotnymi
elementami komunikacji marketingowej. Umiejêtnoœæ wykorzystania transmedialnych kana³ów przekazu przyci¹ga uwagê, umo¿liwia budowanie zaanga¿owania i interaktywny dialog przedsiêbiorstw z klientami, fanami czy u¿ytkownikami serwisów
spo³ecznoœciowych. Dla przewoŸników lotniczych g³ównymi kana³ami aktywnoœci
spo³ecznoœciowej s¹: Facebook, Twitter oraz Instagram. Wybrano je do przeprowadzenia analizy aktywnoœci trzech linii lotniczych: PLL LOT, Lufthansy i British Airways
oraz trzech linii niskokosztowych: Wizz Airu, Ryanairu i Southwest Airlines. Uzasadnieniem wyboru przewoŸników by³o porównanie aktywnoœci polskiego przewoŸnika
w tym zakresie. Wybór Southwest Airlines podyktowany jest ocen¹ przewoŸnika
amerykañskiego w odniesieniu do aktywnoœci linii europejskich.
S³owa kluczowe: transmedialne kana³y przekazu, linie lotnicze, komunikacja spo³ecznoœciowa

ANALYSIS OF THE MARKETING COMMUNICATION
IN THE CHOSEN AIRLINES
IN THE TRANSMEDIAL CHANNEL OF TRANSMISSION
Abstract: Social media in the second decade of the twenty-first century have become
important elements of marketing communications. Ability to use transmedia channels
of communication attracts attention, allows you to build engagement and interactive
dialogue with business customers, fans or users of social networking sites. For airlines
the main channels of social activity are: Facebook, Twitter and Instagram. He chose
them to analyze the activity of three airlines: LOT Polish Airlines, Lufthansa, British
Airways and three lines of low-cost Wizz Air, Ryanair and Southwest Airlines. The rationale and objective choice of carriers was to compare the activity of the Polish carrier in this field. Choosing Southwest Airlines is dictated by the assessment of a US
carrier, activity versus European airline.
Keywords: transmedia communication channels, airlines, communication social
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Wprowadzenie
Media spo³ecznoœciowe w ci¹gu ostatnich 5 lat, sta³y siê istotnymi elementami komunikacji marketingowej. Wed³ug danych Gemius w 2015 r. z Internetu
korzysta³o 70% Polaków, czyli 24,9 mln osób, natomiast g³ównymi kana³ami
spo³ecznoœciowymi s¹ Facebook i Twitter3. £¹czna liczba u¿ytkowników Twittera
na œwiecie w dniu 1 grudnia 2015 r. wynosi³a 289 mln u¿ytkowników4, z czego
w Polsce w 2015 r. by³o to 4,08 mln osób, co stanowi 1,41% udzia³u globalnych
u¿ytkowników (w przedziale wiekowym 7–55 lat), z czego 1,82 mln stanowi¹
kobiety, a 2,26 mln mê¿czyŸni. Najwiêksz¹ grup¹ s¹ u¿ytkownicy w przedziale
wiekowym 25–34 lat. Liczy ona 977 000 osób5. £¹czna liczba u¿ytkowników Facebooka na œwiecie to 1,54 mld osób, a dynamika przyrostu zak³adanych kont
wynosi³a 12% w porównaniu do roku 2014 i 20156. Ogóln¹ skalê i udzia³y serwisów spo³ecznoœciowych na œwiecie przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Najwa¿niejsze serwisy spo³ecznoœciowe na œwiecie
Serwis spo³ecznoœciowy

Liczba u¿ytkowników

Udzia³ (w %)

Facebook

1 374 000 000

50,5

Google+

347 000 000

12,8

LinkedIn

336 000 000

12,3

Instagram

302 000 000

11,1

Twitter

289 000 000

10,6

Pinterest
Razem

73 500 000

2,7

2 721 500 000

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Browser Media, Socialnomics, MacWorld, Statisticbrain.
com – stan na dzieñ 1 grudnia 2015 r.

Zdecydowanym liderem jest Facebook z ponad 50-procentowym udzia³em
w globalnej liczbie u¿ytkowników. Serwis spo³ecznoœciowy Google+ wraz z serwisem dla profesjonalistów – LinkedIn to ponad 12% udzia³u ka¿dego z nich.
Instagram, który s³u¿y przede wszystkim udostêpnianiu zdjêæ i krótkich filmów,
stanowi 11%, a tzw. mikroblog Twitter, którego cech¹ s¹ wiadomoœci nieprzekraczaj¹ce 140 znaków, to ok. 11%. Pinterest, który podobnie jak Instagram wyko3

4

5

6

Media spo³ecznoœciowe jako kana³y komunikacji – charakterystyka u¿ytkowników, Gemius.pl, https://
www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/media-spolecznosciowe-jako-kanaly-komunikacji-charakterystyka-uzytkownikow.html [dostêp: 20.06.2016].
Social Networking Statistics, http://www.statisticbrain.com/social-networking-statistics/ [dostêp:
20.06.2016].
M. Wieczorek, Twitter w Polsce, Sotrender, https://blog.sotrender.com/pl/2016/01/twitter-w-polscepodsumowanie-2015-r-infografika/ [dostêp: 20.06.2016].
Facebook Statistics, http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/ [dostêp: 20.06.2016].
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rzystywany jest g³ównie do upowszechniania zdjêæ w ramach spo³ecznoœci, ma
udzia³ w wysokoœci 2,7%. W zestawieniu nie uwzglêdniono serwisów nieposiadaj¹cych wiêkszego znaczenia w Polsce, takich jak: QZone (Chiny), Sina Weibo
(Chiny) i Snapchat.
W przypadku przewoŸników lotniczych g³ównymi kana³ami aktywnoœci
spo³ecznoœciowej s¹: Facebook, Twitter oraz Instagram, dlatego wybrano je do
przeprowadzenia analizy aktywnoœci trzech linii lotniczych: PLL LOT, Lufthansy
i British Airways oraz trzech linii typu low-cost: Wizz Airu, Ryanairu i Southwest
Airlines. Uzasadnieniem wyboru linii lotniczych by³o za³o¿enie porównania
aktywnoœci polskiego przewoŸnika w kontekœcie innych europejskich linii lotniczych, w tym Lufthansy, oraz analizy linii typu low-cost. Wybór Southwest Airlines podyktowany zosta³ ocen¹ przewoŸnika amerykañskiego w odniesieniu do
aktywnoœci linii europejskich.
Jednym z wyzwañ komunikacji marketingowej jest zjawisko transmedialnoœci, czyli przenikania siê szeregu aktywnoœci przedsiêbiorstw w ró¿nych
kana³ach cyfrowych i analogowych, okreœlanych czêsto mianem offline i online.
Pojêcie narracji transmedialnej zosta³o zdefiniowane przez Henry‘ego Jenkinsa,
który okreœla j¹ jako „sztukê tworzenia œwiatów medialnych” poprzez tworzenie intertekstualnych przekazów wykorzystuj¹cych tekst, dŸwiêk, obraz czy
film7. Umiejêtnoœæ wykorzystania takiej formy komunikacji umo¿liwia przyci¹ganie uwagi, budowanie zaanga¿owania oraz interaktywny dialog przedsiêbiorstw ze swoimi klientami, fanami czy u¿ytkownikami serwisów spo³ecznoœciowych. Zjawisko zarz¹dzania transmedialnoœci¹ i budowania narracji zaczê³o
zyskiwaæ na znaczeniu w obliczu s³abn¹cej roli masowej reklamy, nasilania blokowania internetowych reklam czy bardzo silnej konkurencji o pozyskanie potencjalnej uwagi klientów. Du¿e znaczenie dla transmedialnoœci ma równie¿
czynnik rozwoju rynku urz¹dzeñ mobilnych.

1. Instagram w komunikacji przewoŸników lotniczych
Serwis Instagram stwarza mo¿liwoœci udostêpniania zdjêæ i krótkich filmów.
U¿ytkownik aplikacji mo¿e obserwowaæ profile innych osób lub byæ przez nie
obserwowanym. Informacja o liczbie osób obserwowanych i obserwuj¹cych
profil jest jawna i ogólnodostêpna. Zdjêcia i filmy mog¹ byæ komentowane b¹dŸ
przekazywane do innych u¿ytkowników.
Najwiêksz¹ liczbê obserwuj¹cych posiada British Airways i dalej w kolejnoœci: Lufthansa i Southwest Airlines. Charakter udostêpnianych treœci zwi¹zany
jest z:
7

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 35.
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– aktywnoœci¹ linii lotniczej na swoim profilu;
– aktywnoœci¹ innych u¿ytkowników Instagrama, wykorzystuj¹cych znaczniki
(tzw. hashtagi definiowane znakiem „#”).
Tabela 2. Liczba obserwuj¹cych profile linii lotniczych na Instagramie
Instagram

Nazwa profilu

Liczba followersów

Udzia³ (w %)

PLL LOT

Flylot

13 700

1,2

Lufthansa

Lufthansa

387 000

34,1

401 000

35,4

74 000

6,5

British Airways

British Airways

Ryanair

Ryanair

Wizz Air

Wizzaircom

Southwest Airlines

SouthwestAir

Razem

18 200

1,6

240 000

21,2

1 133 900

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji z wybranych profili linii lotniczych na Instagramie – stan na dzieñ 5 lipca 2016 r.

Aktywnoœci linii lotniczych skupiaj¹ siê g³ównie na publikowaniu zdjêæ samolotów lub ich fragmentów i krótkich filmów. Zdjêcia niezwi¹zane bezpoœrednio z profilem konkretnego przewoŸnika czêsto dotycz¹ sfery prywatnej: zdjêæ
u¿ytkowników wykonywanych w trakcie podró¿y, robionych z przestrzeni pasa¿erskiej czy fotografii przestrzeni powietrznej. Pasa¿erowie czêsto filmuj¹
równie¿ obs³ugê Southwest Airlines, która realizuje np. nietypowe scenariusze
prezentowania procedury bezpieczeñstwa przed rozpoczêciem lotu.
Analizê aktywnoœci linii lotniczych na Instagramie przeprowadzono w oparciu o liczbê obserwuj¹cych konkretny profil, ocenê zaanga¿owania ostatnich
10 opublikowanych zdjêæ i filmów oraz liczbê znaczników.
Znacznik (tzw. hashtag) oznaczany symbolem „#” jest dodawany do s³owa
kluczowego. Hashtag pozwala w bardzo szybki sposób filtrowaæ informacje
zwi¹zane z konkretnym tematem lub s³owem. U¿ytkownicy Instagrama wykorzystuj¹ to narzêdzie do zwiêkszania zasiêgów publikowanego materia³u. Wiêksza liczba hasthagów zwiêksza mo¿liwoœæ obejrzenia treœci, a im bardziej s¹ one
precyzyjne, tym ³atwiej dotrzeæ do osób zainteresowanych konkretnym tematem. Hasthagi linii lotniczych s³u¿¹ do identyfikacji konkretnego przewoŸnika
w serwisie, wpisywane s¹ równie¿ przez samych u¿ytkowników.
W tabeli 3 zaprezentowano zestawienie analizowanych linii lotniczych wraz
z liczb¹ hashtagów. Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e PLL LOT jest w tym zestawieniu liderem, jednak ujawnia siê tutaj brak mo¿liwoœci uzyskania precyzji
w przypadku wielu s³ów. Fraza „#lot” nie s³u¿y wy³¹cznie do oznaczania PLL
LOT, ale równie¿ innych aktywnoœci, niemaj¹cych nic wspólnego z tym przewoŸnikiem. Odseparowanie treœci zwi¹zanych b¹dŸ niewi¹zanych wymaga³oby
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przeanalizowania wszystkich zdjêæ, dlatego to przedsiêbiorstwo wy³¹czono z tego
elementu analizy.
Tabela 3. WskaŸnik liczby znaczników versus obserwuj¹cy
Instagram

Liczba
obserwuj¹cych

£¹czna liczba
znaczników

Znacznik
obserwuj¹cych

Nazwa znacznika

PLL LOT

13 700

574 266

41,9

Lufthansa

387 000

318 906

0,8

#lufthansa

British Airways

401 000

248 143

0,6

#britishairways

Ryanair

74 000

270 606

3,7

#ryanair

Wizz Air

18 200

52 674

2,9

#wizzair

240 000

957 607

4,0

#southwest #southwestairlines

Southwest Airlines

#lot

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji z wybranych profili linii lotniczych na Instagramie – stan na dzieñ 5 lipca 2016 r.

WskaŸnik „znacznik obserwuj¹cych” wskazuje na skalê zaanga¿owania u¿ytkowników Instagrama w relacji do ³¹cznej liczby u¿ytkowników konkretnego
profilu. Najlepiej pod tym wzglêdem wypada Southwest Airlines, notuj¹c
wskaŸnik na poziomie 4, czyli liczba znaczników czterokrotnie przewy¿szy³a tu
liczbê u¿ytkowników. Ryanair i Wizz Air równie¿ pod tym wzglêdem notuj¹
aktywnoœæ wy¿sz¹ ni¿ wielkoœæ profilu. Najmniejsze zaanga¿owanie wykazuj¹
pasa¿erowie Lufthansy i British Airways.
Analizie poddano aktywnoœæ u¿ytkowników w postaci liczby polubieñ 10 statnich zdjêæ na wszystkich profilach (tab. 4). Zdecydowanym liderem s¹ tutaj
marki przewoŸników lowcostowych: Wizz Air i Ryanair, które zanotowa³y prawie 500 tysiêcy polubieñ ka¿dy.
Tabela 4. Analiza uwzglêdniaj¹ca liczbê polubieñ 10 ostatnich dodanych zdjêæ na wybranych profilach przewoŸników
Nazwa profilu

Liczba obserwuj¹cych

Liczba polubieñ 10 zdjêæ

Flylot

13 700

21 954

Wizzaircom

18 200

482 527

Ryanair

74 000

479 791

SouthwestAir

240 000

89 420

British Airways

401 000

23 706

Lufthansa

387 000

290 757

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji z wybranych profili linii lotniczych na Instagramie – stan na dzieñ 5 lipca 2016 r.
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Konkluduj¹c problematykê aktywnoœci przewoŸników na Instagramie, nale¿y podkreœliæ, ¿e zdecydowanym liderem zaanga¿owania w tym zakresie s¹
niskokosztowe linie lotnicze, zarówno pod k¹tem liczby u¿ywanych hashtagów,
jak i aktywnoœci dotycz¹cych polubieñ.

2. Facebook w komunikacji przewoŸników lotniczych
Facebook jest najwiêkszym serwisem spo³ecznoœciowym na œwiecie, umo¿liwiaj¹cym wprowadzanie rozbudowanych treœci tekstowych, notatek, zdjêæ i filmów, realizacjê filmów na ¿ywo, geolokalizacjê, a tak¿e posiadaj¹cym wiele innych zró¿nicowanych funkcji. Aktywnoœæ i zaanga¿owanie w tym serwisie
opiera siê na trzech zasadniczych parametrach: iloœæ polubieñ konkretnej informacji (tzw. postu), skala przekazania ich dalej (ang. share) oraz liczba komentarzy. W 2012 r. analitycy z firmy Sotrender stworzyli tzw. Interactivity Index8 poprzez nadanie ka¿demu z elementów zaanga¿owania okreœlonej wartoœci
punktowej. Wartoœæ poszczególnych wag wskaŸników zwi¹zana jest z podstawowym algorytmem PageRank autorstwa firmy Facebook, który w najwiêkszej
mierze odpowiada za to, w jaki sposób wyœwietlane s¹ informacje prezentowane na g³ównej tablicy serwisu spo³ecznoœciowego.
Gradacja punktacji do stworzenia Interactivity Index (INI) wygl¹da nastêpuj¹co:
– polubienie = 1 pkt
– komentarz = 4 pkt
– status tekstowy = 8 pkt
– status multimedialny (zdjêcie, link do YouTube’a itp.) = 12 pkt
– udostêpnienie = 16 pkt
Kluczowym wskaŸnikiem jest tutaj Relative Interactivity Index (RII), który bierze pod uwagê liczbê osób obserwuj¹cych konkretn¹ stronê na Facebooku oraz
skalê aktywnoœci fanów. WskaŸnik RII okreœla, jaka jest skala aktywnoœci u¿ytkowników na 1000 fanów i jest wyra¿any wzorem:
INI
RII =
×1000
liczba fanów
gdzie:
RII – relatywny indeks aktywnoœci,
INI – indeks aktywnoœci.

Liczbê fanów poszczególnych profili przedstawiono w tabeli 5.

8

H. Tworkowski, Interactivity Index – czyli Sotrenderowy wskaŸnik aktywnoœci na fanpage’u, https://blog.
sotrender.com/pl/2012/10/interactivity-index-czyli-nasz-wskaznik-aktywnosci/ [dostêp: 5.07.2016].
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Tabela 5. Liczba fanów profili wybranych linii lotniczych na Facebooku
Linie lotnicze

Liczba fanów

PLL LOT

170 727

Lufthansa

2 088 033

British Airways

2 392 304

Ryanair

739 187

Wizz Air

730 706

Southwest Airlines

5 095 362

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji z profili wybranych linii lotniczych na Facebooku – stan na dzieñ 5 lipca 2016 r.

Oceny zaanga¿owania fanów dokonano w oparciu o uœrednienie reakcji
u¿ytkowników profili na podstawie 10 ostatnich opublikowanych postów,
z wy³¹czeniem trzech z nich: postu na profilu PLL LOT, którego tematem by³
powrót polskich pi³karzy z Euro 2016, na profilu British Airways, dotycz¹cego
brytyjskiej królowej El¿biety II, oraz na profilu Southwest Airlines, odnosz¹cego
siê do filmu o kapitanie Lee Carderze. W tych przypadkach skala zaanga¿owania by³a kilkukrotnie wy¿sza w stosunku do pozosta³ych postów z badanego
okresu.
Tabela 6. Œrednia arytmetyczna reakcji fanów na publikowane posty
Linie lotnicze

Œrednia arytmetyczna Œrednia arytmetyczna Œrednia arytmetyczna
polubieñ
udostêpnieñ
iloœci komentarzy

PLL LOT

237

16

8

Lufthansa

1591

78

129

821

69

133

56

5

10

928

52

82

1976

845

100

British Airways
Ryanair
Wizz Air
Southwest Airlines

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie analizy 10 ostatnich postów umieszczonych na profilach
wybranych linii lotniczych – stan na dzieñ 5 lipca 2016 r.

Analizuj¹c œredni¹ arytmetyczn¹ reakcji fanów na publikowane posty (tab. 6)
bez uwzglêdniania indeksów zaanga¿owania, najbardziej aktywny pod tym
wzglêdem jest profil linii Southwest Airlines. PrzewoŸnik zamieszcza dziennie
jedn¹ lub dwie informacje, które powoduj¹ wysokie zaanga¿owanie. Nale¿y tu
uwzglêdniæ równoczeœnie jego wyj¹tkow¹ wielkoœæ w stosunku do pozosta³ych
firm, czyli obserwowanie profilu przez ponad 5 mln fanów. Niemniej elementem kluczowym dla ka¿dej marki jest liczba ponownych udostêpnieñ, która zapewnia dalsze, bezp³atne rozpowszechnianie informacji. Tutaj Southwest Airlines ma równie¿ najwy¿sze wskaŸniki, nawet w stosunku do dwóch dwukrotnie
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mniejszych profili – Lufthansy i British Airways. Interesuj¹ce jest porównanie
Ryanairu z Wizz Airem, gdzie pomimo niemal identycznej liczby fanów zaanga¿owanie na profilu Ryanairu w tym przypadku jest zdecydowanie ni¿sze.
Indeks Interaktywnoœci (INI) oraz Relatywny WskaŸnik Interaktywnoœci
(RII) zosta³y obliczone w oparciu o sumaryczn¹ wartoœæ aktywnoœci ostatnich
10 postów na ka¿dym z profili, w³¹czaj¹c w tym przypadku posty, które osi¹gnê³y
ponadprzeciêtne zaanga¿owanie (wskaŸnik RIIa) i wy³¹czaj¹c je z ³¹cznego zestawienia (wskaŸnik RIIb). Podsumowanie wyników zawarto w tabeli 7.
Tabela 7. Analiza wskaŸników zaanga¿owania
Linie lotnicze

Liczba fanów

WskaŸnik INI

WskaŸnik RIIa

WskaŸnik RIIb

PLL LOT

170 727

9 240

54,12

27,72

Lufthansa

2 088 033

33 546

16,07

16,07

British Airways

2 393 304

33 608

14,05

9,22

Ryanair

739 187

979

1,32

1,32

Wizz Air

730 706

20911

28,62

28,62

5 095 362

146 781

28,61

2,14

Southwest Airlines

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie analizy 10 ostatnich postów umieszczonych na profilach
wybranych linii lotniczych – stan na dzieñ 5 lipca 2016 r.

Informacje zawarte w tabeli 7 pozwalaj¹ zauwa¿yæ, w jaki sposób pojedyncze posty tworz¹ce najwiêksze zaanga¿owanie oddzia³uj¹ na postrzeganie profilu. Linie Southwest Airlines osi¹gaj¹ wysok¹ wartoœæ wskaŸnika RIIa dziêki
uzyskiwaniu du¿ej liczby polubieñ pojedynczych postów, ale w porównaniu
z innymi liniami skala udostêpniania i komentowania nie jest tu zbyt wysoka.
Sugeruje to dobór treœci g³ównie atrakcyjnych wizualnie, prostych w swej formule, ale ma³o kontrowersyjnych lub dodatkowo u¿ytecznych. Po wyeliminowaniu najbardziej anga¿uj¹cego postu wskaŸnik RII gwa³townie spada i zbli¿a
siê do najmniej anga¿uj¹cego przewoŸnika w tym zestawieniu, czyli Ryanairu.
Najbardziej stabilnym i anga¿uj¹cym profilem jest Wizz Air, który wprawdzie
nie posiada bardzo du¿ej liczby fanów w porównaniu z innymi, ale wskaŸnik
jest na poziomie bardzo du¿ego profilu linii Southwest. W przypadku PLL LOT
sytuacja jest bardzo podobna, po wyeliminowaniu danych dotycz¹cych ponadprzeciêtnie anga¿uj¹cego postu dotycz¹cego powrotu polskich pi³karzy z rozgrywek Euro 2016. Du¿e profile, takie jak Lufthansa i British Airways, maj¹
o wiele ni¿sze wskaŸniki zaanga¿owania.
Konkluduj¹c rozwa¿ania, okazuje siê, ¿e pomimo mniejszej liczby fanów
najbardziej anga¿uj¹cymi profilami w badanym okresie s¹ Wizz Air i PLL LOT,
a ich celem strategicznym powinno byæ zwiêkszanie liczby fanów. Najmniej anga¿uj¹cym profilem jest niskokosztowy przewoŸnik Ryanair.
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3. Twitter w komunikacji przewoŸników lotniczych
Twitter jest okreœlany jako tzw. mikroblogowa platforma spo³ecznoœciowa ze
wzglêdu na ograniczenie tworzenia komunikatów do 140 znaków, które s¹ widoczne dla osób obserwuj¹cych konkretny profil. Narzêdzie z racji prostoty
u¿ytkowania oraz rozbudowania systemu hashtagów, pozwalaj¹cych oznaczaæ
(tagowaæ) najró¿niejsze w¹tki dyskusji lub przekazywanie informacji jest uznawane za wyj¹tkowo wa¿ne narzêdzie komunikacji. Wielokrotnie w przypadku
œwiatowych, istotnych wydarzeñ okazywa³o siê, ¿e Twitter jest najszybszym
œrodkiem przekazywania informacji, z którego korzystaj¹ bezpoœrednio media
klasyczne.
PLL LOT nie ma oficjalnego konta na Twitterze, dlatego analizie zosta³y poddane profile pozosta³ych przewoŸników.
Tabela 8. Linie lotnicze na Twitterze (oficjalne konta)
Linie lotnicze

Nazwa oficjalnego
kana³u na Twitterze

PLL LOT

Lufthansa

–

Liczba
obserwuj¹cych
–

@lufthansa

278 000

@lufthansa_DE

219 000

@lufthansa_USA

155 000

@lufthansaNews

325

Razem

652 325

British Airways

@British_Airways

907 000

Ryanair

@Ryanair

245 000

Wizz Air

@wizzair

16 500

Southwest Airlines

@SouthwestAir

2 000 000

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie liczby obserwuj¹cych oficjalne konta wybranych przewoŸników na Twitterze – stan na dzieñ 5 lipca 2016 r.

W przypadku wskazanych w tabeli 8 przewoŸników ujawniaj¹ siê dwie strategie budowania komunikacji w tym kanale przekazu. W przypadku Lufthansy,
poza oficjalnym, globalnym kontem przewoŸnika, uruchomione s¹ dwa dodatkowe dla Niemiec i USA oraz konto poœwiêcone informacjom prasowym. Komunikacja na profilu @lufthansa_USA odbywa siê w jêzyku angielskim, na
@lufthansa_DE w jêzyku niemieckim, a @lufthansaNews jest dwujêzyczna:
niemiecka i angielska. Na g³ównym profilu @lufthansa pojawia siê wy³¹cznie
jêzyk angielski. O ile ³¹czna liczba obserwuj¹cych wszystkie profile wynosi
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652 325 osób, o tyle zastosowany model multijêzykowy oraz przeznaczony dla
konkretnych grup jest bardzo dobrym rozwi¹zaniem.
Najwiêkszym profilem na Twitterze spoœród badanych przewoŸników dysponuje Southwest Airlines z 2 mln obserwuj¹cych. Najmniejsz¹ liczbê obserwuj¹cych, zarejestrowanych na oficjalnym koncie, ma Wizz Air.

Podsumowanie
Zdecydowanym liderem w komunikacji spo³ecznoœciowej wœród wybranych
do porównania linii lotniczych jest Southwest Airlines. Wskazuj¹ na to przede
wszystkim ³¹czne zasiêgi przekazywania informacji przy najwiêkszej liczbie
fanów. W zakresie strategicznym przewoŸnik przede wszystkim powinien
dok³adnie przeanalizowaæ wskaŸniki zaanga¿owania na Facebooku, bior¹c pod
uwagê dwa elementy: relacja zamieszczanych treœci versus reakcja u¿ytkowników. Mo¿e to wymagaæ wprowadzenia zmian w zakresie dalej udostêpnianych
treœci. Southwest Airlines posiada te¿ wyj¹tkow¹ przewagê na Twitterze, a poniewa¿ jest to doskona³y kana³ do szybkiego przekazu bie¿¹cych informacji, np.
typu emergency, lub do reagowania na nag³e wydarzenia czy zagro¿enia, nale¿y
uznaæ to za bardzo pozytywny aspekt komunikowania siê. Wœród niskokosztowych linii lotniczych du¿y potencja³ posiada Wizz Air. Potrafi on anga¿owaæ
fanów, natomiast nie osi¹ga jeszcze du¿ych przyrostów ich liczby, a ponadto
w niewystarczaj¹cym zakresie aktywizuje swoje kana³y marketingowe w celu
zwiêkszania zainteresowania profilami spo³ecznoœciowymi. Najs³absz¹ mark¹
w zestawieniu linii LCC jest Ryanair, gdzie czêsto zaanga¿owanie fanów koncentruje siê na krytyce jakoœci obs³ugi linii.
Znaczenie mediów spo³ecznoœciowych w komunikacji marek linii lotniczych
systematycznie roœnie, natomiast bardzo du¿ym polem doœwiadczalnym jest poszukiwanie treœci, które bêd¹ anga¿owaæ u¿ytkowników. O ile w przypadku
Twittera jego rola dla przewoŸników ograniczana jest do charakteru przekazywania informacji, a nie dialogu, o tyle w przypadku Facebooka czy Instagrama
mo¿na zdecydowanie aktywniej kszta³towaæ œwiadomoœæ pasa¿erów korzystaj¹cych z us³ug przewoŸników. Znajduje to równie¿ odzwierciedlenie w narzêdziach analitycznych, które pozwalaj¹ obserwowaæ reakcje u¿ytkowników na
publikowanie konkretnych treœci.
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UWARUNKOWANIA ZMIAN TARYFOWYCH
W MIEJSKIM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA OBSZARZE
FUNKCJONOWANIA METROPOLITALNEGO
ZWI¥ZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAÑSKIEJ
Streszczenie: W sytuacji gdy w miejskim transporcie zbiorowym na obszarze metropolitalnym funkcjonuje wiêcej ni¿ jeden organizator, powstaj¹ problemy koordynacji
taryf w ró¿nych przekrojach i konkurencji cenowej pomiêdzy ofert¹ poszczególnych
organizatorów. Obszarem takim jest licz¹ca ponad milion mieszkañców Metropolia
Zatoki Gdañskiej, na terenie której obowi¹zuj¹ taryfy uchwalane przez kilka rad
miast i gmin oraz ustanawiane niezale¿nie przez operatorów kolejowych. W rezultacie na obszarze tej metropolii obowi¹zuj¹ trzy taryfy komunalne i dwie kolejowe, ró¿ni¹ce siê cenami i zasadami ich ró¿nicowania. Proces przygotowywania taryfy metropolitalnej uzupe³niaj¹cej taryfy poszczególnych organizatorów, w tym okreœlenia
zasad rozliczeñ finansowych zwi¹zanych z funkcjonowaniem tej taryfy jest skomplikowany, d³ugotrwa³y i implikowany uwarunkowaniami formalno-prawnymi, politycznymi oraz finansowymi. Proces ten ze wzglêdu na wy¿ej wymienione uwarunkowania ma charakter dynamiczny i w rezultacie zarówno taryfa metropolitalna, jak
i zasady rozliczeñ wspólnych biletów podlegaj¹ nieustannej ewolucji.
S³owa kluczowe: integracja taryfowa, transport zbiorowy, bariery integracji, uwarunkowania integracji

THE CONDITIONS OF CHANGES IN TARIFFS
OF URBAN TRANSPORT ON THE AREA OF FUNCTIONING
METROPOLITAN TRANSPOTRATION UNION OF GDANSK BAY
Abstract: In the situation where public transport is organized by more than one organizer, arise problems with coordination of tariffs and price competition between
the supply of various transport organizers. Metropolitan Area of Gdansk Bay is the
area with a population of over million inhabitants, where different tariffs are used.
They are adopted by several city and gmina’s councils and separately also by the rail
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operators. As a result, metropolitan area has three municipal tariff and two railway
tariffs, which differ in its prices and structures. The process of creating the metropolitan tariff, connected with the financing account between organizers is complex and
long-lasting, because of the formal, legal, political and financial conditions. In the
consequence of this process metropolitan tariff has been changing.
Keywords: tariff integration, public transport, barriers of integration, conditions of integration

Wprowadzenie
Zadaniem w³asnym gmin jest zapewnienie mieszkañcom us³ug transportu
zbiorowego, w ramach rozwi¹zania organizacyjno-zarz¹dczego przyjmuj¹cego
formê konkurencji regulowanej. Realizacja tego zadania ma szczególne znaczenie w miastach i na funkcjonalnie powi¹zanych z nimi obszarach, w których
wystêpuje wysoki poziom urbanizacji. Przejawem wystêpowania gminy w roli
regulatora rynku jest uchwalanie taryfy op³at obejmuj¹cej ceny za us³ugi miejskiego transportu zbiorowego i zasady ich stosowania oraz wykaz grup osób
uprawnionych do przejazdów bezp³atnych i ulgowych, a tak¿e wysokoœæ przyznanych ulg.
Za poœrednictwem taryf gminy staraj¹ siê realizowaæ cele transportowe,
spo³eczne, polityczne i ekonomiczne. Jednoczesna realizacja tych wszystkich celów, satysfakcjonuj¹ca mieszkañców i wybrane przez nich w³adze, jest najczêœciej
niemo¿liwa. Sytuacja ta powoduje zarówno du¿¹ „wra¿liwoœæ” mieszkañców na
kwestie zwi¹zane z polityk¹ taryfow¹, jak i skupia uwagê œrodków masowego
przekazu. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e polityka taryfowa stanowi przedmiot
zainteresowania wszystkich mieszkañców, a nie tylko tych, którzy korzystaj¹
z miejskiego transportu zbiorowego. Œrodki finansowe przeznaczane na finansowanie deficytu, wynikaj¹cego z niepokrywania kosztów funkcjonowania systemu miejskiego transportu zbiorowego przez przychody z biletów pochodz¹
bowiem tak¿e z opodatkowania mieszkañców korzystaj¹cych w codziennych
podró¿ach miejskich g³ównie z samochodów osobowych i rowerów.
Kwestie taryfowe komplikuje wystêpowanie na tym samym, silnie zurbanizowanym obszarze wiêcej ni¿ jednego organizatora, który stosuje w³asn¹ taryfê
i emituje bilety. Powstaj¹ wtedy problemy koordynacji taryf w ró¿nych przekrojach i konkurencji cenowej pomiêdzy ofert¹ poszczególnych organizatorów.
Przyk³adem takiego obszaru jest licz¹ca ponad milion mieszkañców Metropolia
Zatoki Gdañskiej, na terenie której obowi¹zuj¹ taryfy uchwalane przez kilka rad
miast i gmin. Na tej podstawie nastêpuje wyodrêbnienie trzech taryf w transporcie komunalnym: gdañskim, gdyñskim i wejherowskim – stanowi¹cym ofertê
odpowiednio: Zarz¹du Transportu Miejskiego w Gdañsku (ZTM w Gdañsku),
Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM w Gdyni) i Miejskiego Zak³adu
Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. (MZK Wejherowo). Oprócz tego, na tym ob-
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szarze w miejskim transporcie zbiorowym w³asne taryfy stosuj¹: PKP Szybka
Kolej Miejska w Trójmieœcie Sp. z o.o. (SKM w Trójmieœcie) i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR).
Uzupe³nieniem zindywidualizowanych taryf na obszarze Metropolii Zatoki
Gdañskiej jest zintegrowana taryfa miêdzygminnego zwi¹zku komunalnego
utworzonego przez gminy tworz¹ce metropoliê. Taryfa ta integruje taryfy gminne i kolejowe. Jednak wprowadzenie zintegrowanej taryfy, niezbêdnej z punktu
widzenia pasa¿erów wykonuj¹cych przejazdy o charakterze metropolitalnym
wymaga³o wypracowania rozwi¹zañ taryfowo-biletowych akceptowalnych
przez uczestników tej integracji, tj. organizatorów transportu komunalnego
i kolejowego. Proces przygotowania taryfy ³¹cz¹cej taryfy poszczególnych organizatorów, w tym okreœlenia zasad rozliczeñ finansowych zwi¹zanych z funkcjonowaniem tej taryfy by³ skomplikowany, d³ugotrwa³y i implikowany uwarunkowaniami formalno-prawnymi, politycznymi oraz finansowymi. Ze wzglêdu
na wy¿ej wymienione uwarunkowania mia³ on charakter dynamiczny i w rezultacie zarówno taryfa, jak i zasady rozliczeñ wspólnych biletów podlega³y nieustannej ewolucji.

1. Powo³anie i rola MZKZG w organizowaniu i zarz¹dzaniu
miejskim transportem zbiorowym
Zasadnicze zmiany taryfowe w miejskim transporcie zbiorowym na obszarze
Metropolii Zatoki Gdañskiej zapocz¹tkowa³o utworzenie w 2007 r. przez 13 gmin
zwi¹zku miêdzygminnego – Metropolitalnego Zwi¹zku Komunikacyjnego Zatoki
Gdañskiej (MZKZG). Za poœrednictwem takiej formy wspó³dzia³ania jednostek
samorz¹du terytorialnego postanowiono wprowadziæ ofertê „wspólnych biletów”. Pod tym pojêciem rozumiano, w pierwszej kolejnoœci, bilety wa¿ne jednoczeœnie w ramach komunalnego transportu, organizowanego autonomicznie
przez Gdañsk, Gdyniê i Wejherowo. Miasta te odgrywaj¹ w Metropolii Zatoki
Gdañskiej rolê lokalnych organizatorów miejskiego transportu zbiorowego na
swoim terenie oraz w s¹siednich gminach, które przekaza³y im zadania kszta³towania oferty tego transportu.
Oprócz trzech organizatorów lokalnych miejskiego transportu zbiorowego
czwartym organizatorem jest samorz¹dowe województwo odpowiadaj¹ce za
funkcjonowanie transportu kolejowego. Relatywnie wysoka ranga tego organizatora w publicznym transporcie zbiorowym w Metropolii Zatoki Gdañskiej
wynika z roli aglomeracyjnych przewozów kolejowych realizowanych na linii
kolejowej, ³¹cz¹cej g³ówne miasta metropolii, w tym przede wszystkim na odcinku z Gdañska przez Sopot, Gdyniê, Rumiê i Redê do Wejherowa oraz od
2015 r. na nowo wybudowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ³¹cz¹cej
Gdañsk i Gdyniê poprzez dzielnice po³o¿one na tzw. górnym tarasie Trójmiasta

72

Krzysztof Grzelec, Hubert Ko³odziejski, Olgierd Wyszomirski

(linia ta umo¿liwia tak¿e dojazd z Gdañska i Gdyni do regionalnego portu lotniczego). Funkcjonowanie w ramach miejskiego transportu zbiorowego Metropolii Zatoki Gdañskiej transportu kolejowego zdeterminowa³o rozszerzenie pojêcia wspólnego biletu o bilety wa¿ne tak¿e w tej ga³êzi transportu.
W og³oszonym w 2007 r. statucie MZKZG zapisano, ¿e g³ównym zadaniem
zwi¹zku jest wspólne kszta³towanie polityki komunikacyjnej oraz zarz¹dzanie
lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin – cz³onków zwi¹zku. Statut
MZKZG zak³ada³:
– na pierwszym etapie – integracjê taryfowo-biletow¹,
– na drugim etapie – pe³n¹ integracjê komunikacji komunalnej.
Przejœcie do drugiego etapu mia³o nast¹piæ po zrealizowaniu zadania polegaj¹cego na integracji taryfowo-biletowej. Jednak gminy, pomimo wprowadzenia zintegrowanych biletów, nie zdecydowa³y siê na taki krok i w 2013 r. dokonano zmiany statutu zwi¹zku, ograniczaj¹c jego zadania do kwestii taryfowych.
W zmodyfikowanym statucie jednoznacznie wskazano, ¿e zwi¹zek ma zajmowaæ siê wy³¹cznie integracj¹ taryfowo-biletow¹, a nie zarz¹dzaniem transportem miejskim. Przy okazji tej zmiany do MZKZG przyst¹pi³a 14 gmina – Szemud.
Aktualnie trzy kolejne gminy (Tczew, gmina Tczew i gmina Pszczó³ki) równie¿
wyrazi³y zainteresowanie przyst¹pieniem do zwi¹zku (rys. 1).
W rezultacie wprowadzonych w statucie zmian podstawowym zadaniem
zwi¹zku jest kszta³towanie wspólnej polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków w³aœciwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci
biletu metropolitalnego na terenie gmin – cz³onków zwi¹zku. Natomiast do zadañ szczegó³owych zaliczono:
– emitowanie i dystrybucjê biletów metropolitalnych;
– uchwalanie cen i taryf biletów metropolitalnych;
– podejmowanie z w³aœciwymi organizatorami, operatorami i przewoŸnikami
wspó³pracy dotycz¹cej wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych;
– rozliczanie przychodów ze sprzeda¿y biletów metropolitalnych;
– integrowanie systemów pobierania op³at w kontekœcie funkcjonowania biletów metropolitalnych;
– badanie rynku oraz prognozowanie i planowanie publicznego transportu
zbiorowego;
– promowanie publicznego transportu zbiorowego.
W 2015 r. dokonano kolejnej zmiany statutu, odnosz¹c siê do sposobu ustalania sk³adki cz³onkowskiej. Po zmianie sk³adkê tê uzale¿niono nie tylko od liczby
mieszkañców gmin, lecz tak¿e od liczby zrealizowanych rozk³adowych wozokilometrów na terenie poszczególnych gmin wchodz¹cych w sk³ad zwi¹zku.
Sk³adka wp³acana przez gminy i przychody ze sprzeda¿y biletów metropolitalnych stanowi¹ podstawowe Ÿród³a dochodów zwi¹zku. W 2015 r. dochody te
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wynios³y 28,5 mln z³, w tym wp³aty gmin cz³onków zwi¹zku i wp³ywy z us³ug
(ze sprzeda¿y biletów) stanowi³y odpowiednio 15,7% i 84,3% dochodów ogó³em.

Rysunek 1. Obszar dzia³ania MZKZG
ród³o: Materia³y MZKZG.

W praktyce realna si³a oddzia³ywania MZKZG na organizatorów jest ograniczona. W wielu kwestiach uchwa³y podejmowane przez zgromadzenie zwi¹zku
maj¹ tylko charakter rekomendacji dla rad gmin tworz¹cych zwi¹zek. Niemniej
jednak uda³o siê wprowadziæ jednolite standardy jakoœciowe us³ug transportu
komunalnego (wymagania stawiane operatorom) oraz ujednoliciæ ceny i rodzaje
biletów w taryfach organizatorów transportu komunalnego.

74

Krzysztof Grzelec, Hubert Ko³odziejski, Olgierd Wyszomirski

2. Unifikacja taryf organizatorów transportu komunalnego
Na obszarze Metropolii Zatoki Gdañskiej wci¹¿ obowi¹zuj¹ ró¿ne taryfy. Nie
uda³o siê doprowadziæ do ich pe³nej unifikacji. W 2009 r. z inicjatywy MZKZG
ujednolicono taryfy organizatorów komunalnych. Wystêpuj¹ce do tego czasu
ró¿nice taryfowe stanowi³y jedn¹ z barier integracji transportu zbiorowego
w metropolii. Proces odmiennego kszta³towania systemów taryfowych zosta³
zapocz¹tkowany wraz z przejêciem w 1989 r. odpowiedzialnoœci za organizacjê
miejskiego transportu zbiorowego przez gminy i podzia³em Wojewódzkiego
Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w Gdañsku na cztery przedsiêbiorstwa,
w tym w Gdañsku i Gdyni oraz dwa lata póŸniej w Wejherowie.
Odmienne pogl¹dy ówczesnych w³adz poszczególnych gmin, dotycz¹ce efektywnego zarz¹dzania transportem zbiorowym, znalaz³y swoje odzwierciedlenie
tak¿e w taryfach i systemach biletowych. W Gdyni w 1992 r. powo³ano Zarz¹d
Komunikacji Miejskiej, który przej¹³ funkcjê zwi¹zan¹ z kszta³towaniem taryfy
i sprzeda¿y biletów od ówczesnego operatora – MZK w Gdyni. Rozdzieleniu
funkcji organizatora i realizatora przewozów w tym mieœcie towarzyszy³o otwarcie rynku dla prywatnych przewoŸników4. Wprowadzenie konkurencji w realizacji przewozów i utrzymanie na obszarze dzia³alnoœci ZKM w Gdyni zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego by³o mo¿liwe w³aœnie dziêki rozdzieleniu
obu funkcji. Jednoczeœnie, na podstawie wyników badañ marketingowych,
ZKM w Gdyni podj¹³ decyzjê o zmianie taryfy, polegaj¹cej na jej uproszczeniu
i zast¹pieniu okresowych biletów trasowanych atrakcyjnymi cenowo biletami
sieciowymi (w porównaniu do cen biletów jednorazowych). W rezultacie przeprowadzonej równoczeœnie optymalizacji sieci po³¹czeñ autobusowych i trolejbusowych w Gdyni i gminach oœciennych uda³o siê zwiêkszyæ liczbê pasa¿erów
i poziom odp³atnoœci gdyñskiego transportu miejskiego5.
Obowi¹zuj¹ca do dzisiaj, praktycznie bez istotnych zmian, taryfa ZKM
w Gdyni ³¹czy w sobie cechy taryfy jednolitej i strefowej. Analogiczn¹ do gdyñskiej taryfê jednolit¹ wprowadzi³ Miejski Zak³ad Komunikacyjny w Wejherowie,
przy czym ze wzglêdu na mniejszy obszar dzia³ania ceny biletów MZK nale¿y
uznaæ za mniej atrakcyjne dla pasa¿erów.
W odmienny sposób kszta³towano taryfê w Gdañsku i gminach oœciennych
obs³ugiwanych przez monopolistycznego operatora – Zak³ad Komunikacji Miejskiej w Gdañsku. W³adze tego miasta w latach 90. XX w. nie zdecydowa³y siê na
rozdzielenie funkcji organizatora od realizatora przewozów. Podjê³y natomiast
4

5

K. Sza³ucki, O. Wyszomirski, Efektywne zarz¹dzanie komunikacj¹ w miastach i przedsiêbiorstwami komunikacji miejskiej na przyk³adzie Gdyni. Zbiór referatów IV Ogólnopolskiej Konferencji Komunikacja Miejska
pt. „Efektywnoœæ transportu zbiorowego w miastach”, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, £ódŸ
2000, s. 111.
K. Grzelec, O. Wyszomirski, Intensyfikacja wp³ywów ze sprzeda¿y biletów, „Biuletyn Komunikacji
Miejskiej” 1998, nr 39, s. 9.
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dzia³ania zmierzaj¹ce do restrukturyzacji obowi¹zuj¹cej taryfy. G³ówna zmiana
gdañskiego systemu taryfowego polega³a na wprowadzeniu biletów czasowych
o relatywnie krótkim czasie wa¿noœci, odpowiednio do: 10, 30 i 60 minut. Bilety
czasowe wa¿ne do 10 minut mia³y w za³o¿eniu wp³yn¹æ na zwiêkszenie popytu
poprzez nisk¹ cenê dla tych mieszkañców, którzy najkrótsze podró¿e realizowali pieszo, samochodem lub rowerem6. W praktyce okaza³o siê, ¿e wprowadzenie taryfy czasowej by³o nieefektywne ekonomicznie i zachêca³o to pasa¿erów do opóŸniania czasu skasowania biletu po to, aby nie ponosiæ wy¿szej
op³aty7. Minimalna op³ata za przejazd powinna byæ bowiem dostosowana do
przeciêtnego czasu przejazdu, obejmuj¹c co najmniej po³owê podró¿y. W 2005 r.
w³adze Gdañska podjê³y decyzjê o rozdzieleniu funkcji organizatora i realizatora przewozów, powo³uj¹c Zarz¹d Transportu Miejskiego. W œlad za restrukturyzacj¹ organizacyjno-zarz¹dcz¹ gdañskiego transportu miejskiego zmieniono system taryfowy, przyjmuj¹c, w ramach integracji taryfowej pod auspicjami
MZKZG rozwi¹zania taryfowe zastosowane w gdyñskim transporcie miejskim,
tj. atrakcyjne cenowo bilety sieciowe zastêpuj¹ce bilety trasowane.
Szybka Kolej Miejska w Trójmieœcie Sp. z o.o., bêd¹c niezale¿nym od samorz¹dów gminnych podmiotem (wiêkszoœæ udzia³ów PKP SKM w Trójmieœcie
ma Skarb Pañstwa), posiada w³asny system taryfowy odpowiadaj¹cy taryfie odcinkowej odleg³oœciowej i w³asny specyficzny system biletowy. Monopolistyczna pozycja tego operatora na rynku, niekorzystna z punktu widzenia mo¿liwoœci oddzia³ywania przez samorz¹dy lokalne na jego ofertê, stanowi barierê
integracji taryfowo-biletowej w metropolii. W takiej sytuacji MZKZG podj¹³ decyzjê o doprowadzeniu do ujednolicenia taryf w komunikacji komunalnej. Jako
modelow¹ przyj¹³ gdyñsk¹ taryfê, wzbogacaj¹c ofertê równoczeœnie o bilety
czasowe (1-godzinne). Podj¹³ tak¿e uchwa³ê o wzajemnym honorowaniu biletów w Sopocie przez ZTM w Gdañsku i ZKM w Gdyni. MZKZG doprowadzi³
ponadto do ujednolicenia ulg i uprawnieñ do przejazdów bezp³atnych w komunikacji komunalnej. Dotychczas bowiem w³adze samorz¹dowe w specyficzny
dla siebie sposób okreœla³y zakres tych uprawnieñ.

3. Wprowadzenie taryfy metropolitalnej w Metropolii
Zatoki Gdañskiej
MZKZG, realizuj¹c swoje zadania od 1 stycznia 2008 r., wprowadzi³ bilety
metropolitalne, stanowi¹ce dodatkow¹ ofertê w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cych taryf poszczególnych organizatorów transportu miejskiego. Po raz pierwszy
6

7

J. Zgliczyñski, Ceny biletu jednorazowego pe³nop³atnego wed³ug taryfy jednolitej i strefowej, „Biuletyn
Komunikacji Miejskiej” 2002, nr 66, s. 11.
K. Grzelec, O. Wyszomirski, Finansowe konsekwencje wprowadzenia taryfy czasowej w aglomeracji gdañskiej, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 1997, nr 33, s. 15.
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umo¿liwi³y one podró¿owanie na podstawie jednego biletu transportem komunalnym i kolejowym. Wprowadzenie zintegrowanych biletów stanowi istotne
u³atwienie dla pasa¿erów poprzez:
– optymalizacjê wydatków na us³ugi transportu miejskiego,
– ograniczenie czasu potrzebnego na zakup biletów ró¿nych organizatorów,
– realizacjê przejazdów i zmianê œrodka transportu na podstawie jednego biletu,
– mo¿liwoœæ korzystania z oferty przewozowej wszystkich organizatorów na
wspólnie obs³ugiwanych odcinkach,
– zakup biletów w punktach sprzeda¿y wszystkich organizatorów transportu
miejskiego.
Na pocz¹tku ofertê biletów metropolitalnych tworzy³y emitowane przez
MZKZG komunalne i kolejowo-komunalne bilety 24-godzinne oraz miesiêczne
i 30-dniowe. W lipcu 2008 r. rozszerzono asortyment biletów metropolitalnych
o komunalne i kolejowo-komunalne bilety 72-godzinne, a w styczniu 2011 r.
o komunalne bilety jednoprzejazdowe. Kolejne modyfikacje w ofercie biletów
metropolitalnych zapocz¹tkowane w maju 2014 r. zwi¹zane by³y z d¹¿eniem
operatorów kolejowych do uzyskania rekompensaty finansowej z bud¿etu pañstwa z tytu³u honorowania w poci¹gach ustawowych uprawnieñ do przejazdów bezp³atnych i ulgowych. Wprowadzone zosta³y bilety ³¹czone sk³adaj¹ce
siê ze sprzedawanego jednoczeœnie miesiêcznego biletu kolejowego i komunalnego. Biletami tymi sukcesywnie zastêpowane s¹ kolejne rodzaje jednolitych
biletów metropolitalnych. Aktualna taryfa biletów metropolitalnych zosta³a
przedstawiona na rysunku 2.
Oferta biletów metropolitalnych jest przeznaczona przede wszystkim dla pasa¿erów, którzy wykonuj¹ przejazdy o charakterze aglomeracyjnym, wykorzystuj¹c œrodki miejskiego transportu zbiorowego ró¿nych lokalnych organizatorów i/lub operatorów kolejowych. Jednoczeœnie bilety metropolitalne stanowi¹
wzglêdnie przejrzyst¹ ofertê dla turystów. U³atwiaj¹ korzystanie z miejskiego
transportu zbiorowego na obszarze Metropolii Zatoki Gdañskiej bez koniecznoœci poznawania specyfiki obs³ugi komunikacyjnej, w szczególnoœci rozwi¹zañ
taryfowo-biletowych poszczególnych organizatorów. Ma to istotne znaczenie na
terenie tych gmin, w których us³ugi œwiadczy dwóch organizatorów transportu
komunalnego, np. w Sopocie obs³ugiwanym zarówno przez ZKM w Gdyni, jak
i ZTM w Gdañsku.
Metropolitalne bilety 24- i 72-godzinne oraz miesiêczne i 30-dniowe maj¹
charakter sieciowy w odniesieniu do oferty danego uczestnika integracji taryfowo-biletowej. Bilety te umo¿liwiaj¹ realizacjê przejazdu bez ograniczeñ wszystkimi liniami ZTM w Gdañsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. Jednoczeœnie
s¹ to bilety przesiadkowe.
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Rysunek 2. Taryfa biletów metropolitalnych obowi¹zuj¹ca od 1 lipca 2016 r.
ród³o: Materia³y MZKZG.
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Nabywca biletu metropolitalnego, wa¿nego np. w transporcie miejskim
organizowanym przez ZKM w Gdyni, mo¿e korzystaæ ze wszystkich linii, tj. zwyk³ych, pospiesznych, specjalnych i nocnych tego organizatora na terenie Gdyni
i gmin, które z tym miastem podpisa³y porozumienia w sprawie organizacji
miejskiego transportu zbiorowego. W zale¿noœci od rodzaju biletu metropolitalnego mo¿liwe jest korzystanie z oferty wybranych lub wszystkich uczestników
projektu „wspólnego biletu”.
Okresowe bilety metropolitalne wystêpuj¹ wy³¹cznie w formie elektronicznej i s¹ zapisywane na kartach organizatorów transportu komunalnego oraz na
elektronicznych legitymacjach studenckich. Na ka¿dej karcie, bez wzglêdu na
to, kto jest jej emitentem, mo¿na zapisaæ dowolny rodzaj biletu. Natomiast bilety 24- i 72-godzinne wystêpuj¹ zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Ponadto 24- i 72-godzinne bilety metropolitalne s¹ zapisywane na wprowadzonej w czerwcu 2009 r. elektronicznej karcie turysty „Gdañsk, Sopot, Gdynia –
Plus”. Jednoprzejazdowy komunalny bilet metropolitalny umo¿liwia realizacjê
jednego przejazdu ka¿d¹ lini¹ zwyk³¹, pospieszn¹, specjaln¹ lub nocn¹ w ramach komunikacji komunalnej na terenie zwi¹zku. Bilet ten jako jedyny pozwala na realizacjê przejazdu dowolnym autobusem, tramwajem lub trolejbusem
bez wzglêdu na to, który organizator jest dysponentem taboru. Sprzeda¿ biletów metropolitalnych w ujêciu liczbowym i wartoœciowym zosta³a przedstawiona w tabeli 1.
Tabela 1. Sprzeda¿ biletów metropolitalnych MZKZG w latach 2008–2015
2008
Wielkoœæ
sprzeda¿y
(szt.)

96 555

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

186 065

273 641

352 561

408 931

521 113

654 777

932 538

Wartoœæ
sprzeda¿y
5 332 207 10 419 120 15 120 205 19 154 143 20 839 778 22 433 777 24 176 181 26 052 183
brutto (PLN)
ród³o: Opracowanie na podstawie danych MZKZG.

W latach 2008–2015 nastêpowa³ systematyczny wzrost sprzeda¿y biletów
metropolitalnych. Pocz¹tkowo dynamika sprzeda¿y by³a bardzo wysoka i wynosi³a w pierwszym roku prawie 100%, a w nastêpnym 50%. W kolejnych latach
dynamika ta sukcesywnie siê zmniejsza³a. W ujêciu wartoœciowym w ostatnich
latach nast¹pi³a stabilizacja wzrostu sprzeda¿y na poziomie ok. 8%.
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4. Refundacja ulg jako uwarunkowanie zmian
taryfy metropolitalnej
Ceny zintegrowanych biletów s¹ ni¿sze ni¿ suma cen biletów poszczególnych organizatorów tworz¹cych taki bilet. Z tego wzglêdu najistotniejsz¹ kwesti¹ jest uzgodnienie pomiêdzy uczestnikami integracji taryfowej zasad podzia³u przychodów z tych biletów oraz wyliczenie ewentualnej dodatkowej
rekompensaty finansowej z tytu³u utraconych przychodów, tak aby zapewniæ
im ³¹cznie co najmniej takie same wp³ywy finansowe jak przed wprowadzeniem wspólnych biletów, przy za³o¿eniu, ¿e w pewnym stopniu pocz¹tkowa
utrata przychodów, wynikaj¹ca z zastosowania ni¿szych cen bêdzie rekompensowana wzrostem popytu i w rezultacie przychodów ze sprzeda¿y biletów8.
Wprowadzaj¹c bilety metropolitalne, dokonano równie¿ ujednolicenia i ograniczenia wykazu osób uprawnionych do przejazdów ulgowych. Problem uprawnieñ do przejazdów ulgowych i bezp³atnych towarzyszy integracji taryfowo-biletowej od samego pocz¹tku. Niejednolite regulacje w zakresie uprawnieñ samorz¹dowych wynikaj¹ z uchwa³ rad poszczególnych gmin tworz¹cych
zwi¹zek. Ponadto w transporcie kolejowym (SKM w Trójmieœcie i PR) wystêpuje
refundacja ulg ustawowych, co stanowi dodatkowe powa¿ne utrudnienie integracji.
W latach 2008–2015 w odniesieniu do przychodów z biletów metropolitalnych obowi¹zywa³a zasada, ¿e:
– ZTM w Gdañsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo otrzymuj¹ do podzia³u
miêdzy siebie 100% przychodów ze sprzeda¿y metropolitalnych biletów komunalnych i 40% przychodów ze sprzeda¿y metropolitalnych biletów kolejowo-komunalnych oraz dodatkow¹ rekompensatê z bud¿etu MZKZG,
– SKM i PR otrzymuj¹ 60% przychodów ze sprzeda¿y metropolitalnych biletów
kolejowo-komunalnych oraz dodatkow¹ rekompensatê z bud¿etu samorz¹dowego województwa.
W przypadku przewozów kolejowych zwi¹zek rozlicza przychody ze sprzeda¿y kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych, a z bud¿etu Urzêdu
Marsza³kowskiego przychody te s¹ uzupe³niane o kwoty rekompensuj¹ce utracone przychody w nawi¹zaniu do cen biletów w³asnych operatorów kolejowych oraz ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci ubiegania siê przez tych operatorów
o refundacjê utraconych przychodów ze Skarbu Pañstwa z tytu³u honorowania
w przejazdach na podstawie biletów MZKZG ustawowych uprawnieñ do przejazdów bezp³atnych i ulgowych (rekompensata taka nie przys³uguje w transpor-

8

K. Grzelec, H. Ko³odziejski, O. Wyszomirski, Koncepcja integracji taryfowej transportu zbiorowego w
Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta, „Zeszyty Naukowe Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdañskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2015, nr 57, s. 206–207.
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cie komunalnym). Z tego wzglêdu w 2014 r. pilota¿owo wprowadzono miesiêczny bilet ³¹czony, sk³adaj¹cy siê z biletu transportu kolejowego i komunalnego.
W 2015 i 2016 r. oferta ³¹czonych biletów by³a rozwijana. Dziêki temu dodatkowe œrodki z bud¿etu pañstwa pozwoli³y na ograniczenie dop³at z bud¿etu samorz¹dowego województwa, w sytuacji ci¹g³ego wzrostu sprzeda¿y biletów
metropolitalnych wymagaj¹cego proporcjonalnego wzrostu dop³at bud¿etowych. Rozwi¹zanie polegaj¹ce na rozdzieleniu jednolitego biletu na dwa sprzedawane jednoczeœnie: kolejowy i miejski ma jednak z punktu widzenia pasa¿erów okreœlone wady. Do najistotniejszych mo¿na zaliczyæ:
– zmniejszenie liczby stacjonarnych punktów sprzeda¿y z 76 do 11 (bilety
³¹czone s¹ sprzedawane tylko w wybranych punktach dystrybucji biletów
kolejowych);
– skomplikowanie taryfy poprzez zró¿nicowanie uprawnieñ (i poziomów ulg)
do przejazdu na podstawie biletu kolejowego i komunalnego oraz poziomu
ulg przyznanych tym samym grupom osób (np. studentom);
– sprzedawanie okresowego biletu kolejowego w wersji papierowej, w sytuacji
gdy noœnikiem w transporcie komunalnym jest karta elektroniczna;
– utrudnianie procedury reklamacyjnej.

5. Systemy biletowe organizatorów komunalnych i operatora
kolejowego jako determinanta kszta³tu i zmian taryfy
metropolitalnej
Barier¹ w integrowaniu miejskiego transportu zbiorowego w Metropolii Zatoki Gdañskiej s¹ tak¿e odmienne systemy biletowe. Jako pierwszy na obszarze
aglomeracji bilet elektroniczny wprowadzi³ MZK Wejherowo. Relatywnie niewielki zakres obs³ugi umo¿liwi³ temu przedsiêbiorstwu sprawn¹ instalacjê i rozruch systemu oraz dokonanie niezbêdnych jego modyfikacji. Drugi system biletu
elektronicznego, niezale¿ny, a wiêc w rezultacie uniemo¿liwiaj¹cy korzystanie
z jednej karty w pojazdach ró¿nych organizatorów zosta³ uruchomiony przez
ZTM w Gdañsku. Wraz z powo³aniem MZKZG podjêto decyzjê o technicznym
po³¹czeniu systemów biletu elektronicznego w Wejherowie i Gdañsku oraz
w³¹czeniu w tak zintegrowany system biletowy transportu miejskiego organizowanego przez ZKM w Gdyni. Unifikacja techniczna systemów biletowych umo¿liwia zapisywanie ró¿nych biletów organizatorów komunalnych i biletów
metropolitalnych na dowolnej karcie wydanej przez ZTM w Gdañsku, ZKM
w Gdyni i MZK Wejherowo. Katalog noœników biletów rozszerzono z czasem
o elektroniczne legitymacje studenckie i karty bankowe. Te ostatnie nie ciesz¹ siê
jednak popularnoœci¹ wœród klientów.
Wprowadzenie biletów elektronicznych pozwoli³o tak¿e na rozszerzenie
dystrybucji i uruchomienie nowego kana³u – Internetu. Sprzeda¿ internetowa
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stanowi obecnie 16–18% ogó³u sprzedawanych biletów organizatorów transportu
komunalnego i 20% biletów MZKZG.
Poza systemem biletów elektronicznych, jako odrêbne, funkcjonuj¹ systemy
biletów kolejowych. Bilety te wci¹¿ opieraj¹ siê na noœniku papierowym i tradycyjnych kana³ach dystrybucji.

6. Uwarunkowania formalno-prawne integracji taryfowej
Istotn¹ barier¹, ograniczaj¹c¹ integracjê taryfow¹ jest obowi¹zuj¹ce w Polsce
prawo. Dywersyfikacja przepisów dotycz¹cych stanowienia cen w miejskim
transporcie zbiorowym w kilkunastu aktach prawnych znacznie utrudnia tworzenie spójnych i relatywnie prostych taryf w aglomeracjach i metropoliach
w miejsce obecnie obowi¹zuj¹cych, które charakteryzuj¹ siê okreœlon¹ z³o¿onoœci¹ wynikaj¹c¹ z funkcjonowania ró¿nych rodzajów transportu zbiorowego,
organizowanego przez ró¿ne szczeble samorz¹du terytorialnego. Prawo umo¿liwia tworzenie ró¿nych form organizacyjnych w celu integrowania transportu
publicznego (porozumienia komunalne, zwi¹zki komunalne, zwi¹zki metropolitalne), jednak szczegó³owe rozwi¹zania przewidziane w ustawach i rozporz¹dzeniach nie likwiduj¹ barier, które przez lata uniemo¿liwia³y stosowanie efektywnych rozwi¹zañ rynkowych lub zmusza³y organizatorów do przyjmowania
rozwi¹zañ mniej korzystnych dla pasa¿erów. W rezultacie tworzone s¹ wiêc rozwi¹zania organizacyjne, odpowiadaj¹ce bezpiecznej interpretacji obowi¹zuj¹cego prawa, a nie oczekiwaniom pasa¿erów, które pozwoli³yby na kszta³towanie
oferty us³ug transportu zbiorowego, zgodnie z za³o¿eniami polityki zrównowa¿onej mobilnoœci. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z tego punktu
widzenia posiada zasadnicz¹ wadê – nie jest aktem prawnym, w którym uregulowano kwestiê stanowienia cen i refundacji ulg, w sytuacji gdy organizatorami
s¹ ró¿ne szczeble samorz¹du terytorialnego, a realizatorami podmioty o ró¿nej
strukturze w³asnoœciowej. Rozrzucenie przepisów dotycz¹cych stanowienia cen
i uprawnieñ do przejazdów ulgowych i bezp³atnych w ró¿nych ustawach sejmowych i uchwa³ach poszczególnych samorz¹dów i niewykorzystanie szansy
na uporz¹dkowanie tej problematyki w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym mo¿na uznaæ za dowód na nisk¹ jakoœæ stanowionego w Polsce prawa.
Nie podjêto tak¿e dotychczas próby ujednolicenia katalogu uprawnieñ do
przejazdów ulgowych i bezp³atnych oraz wysokoœci ulg dla okreœlonych grup
spo³ecznych. W rezultacie w transporcie miejskim oraz regionalnym drogowym
i kolejowym obowi¹zuje ró¿ny zakres uprawnieñ. Jest to istotna, lecz czêsto
bagatelizowana bariera integracji transportu zbiorowego. Na obszarze MZKZG
podjêto próbê wprowadzenia jednolitych uprawnieñ w ramach biletu metropolitalnego. Brak mo¿liwoœci refundacji ulg dla operatorów kolejowych spowodowa³ jednak koniecznoœæ przekszta³cenia tego biletu w bilet ³¹czony kole-
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jowo-komunalny, a ujednolicony katalog uprawnieñ do przejazdów ulgowych
uleg³ ponownej dywersyfikacji, obni¿aj¹c jakoœæ oferty taryfowej w metropolii.
Kolejn¹ kwesti¹ ograniczaj¹c¹ swobodê kszta³towania taryf na obszarze Metropolii Zatoki Gdañskiej jest forma organizacyjno-prawna organizatorów.
Zarz¹dy transportu miejskiego s¹ zorganizowane w formie jednostek bud¿etowych lub wydzia³ów urzêdów gmin. S¹ to nieefektywne formy organizacyjne,
poddane bezpoœrednio presji politycznej i uzale¿nione od bud¿etowej formy finansowania, które z ekonomicznego punktu widzenia mo¿na uznaæ za nieodpowiadaj¹ce wyzwaniom wspó³czesnej ekonomii. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ,
¿e w krajach UE wypracowano efektywne modele organizacyjne dla podmiotów ³¹cz¹cych funkcje rynkowe i u¿ytecznoœci publicznej, np. agencje non profit, funkcjonuj¹ce na podstawie prawa handlowego i jednoczeœnie nastawione
na realizacjê celu publicznego, a nie finansowego. Polskie prawo w tym zakresie
przewiduje wy³¹cznie mo¿liwoœæ realizacji zadañ publicznych w formie jednostki bud¿etowej, zak³adu bud¿etowego lub spó³ki prawa handlowego. Sposób
kontroli dzia³alnoœci tych podmiotów nie pozwala na efektywne ³¹czenie funkcji
u¿ytecznoœci publicznej i typowej dla podmiotów komercyjnych wysokiej efektywnoœci ekonomiczno-finansowej.

7. Uwarunkowania polityczne integracji taryfowej
Nieformalne decyzje, bêd¹ce przedmiotem dyskusji kuluarowych, uznaje siê
czêsto za uwarunkowania o charakterze politycznym. Uwidocznia siê to zw³aszcza w z³o¿onych organizmach miejskich – aglomeracjach i metropoliach, w których w³adzê w poszczególnych gminach sprawuj¹ ró¿ne, niejednokrotnie antagonistycznie do siebie nastawione ugrupowania polityczne. W aglomeracjach
policentrycznych tej niekorzystnej sytuacji politycznej towarzyszy tak¿e walka
o pozycjê danej gminy w zintegrowanym obszarze zurbanizowanym. W rezultacie wprowadzane przez w³adze polityczne rozwi¹zania w zakresie integracji
miejskiego transportu zbiorowego s¹ odzwierciedleniem politycznego konsensusu (a niekiedy jego braku), charakteryzuj¹c siê czêsto ograniczon¹ atrakcyjnoœci¹ dla pasa¿erów, tymczasowoœci¹ i sprzecznoœci¹ z opiniami ekspertów i doœwiadczeniami miast w krajach UE. Jako przyk³ad takich rozwi¹zañ mo¿na
uznaæ zast¹pienie jednolitego biletu metropolitalnego biletem ³¹czonym kolejowo-komunalnym. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ takiego dzia³ania by³a chêæ uzyskania refundacji ulg dla operatorów kolejowych. Jednak u jej podstaw le¿y brak
wypracowanej koncepcji finansowania przez samorz¹dy województwa pomorskiego transportu kolejowego i niepodporz¹dkowanie zasad jego funkcjonowania polityce transportowej, w tym taryfowej, przyjêtej dla obszaru metropolitalnego.
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8. Uwarunkowania finansowe – dop³aty do biletów
metropolitalnych
Wprowadzenie integracji taryfowo-biletowej w obszarze metropolitalnym
poci¹ga za sob¹ zwiêkszenie dop³at bud¿etowych do transportu zbiorowego.
G³ówn¹ przyczyn¹ wzrostu dop³at bud¿etowych jest koniecznoœæ ustalenia cen
biletów zintegrowanych poni¿ej sumy cen biletów przed integracj¹. Dzia³anie
takie znajduje swoje uzasadnienie w celach integracji, a tak¿e, w szerszym ujêciu, w celach polityki transportowej zapisanej w g³ównych dokumentach strategicznych miast i gmin tworz¹cych Obszar Metropolii Zatoki Gdañskiej i regionu9. Celem tej polityki jest tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju,
konkurencyjnego dla motoryzacji indywidualnej, transportu zbiorowego. Jednym
z g³ównych aspektów konkurencyjnoœci transportu zbiorowego s¹ ceny biletów,
których poziom powinien zachêcaæ do rezygnacji z podró¿y w³asnym samochodem osobowym. Przy ustalaniu cen biletów w transporcie zbiorowym, zw³aszcza zintegrowanych, poza typowymi sk³adnikami cenotwórczymi, musz¹ byæ
uwzglêdnione tak¿e koszty podró¿y konkurencyjnymi œrodkami transportu (samochodami osobowymi).
Zdezintegrowany transport zbiorowy charakteryzuje siê relatywnie wysokimi kosztami podró¿y, szczególnie dla pasa¿erów korzystaj¹cych z us³ug wiêcej
ni¿ jednego organizatora transportu. Ceny biletów zintegrowanych nie powinny wiêc stanowiæ bariery dla potencjalnych nabywców. Zasady tworzenia taryf
i dobre przyk³ady ich funkcjonowania wskazuj¹ na koniecznoœæ zachowania
przejrzystoœci i prostoty zintegrowanego systemu taryfowego przez ograniczenie liczby pozycji taryfowych (liczby biletów tworz¹cych taryfê). W praktyce powoduje to koniecznoœæ zwiêkszenia ceny biletów dla niektórych pasa¿erów
(zmuszonych do kupowania dro¿szych biletów o wiêkszym zakresie wa¿noœci)
i koniecznoœæ dop³acania do biletów zintegrowanych, których cena jest ni¿sza
ni¿ suma cen odpowiednich biletów przed integracj¹.
Metropolitalny Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej, œwiadomy tych
uwarunkowañ, wprowadzaj¹c w 2008 r. taryfê metropolitaln¹, uwzglêdni³ koniecznoœæ ustalenia cen biletów metropolitalnych poni¿ej ceny, która wynika³a z sumy
cen biletów poszczególnych organizatorów œwiadcz¹cych us³ugi przewozowe
na obszarze zwi¹zku. Ceny biletów metropolitalnych ustalono na poziomie
ok. 50% sumy cen odpowiednich biletów poszczególnych organizatorów, bior¹c
pod uwagê kryterium zakresu ich wa¿noœci (obszarowej i czasowej).
Uwarunkowania ekonomiczne zdeterminowa³y z kolei koniecznoœæ okreœlenia wysokoœci dop³at do biletów zintegrowanych (metropolitalnych) w zwi¹zku
9

Regionalny program strategiczny w zakresie transportu. Mobilne Pomorze 2020, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Pomorskiego, Gdañsk 2013.
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z obni¿eniem siê przychodów poszczególnych organizatorów. Roczna kwota
dop³at do biletów metropolitalnych wynios³a w pierwszym roku ich funkcjonowania prawie 4 mln z³. Dop³ata ta w 50% pokryta zosta³a z bud¿etu samorz¹dowego województwa i w 50% z bud¿etów gmin tworz¹cych MZKZG. W kolejnych latach w odniesieniu do dop³aty z bud¿etów gmin, skierowanych do
organizatorów transportu komunalnego ustalono jednostkow¹ dop³atê do ka¿dego biletu, uzale¿niaj¹c w ten sposób kwotê dop³aty bud¿etowej od ³¹cznej
liczby sprzedawanych biletów. W 2015 r. MZKZG sprzeda³ ok. 500 tys. sztuk
biletów jednoprzejazdowych i ponad 166 tys. sztuk biletów okresowych (miesiêcznych i 30-dniowych).
W 2015 r. eksperci MZKZG i eksperci zewnêtrzni opracowali koncepcjê integracji transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdañskiej10. Integraln¹ czêœci¹ tego opracowania jest analiza ekonomiczno-finansowa przygotowana dla
nastêpuj¹cych wariantów integracji, ró¿ni¹cych siê zakresem i zasiêgiem:
– pe³nej integracji taryfowo-biletowej transportu kolejowego i komunalnego
w metropolii;
– wprowadzenia zmian w obecnie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zaniach taryfowych
polegaj¹cych na w³¹czeniu us³ug realizowanych na linii PKM do systemu
transportu komunalnego;
– wprowadzenia zmian w obecnie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zaniach taryfowych
poprzez rozszerzenie zakresu obowi¹zywania biletów metropolitalnych
w przewozach kolejowych o liniê PKM;
– niewprowadzania ¿adnych zmian w obecnie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zaniach
taryfowo-biletowych.
Wzrost przewidywanej kwoty dop³at bud¿etowych, odpowiadaj¹cy wariantowi pe³nej integracji miejskiego transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym powinien wynieœæ ponad 67 mln z³ rocznie. Stanowi³oby to ponad 20%
obecnej kwoty dop³at bud¿etowych wszystkich samorz¹dów do tego transportu. W tej sytuacji nale¿y spodziewaæ siê kontynuacji dotychczasowej polityki
taryfowej w Metropolii Zatoki Gdañskiej, niezapewniaj¹cej pe³nej integracji.

Podsumowanie
W Metropolii Zatoki Gdañskiej obowi¹zuje kilka odrêbnych taryf miejskiego
transportu zbiorowego. S¹ to taryfy trzech organizatorów transportu komunalnego, dwóch operatorów transportu komunalnego i Metropolitalnego Zwi¹zku
Komunikacyjnego Zatoki Gdañskiej. Zadaniem MZKZG jest udostêpnianie pa10

Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieœcie i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
w obs³udze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad rozliczeñ pomiêdzy
jej uczestnikami, Fundacja Rozwoju In¿ynierii L¹dowej Politechniki Gdañskiej, Gdañsk 2015.
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sa¿erom biletów zintegrowanych, umo¿liwiaj¹cych podró¿owanie wszystkimi
œrodkami transportu miejskiego na obszarze metropolii.
Powo³uj¹c MZKZG w 2007 r., zak³adano, ¿e w drodze ewolucji jego taryfa
osi¹gnie stan pe³nej integracji i zast¹pi najpierw odrêbne taryfy organizatorów
transportu komunalnego, a nastêpnie tak¿e transportu kolejowego. Pocz¹tkowo
ewolucja taryfy metropolitalnej zmierza³a w takim w³aœnie kierunku. Rozszerzono jej strukturê i zakres obowi¹zywania poszczególnych biletów metropolitalnych oraz ujednolicono taryfy organizatorów transportu komunalnego.
W 2014 r., pod wp³ywem dzia³añ podjêtych przez w³adze samorz¹dowe województwa pomorskiego oraz operatorów kolejowych, rozpoczêto proces wprowadzania biletów ³¹czonych kolejowo-komunalnych, stanowi¹cych dwa odrêbne bilety, w celu uzyskania z bud¿etu pañstwa refundacji ulg ustawowych.
Proces ten nasili³ siê w 2016 r. W rezultacie zmniejszy³a siê dostêpnoœæ przestrzenna okresowych biletów metropolitalnych oraz ekonomiczna dla wybranych segmentów pasa¿erów, którym przesta³y przys³ugiwaæ uprawnienia do
przejazdów ulgowych w transporcie kolejowym.
Zgodnie z polityk¹ zrównowa¿onego rozwoju transportu miejskiego jak najszybciej powinno siê wprowadziæ na obszarze Metropolii Zatoki Gdañskiej taryfê w pe³ni zintegrowan¹, zastêpuj¹c¹ taryfy organizatorów komunalnych i operatorów transportu kolejowego. W tym celu konieczne jest prze³amanie barier
pe³nej integracji taryfowej, stanowi¹cych obecnie formalno-prawne, polityczne
i finansowe uwarunkowania jej braku.
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30 LAT BADAÑ ZACHOWAÑ TRANSPORTOWYCH
MIESZKAÑCÓW GDYNI
W ZAKRESIE PODRÓ¯Y MIEJSKICH
Streszczenie: Badania zachowañ transportowych dotycz¹cych podró¿y miejskich
w Gdyni opieraj¹ siê na 30 latach doœwiadczeñ. W tym czasie zrealizowano 14 tur badañ marketingowych zorganizowanych przez Katedrê Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego (wczeœniej Katedrê Ekonomiki Transportu) oraz Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W artykule przedstawiono deklarowane sposoby realizacji
podró¿y miejskich, sposoby podró¿y miejskich ustalane na podstawie tzw. fotografii
dnia, czynniki determinuj¹ce wybór samochodu osobowego i transportu zbiorowego
w podró¿ach miejskich oraz stosunek mieszkañców do okreœlonych rozwi¹zañ polityki transportowej. Na podstawie analizy przeprowadzonej w opracowaniu udowodniono tezê, ¿e pod wp³ywem oddzia³ywania okreœlonych uwarunkowañ po stronie
popytu i poda¿y nastêpuj¹ zmiany zachowañ transportowych mieszkañców Gdyni
w zakresie podró¿y miejskich, przy czym inne czynniki determinuj¹ wybór samochodu, a inne transportu zbiorowego w podró¿ach miejskich.
S³owa kluczowe: zachowania transportowe, badania marketingowe, transport miejski

30 YEARS OF MARKETING RESEARCH
ON TRANSPORTATION BEHAVIOUR REGARDING
THE URBAN TRAVEL OF GDYNIA’S RESIDENTS
Abstract: The study on transportation behaviour regarding the urban travel in
Gdynia is based on 30 years of experience. At that time 14 rounds of marketing research organized by the Department of Transportation Market of University of
Gdansk (formerly the Department of Transport Economics) and the Urban Transport
Authority in Gdynia were completed. The article presents the declared ways of urban
travel and the ways fixed on the basis of the so-called photos of the day, the factors
determining the choice of cars and the choice of public transport in urban travels and
the attitude to specific solutions of transport policy. The article proves the thesis that
under the influence of specific conditions on the demand and supply side transport
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behaviour of Gdynia’s inhabitants in the field of urban travel changes and that other
factors determine the choice of car and other public transport.
Keywords: transportation behaviour, marketing research, urban transport

Wprowadzenie
Badania zachowañ transportowych mieszkañców Gdyni rozpoczêto w ramach badañ preferencji i zachowañ transportowych w Katedrze Ekonomiki
Transportu Uniwersytetu Gdañskiego w 1985 r. i kontynuowano w Katedrze
Rynku Transportowego, jako nastêpczyni Katedry Ekonomiki Transportu, od 1994 r.
W ci¹gu 30 lat zrealizowano nastêpuj¹ce badania:
– kilkuset osób zmotoryzowanych zamieszka³ych w wybranych osiedlach
mieszkaniowych Gdyni w ramach badañ 1000 osób w aglomeracji gdañskiej,
w 1985 i 1986 r.;
– kilkuset osób zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych zamieszka³ych
w wybranych osiedlach mieszkaniowych Gdyni w ramach badañ 600 osób
zamieszka³ych w aglomeracji gdañskiej, w 1987 r.;
– kilkuset osób zmotoryzowanych doje¿d¿aj¹cych do pracy, zamieszka³ych
w wybranych osiedlach Gdyni, w ramach badañ 600 osób w aglomeracji gdañskiej, w 1989 r.;
– 1500 mieszkañców Gdyni doje¿d¿aj¹cych do pracy, w 1994 r.;
– 1% mieszkañców Gdyni w wieku 16–75 lat, w latach 1996, 1998, 2000, 2002,
2004, 2006, 2008, 2010, 2013 i 2015.
We wszystkich turach badañ zastosowano metodê wywiadu indywidualnego standaryzowanego. Badania w latach 1985–1986 i 1996–2015 przeprowadzono na próbie losowej z wylosowan¹ osob¹ w jej gospodarstwie domowym.
Mia³y wiêc one charakter reprezentacyjny. W pierwszych badaniach próbê wylosowano ze zbioru w³aœcicieli samochodów osobowych PZU, który wówczas
by³ zbiorem wyczerpuj¹cym. W 1994 r. do wylosowania próby zastosowano technikê random route, wybieraj¹c wed³ug przyjêtej zasady okreœlone gospodarstwo domowe, a nastêpnie zamieszkuj¹c¹ w nim osobê. Od 1996 do 2015 r.
wszystkie próby losowano komputerowo z ewidencji mieszkañców Gdyni, stosuj¹c dobór warstwowy z wykorzystaniem kryterium p³ci, wieku i dzielnicy zamieszkania. Reprezentacyjnego charakteru nie mia³y badania zrealizowane w
1987 i 1989 r. Nielosowe próby do tych badañ dobrano kwotowo. Maj¹c na uwadze inny rodzaj doboru próby, nie wykorzystano ich wyników w analizie podzia³u podró¿y pomiêdzy ró¿ne sposoby.
Zakres merytoryczny badañ zachowañ transportowych mieszkañców Gdyni
w latach 1985–2015 obj¹³:
– deklarowane sposoby realizacji podró¿y miejskich,
– sposoby podró¿y miejskich ustalane na podstawie tzw. fotografii dnia,
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– czynniki determinuj¹ce wybór samochodu osobowego w podró¿ach miejskich,
– czynniki determinuj¹ce wybór transportu zbiorowego w podró¿ach miejskich,
– stosunek mieszkañców do okreœlonych rozwi¹zañ polityki transportowej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian zachowañ transportowych mieszkañców Gdyni w zakresie podró¿y miejskich w latach
1985–2015. U jego podstaw le¿y teza, ¿e pod wp³ywem oddzia³ywania okreœlonych uwarunkowañ po stronie popytu i poda¿y nastêpuj¹ zmiany zachowañ
transportowych mieszkañców Gdyni w zakresie podró¿y miejskich, przy czym
inne czynniki determinuj¹ wybór samochodu, a inne – wybór transportu zbiorowego w podró¿ach miejskich.

1. Deklarowany sposób realizacji podró¿y miejskich w œwietle
wyników badañ marketingowych
Deklarowany sposób realizacji podró¿y miejskich zaczêto badaæ w 1996 r.3
i kontynuowano przez wszystkie tury badañ. Dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 1.
W badanym okresie spad³ udzia³ mieszkañców deklaruj¹cych podró¿owanie
zawsze transportem zbiorowym z 40% w 1996 r. do 25% w 2015 r. (spadek o 15 pkt
proc.). Wzrós³ natomiast udzia³ deklaruj¹cych podró¿owanie zawsze samochodem osobowym z 8% w 1996 r. do 23% w 2015 r. (wzrost o 15 pkt proc.). W 1996 r.
podró¿owanie zawsze lub przewa¿nie transportem zbiorowym zadeklarowa³o
66% wobec 47% w 2015 r. (spadek o 19 pkt proc.). W tych samych latach –
w 1996 i 2015 r. udzia³ mieszkañców, którzy zadeklarowali podró¿owanie zawsze
i przewa¿nie samochodem osobowym, zwiêkszy³ siê z 22% do 41% (wzrost o 19 pkt
proc.). Oznacza to, ¿e transport zbiorowy przesta³ byæ deklarowany jako podstawowy sposób realizowania podró¿y miejskich.

2. Podzia³ podró¿y miejskich ustalony na podstawie
tzw. fotografii dnia
W ramach badañ zachowañ transportowych mieszkañców miast ustala siê
podzia³ podró¿y miejskich na podstawie tzw. fotografii dnia, pytaj¹c o wszystkie podró¿e, które zrealizowali w dniu poprzedzaj¹cym badania. Kluczowe znaczenie ma ustalenie udzia³u podró¿y miejskich realizowanych transportem
3

K. Hebel, Zachowania transportowe mieszkañców w kszta³towaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 185–186.
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Tabela 1. Deklarowany sposób realizacji podró¿y miejskich przez mieszkañców Gdyni w latach 1996–2015 w œwietle wyników badañ
marketingowych (% mieszkañców)
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zbiorowym i samochodem osobowym w ³¹cznej liczbie podró¿y i w liczbie podró¿y realizowanych tymi dwoma sposobami. Samochód osobowy jest konkurentem transportu zbiorowego. Wzrost udzia³u samochodów osobowych w podró¿ach miejskich powy¿ej pewnego progu obni¿a sprawnoœæ eksploatacyjn¹
i ekonomiczn¹ transportu zbiorowego. Dane z badañ gdyñskich w tym zakresie
przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Podzia³ podró¿y miejskich mieszkañców Gdyni pomiêdzy transport zbiorowy
i samochody osobowe w latach 1994–2015 (% mieszkañców ustalony na podstawie podró¿y zrealizowanych w dniu poprzedzaj¹cym badanie*)
* W przypadku podró¿y z przesiadkami podró¿ zaklasyfikowano wed³ug pierwszego wykorzystywanego œrodka
transportu.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ pierwotnych Katedry Rynku Transportowego
Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

W analizie danych dotycz¹cych podzia³u podró¿y miejskich powinno siê pomin¹æ rok 1994 ze wzglêdu na ograniczenie próby do osób doje¿d¿aj¹cych do
pracy. Odnosz¹c siê do zmian w podziale tych podró¿y pomiêdzy transport
zbiorowy i samochód osobowy w latach 1996–2015, mo¿na stwierdziæ:
– spadek udzia³u transportu zbiorowego z 68% do 40% (o 28 pkt proc.),
– wzrost udzia³u samochodów osobowych z 32% do 60% (o 28 pkt proc.).
W ci¹gu niespe³na 20 lat nast¹pi³a zasadnicza zmiana proporcji. Korzystanie
z samochodu osobowego sta³o siê podstawowym sposobem realizacji podró¿y
miejskich.
W tabeli 2 przedstawiono sposoby realizacji podró¿y przez mieszkañców
Gdyni z uwzglêdnieniem rowerów, a w przypadku transportu zbiorowego –
poszczególnych œrodków przewozowych.
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* W przypadku podró¿y z przesiadkami podró¿ zaklasyfikowano wed³ug pierwszego wykorzystywanego œrodka transportu.
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Tabela 2. Sposób realizacji podró¿y miejskich przez mieszkañców Gdyni w latach 1996–2015 (% mieszkañców ustalony na podstawie
podró¿y respondentów zrealizowanych w dniu poprzedzaj¹cym badanie*)
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Z danych tabeli 2 wynika, ¿e rower ma marginalne znaczenie w podró¿ach
miejskich. Jego udzia³ w latach 1996–2015 nie przekroczy³ 2%, wykazuj¹c jednak
tendencjê rosn¹c¹. W transporcie zbiorowym dominowa³ autobus. Udzia³ poszczególnych œrodków transportu zbiorowego w badanym okresie spad³ jednak
pod wp³ywem rozwoju motoryzacji indywidualnej, a mianowicie:
– autobusu z 41% do 24%,
– trolejbusu z 18% do 11%,
– kolei miejskiej z 8% do 5%.
W 2015 r. po raz pierwszy wœród sposobów podró¿y uwzglêdniono przemieszczenia piesze na odleg³oœæ powy¿ej 500 m, uzyskuj¹c nastêpuj¹cy podzia³
podró¿y miejskich pomiêdzy wszystkie sposoby:
– samochód osobowy – 51%,
– transport zbiorowy – 36%,
– przemieszczenia piesze – 11%,
– rowery – 2%.
Uwzglêdnienie podró¿y pieszych i rowerów nie zmieni³o zasadniczo sytuacji. Podró¿owanie samochodem zachowa³o dominuj¹c¹ pozycjê.

3. Czynniki determinuj¹ce wybór samochodu osobowego
w podró¿ach miejskich w œwietle wyników badañ
marketingowych
W warunkach d¹¿enia do oddzia³ywania na podzia³ zadañ przewozowych
istotne znaczenie ma rozpoznanie czynników determinuj¹cych wybór rodzajów
i œrodków transportu. Znaj¹c te czynniki, mo¿na przygotowaæ strategiê kszta³towania rynku zmierzaj¹c¹ do utrzymania dotychczasowych pasa¿erów transportu
zbiorowego i do pozyskania nowych. Z tego powodu cech¹ charakterystyczn¹
badañ marketingowych zrealizowanych w Gdyni by³o poszukiwanie czynników determinuj¹cych wybór transportu zbiorowego przez osoby dysponuj¹ce
samochodem osobowym.
O wyborze samochodu osobowego wed³ug badañ z 1985 r. decydowa³y nastêpuj¹ce czynniki4:
– oszczêdnoœæ czasu,
– wygoda podró¿y,
– przydatnoœæ samochodu po pracy.
W kolejnej turze badañ, z 1989 r., jako podstawowe czynniki determinuj¹ce
wybór samochodu osobowego zidentyfikowano5:
4
5

O. Wyszomirski, Samochód osobowy jako œrodek komunikacji miejskiej, „Motoryzacja” 1987, nr 9, s. 188.
O. Wyszomirski, Czynniki determinuj¹ce wybór sposobu podró¿y miejskiej, „Transport Miejski” 1990,
nr 8, s. 156.
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– wygodê podró¿y,
– oszczêdnoœæ czasu,
– przydatnoœæ samochodu w czasie pracy.
Natomiast w 1994 r. o wyborze samochodu w podró¿ach miejskich realizowanych przez mieszkañców Gdyni decydowa³y6:
– uci¹¿liwoœæ oczekiwania na pojazd transportu zbiorowego,
– uci¹¿liwe warunki jazdy pojazdem transportu zbiorowego,
– d³ugi czas podró¿y pojazdem transportu zbiorowego.
W tabeli 3 przedstawiono czynniki determinuj¹ce wybór samochodu osobowego zamiast transportu zbiorowego w podró¿ach miejskich przez mieszkañców Gdyni w latach 1996–2015.
Katalog czynników do wyboru w poszczególnych latach ulega³ zmianom, co
utrudnia porównywanie ich znaczenia. W 1996 r. jako przyczyny wyboru samochodu osobowego decydowa³y nieodpowiednie warunki podró¿owania transportem zbiorowym, ³¹cznie stanowi¹c 48% odpowiedzi. Wa¿ne znaczenie mia³y
tak¿e okreœlone cechy funkcjonalne samochodu, decyduj¹ce o jego relatywnie
wysokiej atrakcyjnoœci, przede wszystkim brak koniecznoœci oczekiwania.
W 2015 r. cechy funkcjonalne samochodu zdominowa³y listê czynników decyduj¹cych o jego wyborze w podró¿ach miejskich. Nie badano jednak uci¹¿liwoœci podró¿y zbiorowych, wychodz¹c z za³o¿enia o stosunkowo wysokim standardzie jego us³ug. Ocena ich jakoœci przez mieszkañców wzros³a z 3,39 do 4,24
w latach 1994–2015 w systemie ocen od 2 do 5.

4. Czynniki determinuj¹ce wybór transportu zbiorowego
w podró¿ach miejskich
Wed³ug badañ z 1985 r. podstawowymi czynnikami determinuj¹cymi wybór
transportu zbiorowego zamiast samochodu osobowego w podró¿ach miejskich
by³y reglamentacja paliwa i koszt dojazdu7.
W 1989 r. do podstawowych czynników determinuj¹cych wybór transportu
zbiorowego respondenci zaliczyli8:
– koszt podró¿y samochodem,
– z³y stan techniczny samochodu,
– oszczêdzanie samochodu.

6

7
8

O. Wyszomirski, K. Grzelec, K. Hebel, Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkañców Gdyni wg
badañ ankietowych w 1994 r., „Transport Miejski” 1995, nr 7–8, s. 32.
O. Wyszomirski, Samochód osobowy jako œrodek komunikacji miejskiej..., s. 188.
O. Wyszomirski, Czynniki determinuj¹ce wybór sposobu podró¿y miejskiej..., s. 155.
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Tabela 3. Czynniki determinuj¹ce wybór samochodu osobowego w podró¿ach miejskich w œwietle wyników badañ mieszkañców Gdyni
w latach 1996–2015 (% odpowiedzi)
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Natomiast w badaniach przeprowadzonych w Gdyni w 1994 r. ustalono nastêpuj¹ce podstawowe czynniki determinuj¹ce wybór transportu zbiorowego9:
– z³y stan dróg,
– wysoki koszt eksploatacji samochodu,
– korzystanie z samochodu przez inn¹ osobê.
Czynniki determinuj¹ce wybór transportu zbiorowego zamiast samochodu
osobowego przez osoby dysponuj¹ce tak¹ mo¿liwoœci¹ w latach 1996–2015 przedstawiono w tabeli 4, porz¹dkuj¹c je alfabetycznie. Podobnie jak w przypadku
czynników decyduj¹cych o wyborze samochodu osobowego nie uzyskano
pe³nej porównywalnoœci ze wzglêdu na zró¿nicowane kategorie odpowiedzi zawarte w kwestionariuszu wywiadu w poszczególnych turach badañ. W 1996 r.
podstawowymi czynnikami wyboru transportu zbiorowego by³y:
– trudnoœci z parkowaniem w miejscu docelowym,
– zat³oczenie dróg,
– z³y stan dróg
– wysoki koszt eksploatacji samochodu.
W 2015 r. o wyborze transportu zbiorowego przez u¿ytkowników samochodu osobowego decydowa³y w kolejnoœci, nie licz¹c korzystania z samochodu
przez inn¹ osobê w danym gospodarstwie domowym, nastêpuj¹ce czynniki:
– trudnoœci z parkowaniem w miejscu docelowym,
– koniecznoœæ wniesienia op³aty za parkowanie,
– ni¿szy koszt podró¿y transportem zbiorowym,
– zadowalaj¹ca jakoœæ transportu zbiorowego,
– zat³oczenie dróg.
W œwietle wyników badañ z 2015 r. widaæ, ¿e dla wyboru transportu zbiorowego przez u¿ytkowników samochodu osobowego znaczenie maj¹ przede
wszystkim ograniczenia w swobodzie eksploatacji tych pojazdów oraz ni¿szy
koszt i zadowalaj¹ca jakoœæ us³ug transportu zbiorowego.

5. Stosunek mieszkañców do okreœlonych rozwi¹zañ
polityki transportowej
Wa¿nym aspektem badañ zachowañ transportowych jest te¿ stosunek mieszkañców do okreœlonych rozwi¹zañ polityki transportowej.
W badaniach gdyñskich z 1994 r. zapytano respondentów o sk³onnoœæ do rezygnacji z samochodu osobowego w dojazdach do pracy pod wp³ywem oddzia³ywania wybranych czynników. Respondenci musieli wybraæ jeden czynnik
uznany za najwa¿niejszy.
9

K. Hebel, O. Wyszomirski, Preferencje i zachowania komunikacyjne ludnoœci miejskiej w œwietle wyników
badañ marketingowych z lat 1985–2000, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika
Transportu L¹dowego” 2003, nr 25, s. 121.
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Tabela 4. Czynniki determinuj¹ce wybór transportu zbiorowego w podró¿ach miejskich w œwietle wyników badañ w Gdyni w latach
1996–2015 (% odpowiedzi)
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Ustalono, ¿e respondenci s¹ sk³onni do rezygnacji z dojazdów do pracy samochodem w sytuacji:
– znacz¹cej poprawy jakoœci transportu zbiorowego – 33% mieszkañców,
– znacz¹cego wzrostu kosztów eksploatacji samochodu – 24% mieszkañców,
– koniecznoœci wnoszenia op³at parkingowych – 8% mieszkañców.
Za jeden z elementów poprawy jakoœci transportu zbiorowego uznano wówczas mo¿liwoœæ zakupu sieciowego normalnego biletu miesiêcznego w cenie
10 litrów paliwa. Znacz¹cy wzrost kosztów eksploatacji samochodu okreœlono
jako podwojenie ceny paliwa, natomiast poziom op³aty parkingowej za godzinê
porównano do ceny 0,5 litra paliwa.
W kolejnych badaniach gdyñskich z 1996 r. nie zdecydowano siê zbadaæ
sk³onnoœci do rezygnacji z samochodu osobowego w dojazdach do pracy. W zamian za to respondentów korzystaj¹cych przewa¿nie lub zawsze z samochodu
osobowego w podró¿ach miejskich spytano o sk³onnoœæ do zmniejszenia zakresu korzystania z tego pojazdu. Pytanie to dostosowano do specyfiki badañ, którymi objêto próbê wszystkich mieszkañców w wieku 16–75 lat. Na podstawie
wyników ustalono nastêpuj¹c¹ rangê poszczególnych czynników:
– odczuwalna poprawa jakoœci transportu zbiorowego – 17% odpowiedzi,
– mo¿liwoœæ zakupu biletu miesiêcznego na wszystkie linie w cenie 10 litrów
paliwa – 11% odpowiedzi,
– trudnoœci parkingowe – 11% odpowiedzi,
– wzrost stopnia zat³oczenia dróg – 11% odpowiedzi,
– podwojenie kosztów eksploatacji samochodu przy niezmienionych dochodach – 10% odpowiedzi,
– wprowadzenie atrakcyjnego systemu P&R – 6% odpowiedzi,
– inny czynnik (podany przez respondenta) – 3% odpowiedzi.
Wœród badanych 23% stwierdzi³o, ¿e ¿aden z wymienionych czynników nie
jest w stanie wp³yn¹æ na wskazane zachowanie transportowe, a 7% respondentów nie by³o w stanie podj¹æ decyzji.
Wyniki badañ z 1996 r. wskazywa³y na najwiêkszy potencjalny wp³yw jakoœci
us³ug transportu zbiorowego na sk³onnoœæ do rezygnacji z podró¿y samochodem osobowym. Przyjmuj¹c, ¿e niska cena biletu jest tak¿e wyznacznikiem jakoœci us³ug transportu zbiorowego, mo¿na stwierdziæ, ¿e prawie 30% respondentów wyrazi³o wra¿liwoœæ na oddzia³ywanie tego czynnika.
Pytania dotycz¹ce stosunku mieszkañców Gdyni do ró¿nych rozwi¹zañ z zakresu polityki transportowej ulega³y modyfikacjom i by³y dostosowywane do
bie¿¹cych potrzeb decydentów. W rezultacie po wprowadzeniu w Gdyni op³at
parkingowych w œródmieœciu zaprzestano badania stosunku do takiego rozwi¹zania. W tabeli 5 zestawiono dane z badañ z lat 1996–2015 dotycz¹ce stosunku mieszkañców Gdyni do okreœlonych rozwi¹zañ polityki transportowej.
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Tabela 5. Stosunek mieszkañców Gdyni do okreœlonych rozwi¹zañ polityki transportowej w œwietle wyników badañ z lat 1996–2015
(% odpowiedzi)
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Jedno z podstawowych pytañ z zakresu polityki transportowej zadawane od
1996 r. dotyczy³o pasów ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego Pytanie to
doprecyzowano w 2010 i 2013 r., wskazuj¹c konkretne ulice, a w 2015 r. podaj¹c jako
kategorie odpowiedzi sytuacje zastosowania pasów na ulicach trzypasowych
i na ulicach dwupasowych (bez dobudowywania dodatkowych pasów). Generalnie dominowali zwolennicy pasów ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego. Sytuacja by³a odmienna tylko wówczas, gdy wskazano konkretne ulice,
na których proponowano zastosowaæ to rozwi¹zanie.
W 2010 r. dodatkowo pytano mieszkañców Gdyni, czy uwa¿aj¹ za s³uszne
uprzywilejowanie transportu zbiorowego w sygnalizacji œwietlnej na podstawowych ulicach w Gdyni w zwi¹zku z wprowadzeniem inteligentnego systemu
sterowania ruchem drogowym Tristar. Wœród badanych 46% by³o zwolennikami
takiego rozwi¹zania, a 26% – przeciwnikami.
W 2013 r. zbadano opiniê gdynian na temat umieszczania reklam na i w pojazdach transportu zbiorowego. Ustalono, ¿e 64% respondentów akceptuje takie
rozwi¹zanie, a 16% jest temu przeciwnych.
Od 2004 r. badano mo¿liwe dzia³ania w³adz w odniesieniu do trolejbusów.
Jako kategorie odpowiedzi wyodrêbniono:
– zastêpowanie istniej¹cych linii autobusowych liniami trolejbusowymi,
– zastêpowanie istniej¹cych linii trolejbusowych liniami autobusowymi,
– utrzymanie obecnych proporcji linii trolejbusowych i autobusowych,
– tworzenie nowych linii trolejbusowych.
Dopuszczono tak¿e sytuacjê, ¿e respondent nie ma zdania na temat proponowanych rozwi¹zañ. Ustalono, i¿ zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców to
zwolennicy transportu trolejbusowego w tym mieœcie. Ich udzia³ wzrós³ z 64%
w 2004 r. do 83% w 2015 r., co nale¿y powi¹zaæ z wprowadzeniem do eksploatacji nowoczesnych dwunapêdowych trolejbusów cechuj¹cych siê du¿¹ elastycznoœci¹ w ruchu drogowym.
Wa¿nym zagadnieniem badawczym by³y te¿ utrudnienia w wykorzystaniu
samochodów osobowych w postaci ograniczeñ w ruchu tych pojazdów i zakazów parkingowych. We wszystkich turach badañ wiêcej by³o zwolenników ni¿
przeciwników ograniczeñ w ruchu, z wyj¹tkiem 2013 r., kiedy to udzia³ zwolenników i przeciwników ograniczeñ by³ prawie taki sam. Mniej jednoznacznie sytuacja przedstawia³a siê w przypadku zakazów parkingowych. W po³owie tur
badañ wiêcej by³o zwolenników zakazów parkingowych (w latach 2002, 2004,
2006 i 2008), a w po³owie przeciwników (w latach 1996, 2000, 2010 i 2013).
Badania stosunku mieszkañców do op³at parkingowych wykaza³y w wiêkszoœci tur badañ (w trzech na piêæ) dominacjê udzia³u przeciwników.
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Podsumowanie
Z przeprowadzonych w ci¹gu 30 lat, od 1985 do 2015 r., badañ zachowañ
transportowych mieszkañców Gdyni wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:
– w deklaracjach mieszkañców dotycz¹cych sposobu podró¿y miejskich nast¹pi³a istotna zmiana; transport zbiorowy przesta³ byæ dominuj¹cym sposobem
podró¿y na rzecz samochodu osobowego, osi¹gaj¹c 40-procentowy udzia³
w podró¿ach realizowanych z wykorzystaniem tych dwóch rodzajów transportu w 2015 r.;
– podró¿owanie samochodem osobowym sta³o siê dominuj¹cym sposobem
podró¿y zmechanizowanych, a wiêc obejmuj¹cych tak¿e rowerowe, w œwietle
badañ opartych na tzw. fotografii dnia, i to zarówno w sytuacji nieuwzglêdniania, jak i uwzglêdnienia przemieszczeñ pieszych, osi¹gaj¹c w 2015 r. odpowiednio 58% i 51%;
– podró¿owanie rowerem mia³o marginalne znaczenie jako sposób podró¿y
miejskiej, nie przekraczaj¹c przez ca³y okres badañ 2%;
– wœród czynników maj¹cych wp³yw na wybór samochodu osobowego przez
osoby maj¹ce tak¹ mo¿liwoœæ dominowa³y zawsze cechy samochodu osobowego decyduj¹ce o jego przewadze funkcjonalnej w stosunku do transportu
zbiorowego;
– jako podstawowy czynnik determinuj¹cy wybór transportu zbiorowego
przez u¿ytkowników samochodów osobowych dominowa³y ograniczenia
w swobodzie eksploatacji samochodów osobowych, w szczególnoœci o charakterze fizycznym, okreœlone znaczenie w tym zakresie mia³a te¿ zadowalaj¹ca
jakoœæ us³ug transportu zbiorowego;
– stosunek mieszkañców do okreœlonych rozwi¹zañ polityki transportowej wykazywa³ zmiennoœæ w odniesieniu do pasów wy³¹cznego ruchu i zakazów
parkingowych, by³ natomiast wzglêdnie ustabilizowany w przypadku stref
ruchu pieszego, ograniczeñ w ruchu samochodem osobowym i popierania
transportu trolejbusowego.
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TRANSPORT TROLEJBUSOWY
W OBS£UDZE ULICY ŒWIÊTOJAÑSKIEJ W GDYNI
Streszczenie: Transport trolejbusowy stanowi nowoczesny i dojrza³y technologicznie,
niskoemisyjny œrodek transportu miejskiego, który w Gdyni funkcjonuje od 1943 r.
Poda¿ transportu trolejbusowego w Gdyni od lat utrzymuje siê na stabilnym poziomie, stanowi¹c wa¿ny element oferty transportu miejskiego. Ma on szczególne znaczenie w obs³udze centralnej czêœci miasta, zw³aszcza ulicy Œwiêtojañskiej, która nale¿y do najwa¿niejszych ulic Gdyni. Udzia³ transportu trolejbusowego w podziale
podró¿y (przy uwzglêdnieniu podró¿y pieszych) waha siê w przedziale od 25,5% do
29,3% w dniu powszednim. Popyt na transport trolejbusowy na ulicy Œwiêtojañskiej
wykazuje znaczne zró¿nicowanie w skali doby.
S³owa kluczowe: transport trolejbusowy, transport miejski, popyt i poda¿ transportu
miejskiego

TROLLEYBUS TRANSPORT IN THE SERVICE
OF SWIETOJANSKA STREET IN GDYNIA
Abstract: Trolleybus transport is modern and technologically matured low-emission
mean of urban transport, which functions in Gdynia since 1943. Supply of trolleybus
transport remains supply remained for years at a stable level, being an important element of public transport. It has a special importance in servicing the central part of
the city, especially Swietojanska street, which is one of the most important streets in
Gdynia. Share of trolleybus transport in modal split (including pedestrians) ranges
between 25,5% and 29,3%. Demand for trolleybus transport is highly diversified in
scale of day.
Keywords: trolleybus transport, urban transport, demand and supply of public transport
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Wprowadzenie
Transport trolejbusowy funkcjonuje obecnie w 302 miastach na œwiecie2. Niemal po³owa miast posiadaj¹cych ten œrodek transportu znajduje siê w Europie
(nie licz¹c Rosji). Ponad 1/4 miast przypada na Rosjê. Europa i Azja obejmuj¹
95% wszystkich miast trolejbusowych na œwiecie (por. rys. 1).
Trolejbus stanowi najbardziej dojrza³y œrodek transportu miejskiego oparty
na trakcji elektrycznej i poruszaj¹cy siê po drodze. Przyk³adowo, w Szanghaju
trolejbusy s¹ w nieprzerwanej eksploatacji od 1914 r.3, choæ liczba pojazdów
bêd¹cych w eksploatacji uleg³a w ostatnich latach zmniejszeniu. Transport trolejbusowy cechuje dojrza³oœæ technologiczna i eksploatacyjna, którym towarzyszy wysoka podatnoœæ na innowacje, szczególnie w dziedzinie magazynowania
energii elektrycznej (superkondensatory w pojazdach i na podstacjach trakcyjnych, baterie trakcyjne).
Ameryka Pó³nocna
2,6%
Australia i Oceania
Azja
16,9%

0,3%

Ameryka Po³udniowa
2,6%

Bliski Wschód
1,0%

Rosja
27,5%
Europa (bez Rosji)
49,0%

Rysunek 1. Miasta posiadaj¹ce transport trolejbusowy w podziale na kontynenty w 2016 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ze strony internetowej: www.trolleymotion.eu
[dostêp: 2.07.2016].

Komisja Europejska zaproponowa³a niezwykle restrykcyjne podejœcie do tradycyjnych paliw stosowanych w transporcie (m.in. zmniejszenie o po³owê liczby
samochodów o napêdzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.,
2
3

Na podstawie danych ze strony internetowej: www.trolleymotion.eu [dostêp: 2.07.2016].
P. Haywood, Trams and Trolleybuses Worldwide, DTS Publishing, Croydon 2006, s. 5 oraz strona internetowa organizacji Trolleymotion: www.trolleymotion.eu [dostêp: 2.07.2016].
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eliminacja ich z miast do 2050 r.)4, co stymuluje transformacjê œrodków transportu miejskiego na napêd elektryczny. Innym wa¿nym aspektem odchodzenia
od paliw tradycyjnych jest uniezale¿nienie siê od ich importu, co mo¿e przynieœæ
oszczêdnoœci dla gospodarek krajów Unii Europejskiej na poziomie 175–320 mld
EUR rocznie5.
Niskoemisyjnoœæ transportu sta³a siê kluczowym wyzwaniem dla dalszego
rozwoju transportu w miastach, dlatego transport trolejbusowy stanowiæ mo¿e
optymalne rozwi¹zanie dla oœrodków œredniej wielkoœci ze wzglêdu na swoje
wysokie walory ekologiczne (np. cichobie¿noœæ, brak lokalnych emisji), brak ryzyka zwi¹zanego z wdra¿aniem nowych technologii (jako przyk³ad pos³u¿yæ
tutaj mog¹ autobusy na ogniwa wodorowe, których próba wprowadzenia do regularnej eksploatacji w Sztokholmie zakoñczy³a siê niepowodzeniem), mo¿liwoœæ szybkiego wprowadzenia do u¿ytku (brak nak³adów na infrastrukturê
drogow¹) i d³ugi okres eksploatacji pojazdów6. Koniecznoœæ budowy infrastruktury w postaci sieci trakcyjnej i podstacji stanowi jednak istotny czynnik ograniczaj¹cy rozwój tego œrodka transportu. W dodatku dynamiczny rozwój autobusów
elektrycznych i hybrydowych stanowi powa¿n¹ alternatywê dla miast poszukuj¹cych niskoemisyjnych œrodków transportu miejskiego.

1. Transport trolejbusowy w Gdyni
Transport trolejbusowy w Gdyni funkcjonuje od 1943 r. Jego rozwój przebiega³
nierównomiernie i podobnie jak w wielu europejskich miastach w latach 70.
ubieg³ego wieku by³ bliski ca³kowitej likwidacji (por. tab. 1). Kryzys naftowy spowodowa³ zatrzymanie procesu likwidacji, choæ nie przywrócono obs³ugi transportem trolejbusowym niektórych dzielnic. Rozwój transportu trolejbusowego
w Gdyni odbywa³ siê w sytuacji stopniowego ograniczania tego œrodka transportu w polskich miastach. W szczytowym okresie funkcjonowa³o osiem systemów
transportu trolejbusowego, obecnie pozosta³y trzy (Gdynia, Lublin i Tychy).
Mo¿liwoœæ wykorzystania bezzwrotnych œrodków z Unii Europejskiej zdynamizowa³a proces modernizacji gdyñskiego transportu trolejbusowego. W ramach kilku projektów zakupiono nowoczesny tabor, zmodernizowano czêœæ sieci wraz z budow¹ jednej podstacji trakcyjnej oraz wybudowano nowoczesn¹
zajezdniê. Istotnym wyró¿nikiem modernizacji gdyñskiego transportu trolej4

5

6

Bia³a Ksiêga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu. Bruksela, dnia 28.03.2011, KOM(2011) 144 wersja
ostateczna.
H. Maisonnave, J. Pycroft, B. Saveyn, J.-C. Ciscar, Does climate policy make the EU economy more resilient to oil price rises? A CGE analysis, „Energy Policy” 2012, no. 47, s. 172.
M. Wo³ek, Promocja transportu trolejbusowego w œwietle analizy studiów przypadków Gdyni i Salzburga,
„Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 7, s. 16.
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busowego by³a konwersja, polegaj¹ca na przebudowie u¿ywanych niskopod³ogowych autobusów na trolejbusy. Dziêki temu w krótkim czasie zwiêkszono liczbê pojazdów niskopod³ogowych. Dodatkowo, transport trolejbusowy by³
lub jest istotnym elementem kilku miêdzynarodowych projektów badawczych
i wdro¿eniowych (TROLLEY, CIVITAS DYN@MO, obecnie ELIPTIC w ramach
programu H2020).
Tabela 1. Fazy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni
Faza rozwoju
transportu
trolejbusowego
w Gdyni

Okres

faza
wprowadzenia
i rozwoju

1943–1957

Roczna
Wybrane cechy charakpraca eksLiczba sieci
Liczba
terystyczne danej fazy
ploatacyjna
trolejbusowych
pojazdów rozwoju transportu tro(tys.
w Polsce
lejbusowego w Gdyni
wozokm)
2232

47

przestrzenny rozwój
sieci, m.in. po³¹czenie
z Sopotem

8

6

faza szczytowego okresu
rozwoju

1958–1971

5494

97

wzrost intensywnoœci
przewozów zasadniczo
w ramach sieci zbudowanej w poprzedniej
fazie

faza kryzysu

1972–1980

3264

49

znaczne ograniczenie
sieci

4

faza odbudowy

1981–1997

4101

78

przywrócenie transportu trolejbusowego,
m.in. do Sopotu

5

80

dalszy rozwój przestrzenny transportu trolejbusowego, wyodrêbniony operator transportu trolejbusowego

4

85

podnoszenie efektywnoœci eksploatacyjnej
i energetycznej transportu trolejbusowego;
wzrost jakoœci us³ug
transportu trolejbusowego; niewielki rozwój
przestrzenny sieci
trakcyjnej

3

90

pocz¹tek czêœciowego
uniezale¿nienia siê
transportu trolejbusowego od sieci trakcyjnej

3

faza wewnêtrznej restrukturyzacji i stabilizacji

faza rozwoju
z wykorzystaniem œrodków
unijnych

faza jakoœciowego rozwoju

1998–2004

2005–2014

od 2015 r.

4104

4967

4911

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: O. Wyszomirski, K. Hebel, 70 lat trolejbusów w Gdyni,
„Autobusy” 2013, nr 7–8, s. 48–56; J. Pud³o, Trolejbusy w Polsce, Dom Wydawniczy Ksiê¿y M³yn, £ódŸ
2011, s. 29; M. Wo³ek, Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni, „Transport
Miejski i Regionalny” 2014, nr 4, s. 21.
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Obecnie transport trolejbusowy odpowiada za 28,8% poda¿y transportu
miejskiego na terenie Gdyni. Ponad po³owa trolejbusów wyposa¿ona jest w bateriê trakcyjn¹ (starsze pojazdy w bateriê niklowo-kadmow¹, nowsze w litowo-jonow¹). Poda¿ transportu trolejbusowego w Gdyni od 2007 r. utrzymuje siê na
stabilnym poziomie (por. rys. 2). W ramach projektu CIVITAS DYN@MO zmieniona zosta³a trasa linii trolejbusowej nr 21 w celu obs³ugi Skweru Koœciuszki
pozbawionego sieci trakcyjnej. Pojazdy wykorzystuj¹ bateriê na 2-kilometrowym odcinku. Rozwi¹zanie to wyznacza dalszy kierunek rozwoju transportu
trolejbusowego w Gdyni i s¹siednich gminach.
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Rysunek 2. Poda¿ transportu trolejbusowego w Gdyni w latach 1995–2015 (tys. wozokm)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Przedsiêbiorstwa Komunikacji Trolejbusowej
Sp. z o.o. i ZKM Gdynia.

2. Charakterystyka obszaru centralnego Gdyni
Centrum Gdyni stanowi g³ówny cel podró¿y wewn¹trzmiejskich (por. rys.
3). Jest ono miejscem lokalizacji funkcji administracyjnych, us³ugowych, oœwiatowych i mieszkalnych. Nadmorskie po³o¿enie i wysoka atrakcyjnoœæ przestrzeni s¹ dodatkowymi generatorami ruchu, szczególnie w okresie wiosenno-letnim.
Za spraw¹ dynamicznie rosn¹cej motoryzacji indywidualnej (561 samochodów
os./1000 mieszkañców) wiêkszoœæ podró¿y realizowana jest samochodem osobowym, czego efektem jest rosn¹ca kongestia, wzrost zanieczyszczenia i ha³asu.
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W centralnej przestrzeni miasta zachodz¹ procesy maj¹ce wp³yw na poziom popytu na transport miejski. Nale¿¹ do nich:
– spadek liczby mieszkañców dzielnic œródmiejskich,
– wysoki udzia³ osób starszych wœród mieszkañców (ok. 1/3 ogó³u),
– procesy rewitalizacji przestrzeni (ul. Œwiêtojañska, Szko³a Filmowa, Kamienna Góra),
– transformacja terenów poprzemys³owych i oko³oportowych,
– zmiany w przestrzennym rozk³adzie placówek handlowych.

Rysunek 3. Dobowa wiêŸba podró¿y miêdzydzielnicowych publicznego transportu zbiorowego w Gdyni w 2013 r.
ród³o: http://www.gdynia.pl [dostêp: 2.09.16].
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Ulica Œwiêtojañska jest jedn¹ z najwa¿niejszych ulic w Gdyni. Abstrahuj¹c
od jej wartoœci historycznej, symboliki, lokalizacji i pe³nionych obecnie funkcji,
jest ona wa¿nym elementem uk³adu komunikacyjnego centrum Gdyni. W ramach projektu CIVITAS TELLUS (2001–2006) ulica Œwiêtojañska zosta³a poddana rewitalizacji maj¹cej na celu powiêkszenie przestrzeni dostêpnej dla pieszych, uporz¹dkowanie parkowania i znacz¹c¹ estetyzacjê przestrzeni
(nawierzchnia chodnikowa, ma³a architektura, oœwietlenie, zieleñ miejska, sieæ
trakcyjna transportu trolejbusowego). Kolejnym krokiem w kszta³towaniu ³adu
komunikacyjnego ulicy Œwiêtojañskiej by³o wprowadzenie w centrum Gdyni
strefy p³atnego parkowania w 2009 r. Wp³ynê³o to na uporz¹dkowanie sytuacji
parkingowej i racjonalizacjê wykorzystania przestrzeni w centrum miasta w warunkach dynamicznego wzrostu motoryzacji indywidualnej.
Kontynuacjê dzia³añ nakierowanych na dalszy wzrost jakoœci przestrzeni ulicy Œwiêtojañskiej i centrum Gdyni stanowi³a budowa Gdyñskiej Szko³y Filmowej, której znaczenie komunikacyjne przejawia siê m.in. w ogólnodostêpnym
parkingu podziemnym na 180 samochodów osobowych. Zakoñczona w 2016 r.
inwestycja mieszkaniowa Baltiq Plaza przy ulicy Œwiêtojañskiej zwiêkszy³a poda¿ miejsc parkingowych o dalsze 155 stanowisk.

3. Obs³uga transportowa ulicy Œwiêtojañskiej
Ulica Œwiêtojañska dostêpna jest dla samochodów osobowych, rowerów
(brak wyodrêbnionej drogi rowerowej), pieszych oraz pasa¿erów transportu
trolejbusowego.
Transport trolejbusowy jest jedynym œrodkiem transportu zbiorowego obs³uguj¹cym ulicê Œwiêtojañsk¹. Spoœród 13 linii trolejbusowych a¿ 10 obs³uguje
przystanki zlokalizowane na tej ulicy, choæ w ró¿nym zakresie (3 linie obs³uguj¹
zaledwie 1 przystanek). W dzieñ powszedni kursy obs³uguj¹ce ulicê Œwiêtojañsk¹ na ca³ej d³ugoœci stanowi¹ 47% ogó³u poda¿y transportu trolejbusowego
w Gdyni. W analizie nie wziêto pod uwagê linii nr 20, 25 i 28, które obs³uguj¹ jeden przystanek przy ulicy Œwiêtojañskiej (plac Kaszubski). Przy uwzglêdnieniu
wspomnianych linii udzia³ kursów transportu trolejbusowego obs³uguj¹cego
Œwiêtojañsk¹ wzrasta do 73% ogó³u poda¿y transportu trolejbusowego w dzieñ
powszedni.
Znaczenie poszczególnych form przemieszczania zosta³o zbadane w maju
2015 r. w ramach projektu CIVITAS DYN@MO za pomoc¹ obserwacji przeprowadzonej na przekrojach na wysokoœci Infoboxu (w pobli¿u skrzy¿owania z ul.
10 Lutego) oraz na wysokoœci ulicy Traugutta. Dla dnia powszedniego dominuj¹cym œrodkiem transportu by³ samochód osobowy (niemal po³owa ogó³u
zarejestrowanych podró¿y). Transport trolejbusowy odpowiada³ za 1/4 ogó³u
podró¿y (25,5% dla przystanku Infobox i 29,3% dla Traugutta), podobnie jak
przemieszczenia piesze (rys. 4). Podró¿e rowerowe stanowi³y nieca³y 1% wszyst-
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kich przemieszczeñ7. Dla porównania w ca³ej Gdyni transport trolejbusowy
obs³uguje 9,4% ogó³u podró¿y (z uwzglêdnieniem przemieszczeñ pieszych na
dystansie powy¿ej 500 m)8.
piesi
28,0%

rower
0,7%

samochód
osobowy
45,8%

rower
0,8%

samochód
osobowy
44,2%

piesi
25,7%

trolejbus
29,3%

trolejbus
25,5%
Przystanek Infobox

Przystanek Traugutta

Rysunek 4. Podzia³ podró¿y dla dnia powszedniego na ul. Œwiêtojañskiej w 2015 r. dla przystanków Infobox i Traugutta
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Wo³ek, Badania natê¿enia i struktury ruchu na ul. Œwiêtojañskiej w Gdyni w 2015 roku. Raport opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, maj–paŸdziernik 2015.
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Rysunek 5. Liczba pasa¿erów transportu trolejbusowego odje¿d¿aj¹cych z przystanków
Infobox i Traugutta na ul. Œwiêtojañskiej w dniu powszednim w maju 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Wo³ek, Badania natê¿enia i struktury ruchu na ul. Œwiêtojañskiej w Gdyni w 2015 roku. Raport opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, maj-–paŸdziernik 2015.
7

8

M. Wo³ek, Badania natê¿enia i struktury ruchu na ul. Œwiêtojañskiej w Gdyni w 2015 roku. Raport opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, maj–paŸdziernik 2015, s. 15.
K. Hebel, M. Wo³ek, The Perception of Modes of Public Transport Compared to the Travel Behaviour of Urban
Inhabitants in the Light of Market Research, „Scientific Journal of Silesian University of Technology.
Series Transport” 2016, no. 90. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.1.

111

Transport trolejbusowy w obs³udze ulicy Œwiêtojañskiej w Gdyni

25

kierunek Sopot

kierunek 10 Lutego

20

15

10

5

0

Infobox

Traugutta

Rysunek 6. Przeciêtne nape³nienie trolejbusu odje¿d¿aj¹cego z przystanków Infobox
i Traugutta na ul. Œwiêtojañskiej w dniu powszednim w maju 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Wo³ek, Badania natê¿enia i struktury ruchu na ul. Œwiêtojañskiej w Gdyni w 2015 roku. Raport opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, maj–paŸdziernik 2015.
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Rysunek 7. Liczba podró¿y transportem trolejbusowym na ul. Œwiêtojañskiej (przystanek
Infobox) w dniu powszednim w maju 2015 r. w podziale na kierunki
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Wo³ek, Badania natê¿enia i struktury ruchu na ul. Œwiêtojañskiej w Gdyni w 2015 roku. Raport opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, maj–paŸdziernik 2015.
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Na obu badanych przystankach wystêpuje du¿e zró¿nicowanie liczby pasa¿erów ze wzglêdu na kierunek (rys. 5). Dominuj¹cym kierunkiem dla obu punktów pomiarowych by³ Sopot.
Przeciêtne nape³nienie trolejbusu równie¿ wykazywa³o znaczne zró¿nicowanie ze wzglêdu na kierunek (rys. 6) i zawiera³o siê w przedziale miêdzy 12,7 pasa¿erów (przystanek Infobox, kierunek 10 Lutego) do 22,7 (przystanek Traugutta,
kierunek Sopot).
Istnieje tylko jeden dobowy szczyt przewozowy w odró¿nieniu od ca³ego
miasta, dla którego przypadaj¹ dwa szczyty, tj. poranny i popo³udniowy. Godzina szczytowa dla transportu trolejbusowego na ulicy Œwiêtojañskiej zawiera siê
miêdzy 14.00 a 15.00 (rys. 7).
Ta cecha wskazuje na pewn¹ specyfikê ulicy Œwiêtojañskiej, której rytm dnia
odró¿nia siê od reszty miasta. Liczba pasa¿erów dla godziny szczytu by³a dwa
razy wiêksza dla kierunku Sopot. Dla tego kierunku liczba pasa¿erów roœnie
nieprzerwanie do godziny 14.00, po czym nastêpuje jej gwa³towny spadek.
Liczba podró¿y transportem trolejbusowym dla kierunku przeciwnego wykazuje mniejsze zró¿nicowanie w skali doby.

Podsumowanie
Transport trolejbusowy stanowi wa¿ny element obs³ugi transportowej ulicy
Œwiêtojañskiej, a zarazem centrum miasta. Modernizacja taboru trolejbusowego
przyczyni³a siê do zwiêkszenia elastycznoœci obs³ugi centralnej czêœci Gdyni,
w której czêsto organizowane s¹ wydarzenia wymagaj¹ce zmiany tras komunikacji miejskiej. Dziêki napêdowi bateryjnemu trolejbusy s¹ w stanie zmieniæ trasê,
nie dezorganizuj¹c poda¿y transportu miejskiego.
Wysoki udzia³ transportu trolejbusowego w obs³udze ulicy Œwiêtojañskiej
(miêdzy 25,5% a 29,3%) stanowiæ mo¿e punkt wyjœcia dla ograniczenia ruchu
samochodów osobowych w centrum Gdyni. Takie rozwi¹zanie wymaga³oby
wzrostu poda¿y transportu trolejbusowego w celu poprawy dostêpnoœci dla
wszystkich u¿ytkowników przestrzeni centralnej czêœci miasta. Dodatkowym
argumentem za takim rozwi¹zaniem jest wysoki poziom niezale¿noœci taboru
od sieci, brak lokalnych emisji oraz niski poziom ha³asu. Niezaprzeczalnym walorem transportu trolejbusowego jest jego pozytywny wp³yw na kszta³towanie
wizerunku miasta, co zosta³o uwzglêdnione w strategii rozwoju miasta Gdyni
(„rozwijanie komunikacji trolejbusowej jako przyjaznej dla œrodowiska oraz
wspó³tworz¹cej unikatowy wizerunek miasta”)9.

9

Strategia rozwoju miasta Gdynia, czerwiec 2003.
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ANALIZA SWOT GDYÑSKICH TROLEJBUSÓW
Streszczenie: Rozwój technologii transportu elektrycznego, jaki mo¿na obecnie zaobserwowaæ, oraz polityka klimatyczna i transportowa w³adz krajowych i europejskich
przyczyniaj¹ siê do upowszechniania energii elektrycznej jako Ÿród³a zasilania zbiorowego transportu miejskiego, czyni¹c trolejbusy atrakcyjnym przedmiotem badañ.
W artykule podjêto próbê udowodnienia tezy, ¿e gdyñski transport trolejbusowy
dziêki swoim atutom mo¿e stanowiæ atrakcyjn¹ alternatywê dla transportu spalinowego. W celu weryfikacji tezy gdyñski transport trolejbusowy poddany zosta³ analizie SWOT, a wiêc zbadano gdyñskie trolejbusy przez pryzmat ich mocnych i s³abych
stron oraz szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych z ich otoczenia. Badaniu poddano równie¿
powi¹zania pomiêdzy czynnikami analizy SWOT w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie
pozycji strategicznej gdyñskich trolejbusów oraz ocenê kierunku dalszego rozwoju
transportu trolejbusowego.
S³owa kluczowe: trolejbus, analiza SWOT, pozycja strategiczna

SWOT ANALYSIS OF TROLLEYBUS TRANSPORT IN GDYNIA
Abstract: Current technology development in electric transportation, combined with
climate and transport policy of both national and European authorities contributes to
propagating electricity as the power source for urban transport, that making trolleybuses an attractive study subject. This article attempts to confirm a thesis that trolleybus transport in Gdynia thanks to its strengths, can be an attractive alternative for
transport based on combustion engines. In order to verify this thesis trolleybus transport in Gdynia was subjected to a SWOT analysis, in which trolleybuses in Gdynia
where examined through the prism of their strengths, weaknesses and the opportunities and threats. The survey also covers the relationship between factors in SWOT
analysis so as to determine the strategic position of trolleybuses in Gdynia and
evaluation on the direction of the further development of trolleybus transport.
Keywords: trolleybus, SWOT analysis, strategic position
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Wprowadzenie
Jak pokazuj¹ polskie i europejskie doœwiadczenia, pogl¹dy na temat rozwoju
transportu trolejbusowego ulega³y zmianom. Rozwój napêdu spalinowego oraz
spadek cen paliw ropopochodnych w latach 50. ubieg³ego wieku przyczyni³y siê
do stopniowego wypierania trolejbusów przez autobusy spalinowe z systemów
transportowych wielu miast. Obecnie trolejbusy wykorzystywane s¹ w czterech
polskich miastach: Gdyni, Sopocie, Lublinie i Tychach. Nie stanowi¹ one jednak
w ¿adnym z tych miast podstawowego œrodka transportu, ustêpuj¹c autobusom
spalinowym zarówno pod wzglêdem wykonywanej pracy eksploatacyjnej, jak
i wielkoœci przewozów. Dziêki postêpuj¹cemu rozwojowi technologii napêdu
elektrycznego i sposobów magazynowania energii elektrycznej oraz wzrostowi
zapotrzebowania na czyste technologie transportu przyjazne mieszkañcom
miast, roœnie zasadnoœæ badania transportu trolejbusowego jako alternatywy dla
transportu spalinowego. Badaniu poddano gdyñskie trolejbusy, eksploatowane
przez Przedsiêbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni w ramach sieci
transportu miejskiego organizowanego przez Zarz¹d Komunikacji Miejskiej
w Gdyni.

1. Analiza SWOT jako narzêdzie analizy strategicznej
gdyñskich trolejbusów
Analiza SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) jest klasyfikacj¹ czynników wp³ywaj¹cych na pozycjê strategiczn¹ przedsiêbiorstwa i sk³ada
siê z czterech kategorii:
– wewnêtrznych korzystnych – mocnych stron,
– wewnêtrznych niekorzystnych – s³abych stron,
– zewnêtrznych korzystnych – szans,
– zewnêtrznych niekorzystnych – zagro¿eñ.
Cztery kategorie czynników powstaj¹ w wyniku skrzy¿owania dwóch ich
podzia³ów – na zewnêtrzne i wewnêtrzne w stosunku do przedsiêbiorstwa oraz
wp³ywaj¹ce negatywnie i pozytywnie na przedsiêbiorstwo2. Jako mocne strony
okreœla siê wszelkie atuty, zalety, zasoby i umiejêtnoœci, które posiada dane
przedsiêbiorstwo, umo¿liwiaj¹ce mu zajmowanie korzystnej pozycji na rynku
oraz daj¹ce przewagê nad konkurencj¹. Do s³abych stron zalicza siê wszelkie
wady i bariery wewnêtrzne danego przedsiêbiorstwa, utrudniaj¹ce jego dalszy
rozwój. Szanse to korzystne przemiany w otoczeniu, trendy i zjawiska stwa2

G. Gierszewska, Zarz¹dzanie strategiczne, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. Leona KoŸmiñskiego, Warszawa 2000, s. 101.
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rzaj¹ce mo¿liwoœæ dalszego rozwoju. Natomiast za zagro¿enia uznaje siê wszelkie zmiany w otoczeniu poci¹gaj¹ce za sob¹ groŸbê zmian niekorzystnych.
Analiza SWOT nie wymaga wyodrêbnienia i opisania wszystkich czynników.
Badacz w toku analizy powinien siê skoncentrowaæ na czynnikach kluczowych,
wp³ywaj¹cych w sposób decyduj¹cy na dalszy rozwój przedsiêbiorstwa. W wyborze czynników kluczowych pomocne s¹ macierz szans i zagro¿eñ. Za ich pomoc¹ po okreœleniu prawdopodobieñstwa wyst¹pienia oraz wielkoœci potencjalnych skutków danej szansy lub danego zagro¿enia badacz mo¿e wybraæ
zarówno czynniki istotne, jak i te niewymagaj¹ce uwagi ze wzglêdu na ma³e
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia oraz znikome skutki dla funkcjonowania
przedsiêbiorstwa3.
Celem analizy SWOT jest dopasowanie mocnych stron przedsiêbiorstwa do
atrakcyjnych szans pochodz¹cych z otoczenia, przy jednoczesnym eliminowaniu lub minimalizowaniu s³abych stron i przezwyciê¿aniu pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ4. Po przeanalizowaniu silnych i s³abych stron, szans i zagro¿eñ, a tak¿e
powi¹zañ pomiêdzy danymi czynnikami kolejnym krokiem jest okreœlenie pozycji strategicznej i wybór strategii przedsiêbiorstwa5. Poprzez analizê SWOT
badacz stara siê odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania6:
– Czy dana silna strona pozwoli wykorzystaæ nadarzaj¹c¹ siê szansê?
– Czy dana silna strona umo¿liwi przeciwdzia³anie danemu zagro¿eniu?
– Czy dana s³aba strona ograniczy mo¿liwoœæ wykorzystania danej szansy?
– Czy dana s³aba strona wzmocni oddzia³ywanie danego zagro¿enia?
W zale¿noœci od wyniku sum iloczynów interakcji i wag czynników pozytywnie i negatywnie wp³ywaj¹cych na przedsiêbiorstwo oraz tych pochodz¹cych
z jego wnêtrza i z otoczenia H. Weihrich wyró¿ni³ cztery modelowe pozycje
strategiczne przedsiêbiorstwa7:
– strategiê maxi – maxi,
– strategiê maxi – mini,
– strategiê mini – maxi,
– strategiê mini – mini.
Strategia maxi – maxi dotyczy przedsiêbiorstw, w których dominuj¹ silne
strony, a w ich otoczeniu dominuj¹ szanse. Po³¹czenie to pozwala na maksymalne wykorzystanie pojawiaj¹cych siê szans dziêki silnym stronom przedsiêbiorstwa, a tak¿e na rozwój przedsiêbiorstwa poprzez nowe produkty, us³ugi lub
zajmowanie nowych rynków. W literaturze przedmiotu strategia ta nazywana
jest równie¿ strategi¹ agresywn¹.
3
4
5
6
7

P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Rebis, Poznañ 2014, s. 53–54.
G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 104.
M. Lisiñski, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004, s. 225.
R. Tyliñska, Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju, WSiP, Warszawa 2005, s. 10.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiêbiorstwa, PWE, Warszawa 2009,
s. 194.
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Strategia maxi – mini dotyczy przedsiêbiorstw, w których dominuj¹ silne
strony umo¿liwiaj¹ce przezwyciê¿anie pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ. Strategia ta
wykorzystywana jest zw³aszcza w okresach stagnacji lub kryzysu w koniunkturze gospodarczej, podczas których utrudniony jest rozwój przedsiêbiorstwa pomimo jego sprawnego funkcjonowania oraz dobrej pozycji na rynku. Strategia
ta nazywana jest równie¿ strategi¹ konserwatywn¹.
Strategia mini – maxi dotyczy przedsiêbiorstw, w których dominuj¹ s³abe
strony utrudniaj¹ce skorzystanie z szans p³yn¹cych z rynku. W strategii tej warunki na rynku s¹ korzystne, a przedsiêbiorstwo powinno skupiæ siê na minimalizacji s³abych stron lub przekuwaniu ich w silne, tak by móc wykorzystaæ nadarzaj¹ce siê szanse. Inn¹ nazw¹ tej strategii jest strategia konkurencyjna.
Strategia mini – mini dotyczy przedsiêbiorstw, w których dominuj¹ s³abe
strony dodatkowo wzmacniane oddzia³ywaniem negatywnych czynników zewnêtrznych. Przez dominacjê s³abych stron przedsiêbiorstwo nie jest w stanie
oprzeæ siê pojawiaj¹cym zagro¿eniom ani wykorzystywaæ mniej licznych szans,
tym samym przedsiêbiorstwo pozbawione jest mo¿liwoœci dalszego rozwoju.
Strategia ta okreœlana jest równie¿ mianem strategii defensywnej.
Weihrich zauwa¿y³ równie¿, ¿e analiza SWOT mo¿e s³u¿yæ zarówno do analizy statycznej (obrazuj¹cej teraŸniejszoœæ), jak i analizy dynamicznej, a wiêc
wykonywanej wielokrotnie dla ró¿nych okresów. Zaleci³ on, by analizê przeprowadzaæ dla przesz³oœci, teraŸniejszoœci, a tak¿e dla wybranych punktów
w przysz³oœci na podstawie prognoz przysz³ego kszta³towania siê czynników8.
Analiza SWOT dotycz¹ca przysz³oœci pozwala uwzglêdniæ szanse i zagro¿enia
niewystêpuj¹ce w teraŸniejszoœci, ku pojawieniu siê których istniej¹ wyraŸne
przes³anki. Pozwala równie¿ uwzglêdniæ mocne strony, które przedsiêbiorstwo
planuje wypracowaæ, oraz s³abe strony, których pojawienia przedsiêbiorstwo siê
obawia.

2. Etap pierwszy analizy SWOT – identyfikacja i analiza mocnych
i s³abych stron gdyñskich trolejbusów
2.1. Mocne strony gdyñskich trolejbusów
– Sieæ trakcyjna pokrywaj¹ca g³ówne arterie Gdyni. Trasy gdyñskich trolejbusów przebiegaj¹ miêdzy innymi przez aleje Zwyciêstwa i Niepodleg³oœci oraz
ulice Wielkopolsk¹, Chwaszczyñsk¹, Morsk¹ i Œwiêtojañsk¹. Obejmuj¹ tym
samym g³ówne osie miasta, pokrywaj¹c siê z g³ównymi kierunkami wyznaczonymi w gdyñskiej wiêŸbie ruchu, jak równie¿ ³¹cz¹ Gdyniê z Sopotem. Ze

8

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna..., s. 195.
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wzglêdu na brak sieci trakcyjnej trolejbusy nie obs³uguj¹ Trasy Kwiatkowskiego oraz dzielnic pó³nocnych Gdyni.
Brak miejscowej emisji spalin. Sprawnoœæ wykorzystania energii przez silniki elektryczne napêdzaj¹ce trolejbusy i elektrobusy jest trzykrotnie wy¿sza
od sprawnoœci silników wysokoprê¿nych. Jednak bior¹c pod uwagê wszystkie czynniki rzutuj¹ce na ostateczn¹ sprawnoœæ wykorzystania energii przez
tabor napêdzany silnikiem diesla (sprawnoœæ: silnika, uk³adu napêdowego,
„jazdy”) oraz silnikiem elektrycznym (sprawnoœæ: silnika, akumulatorów,
przekszta³tnika, „jazdy”, elektrowni wêglowej), sprawnoœæ ta wynosi ok.
0,15–0,2 dla taboru konwencjonalnego oraz ok. 0,14–0,16 dla pojazdów elektrycznych9. Oznacza to brak przes³anek ekologicznych dla zasilania pojazdów energi¹ elektryczn¹ wytwarzan¹ w elektrowniach wêglowych. W przypadku Gdyni blisko 1/3 energii wytwarzanej przez dostawców pr¹du zasilaj¹cego trolejbusy pochodzi ze Ÿróde³ odnawialnych. Wskutek wprowadzania regulacji Komisji Europejskiej oraz polityki energetycznej Polski do 2050 roku
mo¿na przypuszczaæ, ¿e odsetek ten bêdzie rós³10.
Ni¿szy poziom generowanego ha³asu wzglêdem autobusów. Wed³ug danych NIK 41% ludnoœci miejscowoœci licz¹cych od 100 tys. do 500 tys. mieszkañców nara¿onych jest „co najmniej czêsto” na ha³as okreœlany jako uci¹¿liwy i mêcz¹cy. Dominuj¹c¹ rolê w tworzeniu ha³asu odgrywa transport drogowy11. Zalet¹ trolejbusów jest generowanie przez nie ha³asu ni¿szego œrednio o 10–15 dB w porównaniu do autobusów napêdzanych silnikiem diesla12.
Posiadanie we flocie pojazdów czêœciowo niezale¿nych od sieci trakcyjnej.
Najnowsze Solarisy Trollino 12M znajduj¹ce siê w gdyñskiej flocie trolejbusów s¹ w stanie pokonaæ w ruchu miejskim bez zasilania z sieci trakcyjnej od
5 km do 35 km w zale¿noœci od modelu. Czêœciowe uniezale¿nienie trolejbusów od sieci trakcyjnej umo¿liwia reagowanie w sytuacjach awaryjnych, gdy
niezbêdne staj¹ siê objazdy, a tak¿e wyd³u¿anie tras o odcinki nieposiadaj¹ce
sieci trakcyjnej. Zmniejsza równie¿ koszty utrzymania floty autobusów ze
wzglêdu na brak koniecznoœci utrzymywania rezerwy tych pojazdów wykorzystywanych w sytuacjach awarii sieci trakcyjnej.
Mo¿liwoœæ odzyskiwania energii w czasie hamowania. Za najbardziej efektywne i ekonomiczne uznaje siê rozwi¹zanie, w którym energia odzyskiwana
w czasie hamowania przekazywana jest bezpoœrednio pomiêdzy pojazdami
z pominiêciem zasobników lub falowników podstacyjnych. Wprowadzenie
R. Setlak, Przysz³oœæ autobusów elektrycznych i hybrydowych w Polsce, „Transport i Komunikacja” 2014,
nr 5, s. 48.
M. Wo³ek, Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni, „Transport Miejski
i Regionalny” 2014, nr 4, s. 24.
Informacja o wynikach kontroli. Ochrona mieszkañców du¿ych miast przed ha³asem, s. 17, www.nik.
gov.pl [dostêp: 5.05.2016].
Eko-jazda w polskich miastach, www.portalkomunalny.pl [dostêp: 5.05.2016].
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takiego rozwi¹zania wymaga jednak wysokiej intensywnoœci ruchu trolejbusów13. W warunkach gdyñskich, oprócz powy¿szego rozwi¹zania, do rekuperacji wykorzystuje siê tak¿e zasobnik superkondensatorowy znajduj¹cy siê
na podstacji Wielkopolska w pobli¿u odcinka trasy cechuj¹cego siê znacznym
nachyleniem. Zastosowanie tego rozwi¹zania pozwala zmniejszyæ miesiêczne zapotrzebowanie energetyczne trolejbusów o 20%14. Dziêki zastosowaniu
w trolejbusach Solaris Trollino 12M baterii litowo-jonowych mo¿liwe jest tak¿e
odzyskanie 97,7% energii hamowania podczas zasilania pojazdów z baterii15.
Wieloletnia tradycja wykorzystywania trolejbusów jako œrodka zbiorowego
transportu miejskiego w Gdyni. Pocz¹tki transportu trolejbusowego w Gdyni
siêgaj¹ 1943 r.16 Tym samym gdyñska sieæ trolejbusów jest najd³u¿ej dzia³aj¹c¹
w kraju – 73 lata ich funkcjonowania pozwoli³y na zgromadzenie wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej, pozwalaj¹cej efektywnie zarz¹dzaæ sieci¹ trolejbusow¹. Pomimo okresów rozkwitu, stagnacji i regresu trolejbusy na
sta³e wpisa³y siê w krajobraz Gdyni.
Pozytywny wp³yw trolejbusów na wizerunek Gdyni. Gdyñskie trolejbusy s¹
nie tylko najd³u¿ej dzia³aj¹cym systemem trolejbusowym w Polsce, lecz tak¿e
bardzo nowoczesnym. Fakty te znalaz³y odzwierciedlenie w postaci licznych
presti¿owych nagród przyznanych przez krajowe oraz miêdzynarodowe kapitu³y. Wœród otrzymanych nagród znalaz³y siê: RegioStars Awards 2014 oraz
Lider Rozwoju Regionalnego. Nagrody te buduj¹ pozytywny wizerunek nie
tylko PKT w Gdyni, lecz tak¿e ca³ej Gdyni jako nowoczesnego, proekologicznego miasta.
Ni¿szy wiek taboru trolejbusowego ni¿ autobusowego. Wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia 2015 r. 37% gdyñskich trolejbusów by³o w wieku do 6 lat,
w tym samym wieku by³o 24% autobusów. Lepsza sytuacja mia³a miejsce
równie¿ w transporcie trolejbusowym w przedziale powy¿ej 10 lat. W przedziale tym znajdowa³o siê 62% autobusów i 47% trolejbusów17.
D³u¿szy cykl ¿ycia trolejbusów wzglêdem autobusów. Na d³u¿szy cykl ¿ycia
trolejbusów wp³ywa mniejsza liczba elementów ruchomych znajduj¹cych siê
w uk³adzie napêdowym pojazdów elektrycznych oraz brak wibracji silnika.
Co wiêcej, uk³ad napêdowy trolejbusów nie wymaga stosowania skrzyni biegów oraz olejów silnikowych. Dziêki temu we flocie gdyñskich trolejbusów
wystêpuj¹ pojazdy w wieku powy¿ej 20 lat, których dobry stan techniczny
umo¿liwia ich dalsz¹ efektywn¹ ekonomicznie eksploatacjê.
M. Bart³omiejczyk, M. Po³om, Wp³yw przestrzennego zró¿nicowania systemu zasilania sieci trakcyjnej na energoch³onnoœæ komunikacji trolejbusowej. Aspekty planistyczno-ekonomiczne, „Logistyka” 2014, nr 6, s. 1743.
www.mobilnagdynia.pl [dostêp: 2.05.2016].
Nowe trolejbusy z mocniejsz¹ bateri¹, www.mobilnagdynia.pl [dostêp: 2.05.2016].
O. Wyszomirski, K. Hebel, 70 lat trolejbusów w Gdyni, „Autobusy” 2013, nr 7–8, s. 48.
Plan zrównowa¿onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla komunikacji miejskiej w Gdyni oraz
w miastach i gminach objêtych porozumieniami komunalnymi na lata 2016–2025, Gdynia 2016, s. 100.
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– Mo¿liwoœæ przebudowy autobusów na trolejbusy oraz posiadanie know-how w tym zakresie. W gdyñskiej flocie trolejbusów znajduj¹ siê pojazdy
przekonwertowane z autobusów, a wœród nich Mercedesy Benz O405N,
O405NI, O405NE, O530 CITARO oraz Solarisy Urbino 12T. Œredni koszt konwersji, uwzglêdniaj¹cy zakup u¿ywanych pojazdów oraz nowych uk³adów
napêdowych w latach 2009–2010 wynosi³ 37% ceny zakupu fabrycznie nowych trolejbusów. Proces konwersji uznany zosta³ za efektywny ekonomicznie oraz pozytywnie oceniony pod wzglêdem technicznym18.
– Pe³nienie przez trolejbusy istotnej funkcji w edukacji mieszkañców Gdyni
w zakresie postaw proekologicznych. Jednym z dzia³añ maj¹cych za zadanie
kszta³towanie proekologicznych postaw mieszkañców Gdyni, w którym wykorzystano trolejbusy, by³a kampania edukacyjno-informacyjna, wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ „Mamo, Tato, wybieram EKOtransport”19. Trolejbusy jako nowoczesne i ekologiczne œrodki transportu w sposób du¿o bardziej wymowny od autobusów przemawiaj¹ na rzecz zbiorowego transportu
miejskiego, pomagaj¹c kszta³towaæ przysz³e postawy i zachowania transportowe najm³odszych mieszkañców Gdyni.
2.2. S³abe strony gdyñskich trolejbusów
– Ograniczenia w rozwoju sieci trakcyjnej. Ograniczenia w rozwoju sieci trakcyjnej wynikaj¹ zarówno z czynników ekonomicznych, jak i przestrzennych,
zwi¹zanych z uk³adem ulic miasta. W przypadku Gdyni czynnikiem przestrzennym ograniczaj¹cym rozwój sieci trakcyjnej w kierunku górnego tarasu
Gdyni, czyli dzielnic: Ob³u¿e, Pogórze oraz Oksywie, jest Estakada Kwiatkowskiego20.
– Ma³a elastycznoœæ przebiegu tras. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miast oraz zachowañ transportowych mieszkañców poci¹gaj¹ za sob¹
koniecznoœæ korekt tras zbiorowego transportu miejskiego. Czasowe zmiany
w przebiegu tras wynikaæ mog¹ równie¿ z sezonowoœci potrzeb transportowych, wydarzeñ okolicznoœciowych oraz wydarzeñ nieprzewidywalnych.
Trolejbusy charakteryzuj¹ siê elastycznoœci¹ przebiegu tras ni¿sz¹ od autobusów oraz wy¿sz¹ od tramwajów. Elastycznoœæ ta wzrasta wraz z rozwojem
zasilania bateryjnego.
– Wysoki koszt rozbudowy sieci trakcyjnej. Na koszt budowy uk³adu zasilania
trolejbusów sk³adaj¹ siê: koszt budowy podstacji trakcyjnych, koszt przy³¹18

19

20

O. Wyszomirski, Efektywnoœæ ekonomiczna konwersji u¿ywanych autobusów na trolejbusy przez PKT
Sp. z o.o. w Gdyni w latach 2004–2010, „Logistyka” 2012, nr 3, s. 2480–2481.
J. Staszak-Winkler, „Mamo, Tato, wybieram EKOtransport” – promocja gdyñskiej komunikacji trolejbusowej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 3, s. 14–15.
M. Po³om, T. Palmowski, Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni, Wydawnictwo
Bernardinum, Gdynia–Pelplin 2009, s. 117.
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czenia podstacji do publicznej sieci energetycznej oraz koszt budowy kabli
zasilaj¹cych. Szacunkowe koszty wynosz¹ 3 mln PLN w przypadku podstacji
dla centralnego systemu zasilania, 1 mln PLN w przypadku podstacji dla
zdecentralizowanego uk³adu zasilania oraz 240 tys. PLN za 1 km linii kablowej dwubiegunowej21.
Wy¿szy koszt zakupu taboru ni¿ w przypadku autobusów. Koszt zakupu
autobusu Solaris Urbino 12 przez PKA Gdynia w 2015 r. wyniós³ ok. 850 tys.
PLN22, a koszt zakupu analogicznego trolejbusu Solaris Trollino 12 przez PKT
Gdynia – ok. 1,6 mln PLN. Oznacza to, ¿e koszt zakupu fabrycznie nowych
trolejbusów jest niemal dwukrotnie wy¿szy od autobusów23.
Koniecznoœæ konserwacji sieci trakcyjnej. By utrzymaæ nisk¹ awaryjnoœæ sieci
trakcyjnej, niezbêdne s¹ prace konserwacyjne wymagaj¹ce personelu o odpowiednich kwalifikacjach oraz wyspecjalizowanych pojazdów technicznych. Szczególnie istotnym problemem dotycz¹cym sieci trakcyjnej trolejbusów jest pokrywanie jej przez lód i szadŸ. Gdyñskie trolejbusy ze wzglêdu na
bliskoœæ morza, a co za tym idzie wysok¹ wilgotnoœæ powietrza, s¹ w najwiêkszym stopniu podatne na oblodzenia trakcji spoœród polskich systemów
trolejbusowych24. W 2015 r. wykonano 600 wyjazdów technicznych w celu
odlodzenia sieci trakcyjnej generuj¹cych ³¹czny koszt 154 tys. PLN25.
Wy¿sza awaryjnoœæ trolejbusów konwertowanych w stosunku do trolejbusów fabrycznie nowych. Awaryjnoœæ trolejbusów konwertowanych z autobusów jest zbli¿ona do pojazdów w wieku od 2 do 10 lat i wynosi ok. 0,6
awarii na 1000 km. Jest to wartoœæ wyraŸnie wy¿sza od awaryjnoœci pojazdów fabrycznie nowych, których awaryjnoœæ wynosi ok. 0,25 awarii na 1000
km. W przypadku autobusów u¿ywanych, zakupionych w celu konwersji,
czêsto brakuje równie¿ dokumentacji technicznej26.
Ni¿sza prêdkoœæ komunikacyjna wzglêdem autobusów. W wyniku przeprowadzanych badañ stwierdzono, ¿e gdyñskie trolejbusy charakteryzuj¹ siê
ni¿sz¹ prêdkoœci¹ komunikacyjn¹ wzglêdem autobusów27. Przyczyny takiego
stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ w przestrzennym przebiegu tras trolejbusowych, które pokrywaj¹ siê z obszarami Gdyni objêtymi kongesti¹, a wiêc
z g³ównymi ci¹gami komunikacyjnymi oraz ze œcis³ym centrum miasta.
M. Bart³omiejczyk, M. Po³om, Wp³yw przestrzennego zró¿nicowania..., s. 1742.
Kolejnych 15 nowych autobusów od wtorku w Gdyni, www.trojmiasto.pl [dostêp: 22.06.2016].
Dane wewnêtrzne PKT Gdynia Sp. z o.o.
M. Po³om, M. Bart³omiejczyk, Kszta³towanie parku pojazdów technicznych komunikacji trolejbusowej ze
szczególnym uwzglêdnieniem polskich przedsiêbiorstw, „Autobusy” 2015, nr 1–2, s. 30.
Dane wewnêtrzne PKT Gdynia Sp. z o.o.
M. Bart³omiejczyk, J. Dombrowski, M. Po³om, O. Wyszomirski, Konwersja autobusu z silnikiem diesla
na trolejbus, publikacja przygotowana w ramach projektu Trolley realizowanego z programu UE
dla Centralnej Europy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta
Gdyni, Gdynia 2012, s. 50–56.
M. Po³om, T. Palmowski, Rozwój i funkcjonowanie..., s. 101.
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3. Etap drugi analizy SWOT – identyfikacja i analiza szans
oraz zagro¿eñ gdyñskich trolejbusów
3.1. Szanse gdyñskich trolejbusów
– Polityka klimatyczna i transportowa Unii Europejskiej k³ad¹ca du¿y nacisk
na ochronê œrodowiska. Polityka klimatyczna UE zmierza do radykalnego
ograniczenia emisji substancji szkodliwych, w tym substancji szkodliwych
emitowanych przez transport, którego rozwój przebiegaæ ma w sposób
zrównowa¿ony. Idee te znajduj¹ odzwierciedlenie w Bia³ej Ksiêdze oraz
wielu europejskich dokumentach, zawieraj¹cych priorytety, cele i odpowiadaj¹ce im dzia³ania na rzecz poprawy ekologii i jakoœci ¿ycia w miastach.
– Bezzwrotne œrodki unijne przeznaczane na rozwój transportu trolejbusowego. Przedsiêbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej zrealizowa³o nastêpuj¹ce
projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego
rozwoju regionalnego: Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni
(2004–2006) oraz Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta (2006–2013). Oba projekty umo¿liwi³y zrealizowanie
inwestycji taborowych oraz infrastrukturalnych. Obecnie PKT uczestniczy
w projekcie europejskim CIVITAS DYN@MO28.
– Rozwój technologii uniezale¿niaj¹cych trolejbusy od sieci trakcyjnej. Wraz
z rozwojem technologii uniezale¿niaj¹cej trolejbusy od sieci trakcyjnej
wyd³u¿eniu ulega dystans mo¿liwy do pokonania za pomoc¹ napêdu pomocniczego, skróceniu ulega czas potrzebny na ³adowanie baterii, a tak¿e zmniejsza siê waga i wielkoœæ baterii, co wp³ywa pozytywnie na w³aœciwoœci jezdne
trolejbusów oraz komfort pasa¿erów.
– Rozwój technologii transportu zasilanego energi¹ elektryczn¹ skutkuj¹cy
zmniejszeniem ró¿nic w cenach pomiêdzy taborem konwencjonalnym
a trolejbusowym. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia przedsiêbiorstwa Solaris, roœnie œwiatowe zapotrzebowanie na pojazdy zasilane energi¹ elektryczn¹.
W latach 2009–2011 udzia³ w produkcji przedsiêbiorstwa pojazdów o napêdzie elektrycznym wzrós³ z 3,4% do 10,2%. Wraz z upowszechnianiem siê
technologii napêdu elektrycznego oraz ulepszaniem sposobów magazynowania energii elektrycznej mo¿na siê spodziewaæ zacierania ró¿nic pomiêdzy
cen¹ taboru konwencjonalnego a elektrycznego29. Jak wskazuj¹ prognozy,

28
29

www.pktgdynia.pl [dostêp: 2.05.2016].
Autobus elektryczny z punktu widzenia sprzeda¿y, www.zmp.poznan.pl [dostêp: 2.05.2016].
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cena produkcji baterii wykorzystywanych w trolejbusowych ulegnie redukcji
o 60% do 2020 r. wzglêdem 2013 r.30
Wiêksza stabilnoœæ cen energii elektrycznej wzglêdem paliw kopalnych.
W czasie ostatnich 5 lat ceny ropy naftowej waha³y siê pomiêdzy 27 USD
a 128 USD za bary³kê31, konsekwencj¹ czego by³y wahania cen oleju napêdowego na rynku detalicznym pomiêdzy 3,67 PLN a 5,79 PLN za litr32. W tym
samym czasie œrednia cena pr¹du na rynku detalicznym oscylowa³a w przedziale 0,56–0,58 PLN za kWh33. Oznacza to zdecydowanie wiêksz¹ stabilnoœæ
cen pr¹du wzglêdem paliw p³ynnych, a wiêc wiêksz¹ przewidywalnoœæ kosztów funkcjonowania trolejbusowego zbiorowego transportu miejskiego
wobec autobusów zasilanych olejem napêdowym.
Zapisy wspieraj¹ce rozwój trolejbusów we wszystkich dokumentach strategicznych Gdyni. Takie zapisy znajduj¹ siê m.in. w Planie zrównowa¿onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objêtych porozumieniami komunalnymi oraz w Zintegrowanym planie rozwoju transportu publicznego w Gdyni.
Tendencja wzrostowa pracy eksploatacyjnej trolejbusów w Gdyni. Wed³ug
prognozy podzia³u zadañ przewozowych w transporcie publicznym w Gdyni
udzia³ w pracy eksploatacyjnej trolejbusów planuje siê zwiêkszyæ do 31,5%
w 2020 r. oraz utrzymaæ ten poziom do 2025 r. W tym samym czasie udzia³
autobusów miejskich planuje siê zmniejszyæ do 52,5% w 2020 r. i 51,5%
w 2025 r.34
Wzrost udzia³u Ÿróde³ odnawialnych w bilansie energetycznym Trójmiasta.
A¿ 93% energii elektrycznej wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych w województwie pomorskim pozyskiwanych jest z inwestycji przeprowadzonych
w ci¹gu ostatnich 5 lat35. Dalsze inwestycje po³¹czone z rozwojem technologicznym i innowacyjnym przy utrzymuj¹cej siê presji na obni¿anie emisyjnoœci
sektora energetycznego przyczyniæ siê maj¹ do wzrostu udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii w bilansie energetycznym województwa pomorskiego
do 50% w ci¹gu 15 lat36. Poprzez redukcjê udzia³u paliw kopalnych w bilansie
energetycznym województwa wzroœnie zasadnoœæ wykorzystywania energii
elektrycznej jako ekologicznego Ÿród³a zasilania pojazdów zbiorowego transportu miejskiego.

The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project, red. M. Wo³ek, O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 97.
www.bankier.pl [dostêp: 10.06.2016].
www.money.pl [dostêp: 10.06.2016].
www.cenapradu.strefa.pl [dostêp: 10.06.2016].
Plan zrównowa¿onego rozwoju..., s. 111.
Za³o¿enia przestrzenne rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii w województwie pomorskim, s. 157,
www.pbpr.pomorskie.eu [dostêp: 2.05.2016].
Ibidem.
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– Mo¿liwoœæ wykorzystania infrastruktury trolejbusowej do ³adowania innych pojazdów o napêdzie elektrycznym. Gdyñska sieæ trakcyjna trolejbusów ju¿ dziœ umo¿liwia ³adowanie autobusów elektrycznych. Za szczególnie
predysponowane do tego celu uwa¿a siê pêtle37: Sopot Reja, Karwiny Tesco,
wêze³ Franciszki Cegielskiej, Dworzec G³ówny PKP, ul. Zakrêt do Oksywia
SKM, plac Dworcowy w Chyloni, Cisowa SKM. W przysz³oœci poprzez
modernizacjê istniej¹cej sieci mo¿liwe stanie siê tak¿e ³adowanie pojazdów
elektrycznych niewykorzystywanych w zbiorowym transporcie miejskim,
w tym pojazdów komunalnych oraz pojazdów indywidualnych, takich jak
elektryczne samochody oraz rowery.
3.2. Zagro¿enia gdyñskich trolejbusów
– Rozwój nowych technologii zasilania pojazdów, w tym autobusów hybrydowych i elektrobusów. Rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej umo¿liwia wprowadzanie nowych rozwi¹zañ w zbiorowym transporcie miejskim. Wed³ug przedsiêbiorstwa Solaris œcie¿ka ewolucji autobusów
konwencjonalnych przebiega kolejno przez pojazdy napêdzane dieslem, pojazdy CNG, pojazdy hybrydowe równoleg³e do pojazdów hybrydowych szeregowych, natomiast œcie¿ka rozwoju pojazdów napêdzanych elektrycznie
przebiega od trolejbusów ku pojazdom elektrycznym38. Te ostatnie poprzez
³¹czenie zalet autobusów i trolejbusów, a tak¿e dynamiczny rozwój technologii za nimi stoj¹cej mog¹ w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci systematycznie wypieraæ autobusy konwencjonalne oraz trolejbusy z systemów transportowych wielu miast.
– Systematycznie malej¹cy udzia³ transportu zbiorowego w podró¿ach realizowanych przez mieszkañców Gdyni. Udzia³ transportu zbiorowego w realizacji podró¿y miejskich wykonywanych z u¿yciem œrodków transportu wynosi³ 50% w 2010 r., 46% w 2013 r. oraz 40% w 2015 r.39 Spadkom wykorzystania zbiorowego transportu miejskiego towarzyszy³o zmniejszenie siê udzia³u
transportu trolejbusowego z 15% w 2010 r. do 10,5% w 2015 r.40 Oznacza to
zmniejszenie siê roli zbiorowego transportu miejskiego, w tym trolejbusowego w podró¿ach miejskich realizowanych przez mieszkañców Gdyni oraz
pog³êbianie siê prymatu samochodów osobowych.
– Dominacja zwolenników zachowania obecnych proporcji pomiêdzy rozwojem zbiorowego transportu miejskiego realizowanego autobusami i trolej37

38
39
40

Trolejbus czy elektrobus na przyk³adzie Gdyni, analiza porównawcza wykonana dla Urzêdu Miasta
Gdyni na zlecenie EDF Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie, Oddzia³ Wybrze¿e w Gdañsku, maszynopis, Gdynia 2015, s. 46.
Alternatywne Ÿród³a napêdu w transporcie publicznym, s. 4, www.ptetis.uz.zgora.pl [dostêp: 2.05.2016].
Dane wewnêtrzne ZKM w Gdyni.
Ibidem.
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busami wœród mieszkañców Gdyni oraz niewielki odsetek mieszkañców
Gdyni opowiadaj¹cych siê za zastêpowaniem linii autobusowych trolejbusowymi. Wed³ug badañ preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni z lat 2010, 2013, 2015 za utrzymaniem dotychczasowych proporcji pomiêdzy liniami autobusowymi i trolejbusowymi opowiedzia³o siê
odpowiednio: 51%, 63% i 56% badanych. Jednoczeœnie za tworzeniem nowych linii trolejbusowych oraz zastêpowaniem obecnych linii autobusowych
liniami trolejbusowymi opowiada³o siê odpowiednio: 19%, 27% i 26% respondentów41.
Mo¿liwoœæ nieprzewidywalnych uszkodzeñ trakcji. W przeciwieñstwie do
autobusów elektrycznych oraz konwencjonalnych trolejbusy wymagaj¹ budowy napowietrznej sieci elektrycznej. Generuje to nie tylko koszty budowy
oraz konserwacji, lecz tak¿e koszty napraw doraŸnych spowodowanych nieprzewidywalnymi uszkodzeniami przez podmioty i czynniki zewnêtrzne.
W 2015 r. gdyñska sieæ trakcyjna uleg³a awarii 40 razy42. Powtarzaj¹ce siê
awarie sieci trakcyjnej mog¹ spowodowaæ postrzeganie trolejbusów przez
mieszkañców Gdyni jako bardziej awaryjnych od autobusów. Ze wzglêdu na
to, ¿e we flocie gdyñskich trolejbusów wci¹¿ znajduj¹ siê pojazdy nieposiadaj¹ce baterii pomocniczej, niezbêdne jest utrzymywanie rezerwowej floty
autobusów na wypadek zaniku energii elektrycznej w trakcji.
Pogorszenie siê relacji cen pr¹du elektrycznego i oleju napêdowego przy
d³ugotrwa³ym utrzymywaniu siê niskich cen paliw p³ynnych. Spadek cen
ropy naftowej, jaki nast¹pi³ w 2014 r., spowodowa³ pogorszenie relacji
kosztów zmiennych funkcjonowania transportu trolejbusowego wzglêdem
autobusów spalinowych. Zagro¿eniem dla ekonomicznej zasadnoœci funkcjonowania transportu trolejbusowego s¹ wiêc dalsze obni¿ki cen ropy naftowej
na œwiatowych rynkach.
Postrzeganie trolejbusów przez niektórych mieszkañców Gdyni jako wolniejszych i mniej komfortowych od autobusów. Wyniki badañ preferencji
i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni z lat 2010 i 2015 wykaza³y,
¿e osoby poddane badaniu oceniaj¹ cenê biletu, czystoœæ w pojazdach, punktualnoœæ oraz bezpieczeñstwo osobiste w podró¿y jako cechy realizowane
w takim samym stopniu przez autobusy i trolejbusy. Autobusy zosta³y ocenione jako nieco szybsze i wygodniejsze od trolejbusów43. Ocena ta mo¿e
rzutowaæ na wybór œrodka transportu przez mieszkañców Gdyni oraz powodowaæ niechêæ do dalszego rozwoju gdyñskich trolejbusów.
Redukcja bezzwrotnych œrodków unijnych. W kolejnej perspektywie bud¿etowej Unii Europejskiej po 2020 r. spodziewaæ siê mo¿na obni¿enia kwot bezzwrotnych dop³at unijnych mo¿liwych do pozyskania przez gdyñskie trolejIbidem.
Dane wewnêtrzne PKT Gdynia Sp. z o.o.
M. Wo³ek, Stan obecny i perspektywy rozwoju..., s. 22–23; dane wewnêtrzne ZKM w Gdyni.
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busy. Redukcja ta mo¿e zostaæ spotêgowana przez Brexit oraz potencjalne
spowolnienie integracji europejskiej.

4. Etap trzeci analizy SWOT – konfrontacja mocnych i s³abych
stron oraz szans i zagro¿eñ dla gdyñskich trolejbusów
W tabeli 1 przedstawiono wagi nadane mocnym i s³abym stronom oraz szansom i zagro¿eniom gdyñskich trolejbusów. Wartoœci przydzielonych wag sumuj¹ siê do jednoœci oraz zawieraj¹ siê w przedziale od 0,05 do 0,25, gdy¿ ¿aden
z czynników nie zosta³ uznany za skrajnie dominuj¹cy nad pozosta³ymi. Analizie poddanych zosta³o po 7 czynników w ka¿dej z kategorii. Pozosta³e czynniki
w toku badañ uznano za mniej istotne lub w przypadku szans i zagro¿eñ – za
czynniki o ni¿szym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia.
Tabela 1. Zestawienie wag czynników analizy SWOT gdyñskich trolejbusów
Waga

Mocne strony

Waga

S³abe strony

Sieæ trakcyjna pokrywaj¹ca
Ms1 = 0,2
g³ówne arterie Gdyni

Ss1 = 0,20

Ograniczenia w rozwoju sieci
trakcyjnej

Ms2 = 0,2 Brak miejscowej emisji spalin

Ss2 = 0,15

Ma³a elastycznoœæ przebiegu tras

Posiadanie we flocie pojazdów
Ms3 = 0,2 czêœciowo niezale¿nych od sieci trakcyjnej

Ss3 = 0,25

Wysoki koszt rozbudowy sieci
trakcyjnej

Ms4 = 0,1

Mo¿liwoœæ odzyskiwania energii w czasie hamowania

Ss4 = 0,25

Wy¿szy koszt zakupu taboru ni¿
w przypadku autobusów

Ms5 = 0,1

D³u¿szy cykl ¿ycia trolejbusów
wzglêdem autobusów

Ss5 = 0,05

Wy¿sza awaryjnoœæ trolejbusów
konwertowanych w stosunku do
trolejbusów fabrycznie nowych

Ms6 = 0,1

Pozytywny wp³yw trolejbusów
na wizerunek Gdyni

Ss6 = 0,05

Koniecznoœæ konserwacji trakcji

Ms7 = 0,1

Mo¿liwoœæ przebudowy autobusów na trolejbusy

Ss7 = 0,05

Ni¿sza prêdkoœæ komunikacyjna
wzglêdem autobusów

Waga

Szanse

Waga

Zagro¿enia

S1 = 0,2

Polityka klimatyczna i transportowa Unii Europejskiej
k³ad¹ca du¿y nacisk na
ochronê œrodowiska

Z1 = 0,1

Dominacja zwolenników zachowania obecnych proporcji pomiêdzy
autobusami i trolejbusami

S2 = 0,25

Bezzwrotne œrodki unijne
przeznaczane na rozwój
transportu trolejbusowego

Z2 = 0,25

Rozwój nowych technologii zasilania pojazdów (elektrobusów,
hybryd)

S3 = 0,2

Rozwój technologii uniezale¿niaj¹cych trolejbusy od sieci
trakcyjnej

Z3 = 0,1

Mo¿liwoœæ nieprzewidywalnych
uszkodzeñ trakcji
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Waga

Mocne strony

Waga

S4 = 0,05

Wiêksza stabilnoœæ cen energii
elektrycznej wzglêdem paliw
kopalnych

S³abe strony

Z4 = 0,15

Pogorszenie siê relacji cen pr¹du
elektrycznego i oleju napêdowego

S5 = 0,05

Zapisy wspieraj¹ce rozwój trolejbusów we wszystkich dokumentach strategicznych Gdyni

Z5 = 0,05

Postrzeganie trolejbusów przez
niektórych mieszkañców Gdyni
jako wolniejszych i mniej komfortowych ni¿ autobusów

S6 = 0,15

Mo¿liwoœæ wykorzystania
infrastruktury trolejbusowej
do ³adowania innych pojazdów o napêdzie elektrycznym

Z6 = 0,1

Systematycznie malej¹cy udzia³
transportu zbiorowego

S7 = 0,1

Rozwój technologii transportu
zasilanego energi¹ elektryczn¹

Z7 = 0,25

Redukcja bezzwrotnych œrodków
unijnych

ród³o: Opracowanie w³asne.

W tabelach od 2 do 5 zobrazowano sumy interakcji oraz iloczyny wag i interakcji poszczególnych czynników poddanych analizie. W przypadku gdy pomiêdzy silnymi i s³abymi stronami a szansami i zagro¿eniami wystêpuje bezpoœrednia zale¿noœæ, nadano jej wartoœæ „2”, je¿eli wystêpuje pomiêdzy nimi zale¿noœæ
poœrednia, nadano jej wartoœæ „1”, natomiast je¿eli zale¿noœæ nie wystêpuje, nadano jej wartoœæ „0”.
W toku analizy przedstawionej w tabeli 2 za najwa¿niejsze silne strony gdyñskich trolejbusów, pozwalaj¹ce w najwiêkszym stopniu wykorzystaæ nadarzaj¹ce siê szanse uznano:
– sieæ trakcyjn¹ pokrywaj¹c¹ g³ówne arterie Gdyni,
– brak miejscowej emisji spalin,
– posiadanie we flocie pojazdów czêœciowo niezale¿nych od sieci trakcyjnej.
Dziêki sieci trakcyjnej pokrywaj¹cej g³ówne arterie Gdyni gdyñski zbiorowy
transport miejski realizowany za pomoc¹ trolejbusów wpisuje siê w politykê klimatyczn¹ i transportow¹ Unii Europejskiej, w tym w za³o¿enia Bia³ej Ksiêgi.
Wed³ug tego dokumentu liczba samochodów o napêdzie konwencjonalnym
wykorzystywanych w transporcie miejskim powinna ulec redukcji o 50% do
2030 r. oraz o 100% do 2050 r.44 By by³o to mo¿liwe, niezbêdny jest rozwój infrastruktury umo¿liwiaj¹cej ³adowanie pojazdów elektrycznych. Rozwój ten mo¿e
nast¹piæ w oparciu o istniej¹c¹ lub rozwiniêt¹ sieæ trakcyjn¹ trolejbusów zmodernizowan¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy wykorzystanie jej do ³adowania elektrobusów, elektrycznych pojazdów komunalnych oraz elektrycznych pojazdów
indywidualnych.
Ze wzglêdu na brak miejscowej emisji spalin trolejbusy mog¹ liczyæ na przychylnoœæ nie tylko ze strony w³adz lokalnych, lecz tak¿e w³adz europejskich.
44

Bia³a Ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, Urz¹d Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg
2011, s. 9.
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Tabela 2. Wyniki analizy SWOT „Czy dana silna strona pozwoli wykorzystaæ nadarzaj¹c¹ siê szansê?”
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Przychylnoœæ ta znajduje odzwierciedlenie w szansie w postaci bezzwrotnych œrodków przeznaczanych na rozwój i modernizacjê tego rodzaju zbiorowego transportu miejskiego.
Posiadanie obecnie przez PKT w Gdyni 6 trolejbusów o „dalekim zasiêgu”
bateryjnym od 15 km do 35 km oraz planowane ich dalsze zakupy umo¿liwiaj¹
wzrost dostêpnoœci trolejbusowego zbiorowego transportu miejskiego bez koniecznoœci rozbudowy sieci trakcyjnej. W planie transportowym uwzglêdniono
obs³ugê za pomoc¹ bateryjnego napêdu pomocniczego tras do:
– Demptowa w Gdyni,
– Fikakowa w Gdyni,
– Jelitkowa w Gdañsku.
Nowe rozwi¹zania pomog¹ zdobyæ wiedzê i doœwiadczenie na temat wad
i zalet napêdu pomocniczego trolejbusów wykorzystywanego w obs³udze
sta³ych linii, przygotowuj¹c PKT do dalszych inwestycji taborowych. Dziêki wykorzystaniu szansy w postaci rozwoju technologii uniezale¿niaj¹cych trolejbusy
od sieci trakcyjnej mo¿liwe stanie siê pokrycie siatk¹ po³¹czeñ kolejnych obszarów Gdyni oraz gmin przyleg³ych bez koniecznoœci inwestycji w infrastrukturê
liniow¹. Tym samym mo¿liwy bêdzie wzrost udzia³u pracy eksploatacyjnej trolejbusów w trójmiejskim zbiorowym transporcie miejskim.
Analizê stopnia, w jakim silne strony gdyñskich trolejbusów pozwalaj¹ przeciwdzia³aæ zagro¿eniom, przedstawia tabela 3. Za siln¹ stronê gdyñskich trolejbusów w najwiêkszym stopniu umo¿liwiaj¹c¹ przeciwdzia³anie pojawiaj¹cym
siê zagro¿eniom uznano posiadanie we flocie pojazdów czêœciowo niezale¿nych
od sieci trakcyjnej.
Silna strona gdyñskich trolejbusów w postaci posiadania we flocie pojazdów
wyposa¿onych w napêd pomocniczy czêœciowo uniezale¿nia gdyñskie trolejbusy od zagro¿eñ w postaci czasowych awarii sieci trakcyjnej oraz obni¿a koszty
utrzymywania rezerwowej floty autobusowej. Czêœciowa niezale¿noœæ trolejbusów od sieci trakcyjnej pozwoli w przysz³oœci na obs³ugiwanie terenów znajduj¹cych siê poza obszarami objêtymi kongesti¹, a wiêc g³ównymi arteriami
Gdyni i œcis³ym centrum miasta. Przys³u¿yæ siê to mo¿e do zatarcia wizerunku
trolejbusów jako œrodka transportu wolniejszego od autobusów. Co wiêcej, brak
koniecznoœci ponoszenia kosztów budowy i konserwacji trolejbusowej infrastruktury liniowej w przypadku poszerzania obszaru obs³ugiwanego przez trolejbusy zwiêksza konkurencyjnoœæ trolejbusów wzglêdem autobusów.
Na podstawie analiz przeprowadzonych w tabeli 4 s³abymi stronami gdyñskich trolejbusów w najwiêkszym stopniu utrudniaj¹cymi wykorzystanie nadarzaj¹cych siê szans s¹:
– ograniczenia w rozwoju sieci trakcyjnej,
– wysokie koszty rozbudowy sieci trakcyjnej.
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Tabela 3. Wyniki analizy SWOT „Czy dana silna strona umo¿liwi przeciwdzia³anie danemu zagro¿eniu?”
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Tabela 4. Wyniki analizy SWOT „Czy dana s³aba strona ograniczy mo¿liwoœæ wykorzystania danej szansy?”
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Ograniczenia przestrzenne w rozwoju sieci trakcyjnej gdyñskich trolejbusów
mog¹ uniemo¿liwiæ wykorzystanie szansy w postaci œrodków unijnych na rozwój infrastruktury liniowej. Dotyczy to obszarów, gdzie rozbudowa sieci trakcyjnej jest niemo¿liwa ze wzglêdu na obecne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Ograniczenia w rozwoju oraz wysokie koszty rozbudowy sieci trakcyjnej
zawê¿aj¹ równie¿ obszar potencjalnego wykorzystania tej sieci do ³adowania innych pojazdów o napêdzie elektrycznym.
Wed³ug analizy przedstawionej w tabeli 5 s³abymi stronami gdyñskich trolejbusów w najwiêkszym stopniu potêguj¹cymi zagro¿enia s¹:
– ograniczenia w rozwoju sieci trakcyjnej,
– wysoki koszt rozbudowy sieci trakcyjnej,
– wy¿szy koszt zakupu taboru ni¿ w przypadku autobusów.
Wszystkie powy¿sze s³abe strony gdyñskich trolejbusów potêguj¹ zagro¿enie ze strony rozwoju nowych technologii zasilania pojazdów zbiorowego
transportu miejskiego, zw³aszcza ze strony autobusów elektrycznych. Elektrobusy nie wymagaj¹ bowiem ponoszenia kosztów budowy, eksploatacji oraz
konserwacji sieci trakcyjnej, a tak¿e nie dotycz¹ ich ograniczenia przestrzenne
rozwoju istniej¹cej sieci trakcyjnej. Wci¹¿ jest jednak za wczeœnie by móc oceniæ,
czy w przypadku Gdyni elektrobusy stanowiæ bêd¹ zagro¿enie dla funkcjonowania trolejbusów, czy oba te œrodki transportu bêd¹ wspó³istnieæ, uzupe³niaj¹c
siê nawzajem. Kwestia ta wymaga dalszych badañ oraz poszerzenia wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej na temat funkcjonowania elektrobusów
jako œrodka zbiorowego transportu miejskiego.

Podsumowanie
Z analiz przedstawionych w tabelach od 2 do 5 wynika, ¿e:
– suma interakcji pomiêdzy silnymi stronami a szansami gdyñskich trolejbusów wynosi 46, natomiast suma iloczynów wag i liczby interakcji okreœlaj¹ca
stopieñ, w jakim silne strony gdyñskich trolejbusów pozwol¹ wykorzystaæ
nadarzaj¹ce siê szanse, równa siê 7,75;
– suma interakcji pomiêdzy silnymi stronami a zagro¿eniami dla gdyñskich
trolejbusów wynosi 30, natomiast suma iloczynów wag i liczby interakcji pozwalaj¹ca ustaliæ, w jakim stopniu silne strony gdyñskich trolejbusów umo¿liwi¹ przeciwdzia³anie danym zagro¿eniom, równa siê 4,4;
– suma interakcji pomiêdzy s³abymi stronami a szansami gdyñskich trolejbusów wynosi 20, natomiast suma iloczynów wag i liczby interakcji opisuj¹ca
stopieñ, w jakim s³abe strony gdyñskich trolejbusów ogranicz¹ mo¿liwoœæ
wykorzystania nadarzaj¹cych siê szans, równa siê 3,65;
– suma interakcji pomiêdzy s³abymi stronami a zagro¿eniami dla gdyñskich
trolejbusów wynosi 42, natomiast suma iloczynów wag i liczby interakcji
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pozwalaj¹ca oceniæ, w jakim stopniu s³abe strony gdyñskich trolejbusów
wzmocni¹ oddzia³ywanie zagro¿eñ, równa siê 6,5.
Poprzez analizê SWOT pozycjê strategiczn¹ gdyñskich trolejbusów okreœlono jako maxi – maxi, a wiêc pozycjê pozwalaj¹c¹ przyj¹æ strategiê agresywn¹.
Strategia ta wynika z przewagi mocnych stron gdyñskich trolejbusów nad ich
s³abymi stronami pozwalaj¹cej w sposób efektywny wykorzystaæ nadarzaj¹ce
siê szanse. Mo¿liwy i uzasadniony jest zatem dalszy rozwój gdyñskich trolejbusów zarówno pod wzglêdem oferowanej jakoœci us³ug, jak i obs³ugiwanego
obszaru. Udowodniono tym samym tezê o atrakcyjnoœci transportu trolejbusowego w Gdyni jako nowoczesnego, przyjaznego œrodowisku oraz mog¹cego
liczyæ na wsparcie ze strony w³adz lokalnych, krajowych i europejskich.
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PROBLEMY EUROPEJSKICH MENAD¯ERÓW
KOLEJOWYCH W PERCEPCJI KOSZTÓW
TRANSAKCYJNYCH MIÊDZY PRZEWONIKAMI
A ZARZ¥DCAMI INFRASTRUKTURY
Streszczenie: W artykule podjêto próbê dyskusji nad efektem instytucjonalnej organizacji przetargów i wzajemnych oddzia³ywañ miêdzy operatorami kolejowymi
i zarz¹dcami infrastruktury liniowo-punktowej dla trzech najbardziej zliberalizowanych europejskich kolei: brytyjskich, niemieckich i szwedzkich. Przeprowadzona
ankieta wœród wymienionych zarz¹dów kolei wykaza³a, jak menad¿erowie odbierali koszty transakcyjne w praktyce, podobnie do teorii kosztów transakcyjnych. W postrzeganiu obydwu problemów szczególnie istotny jest rozk³ad jazdy i rzeczywisty
czas trwania operacji. We wszystkich trzech analizowanych systemach kolejowych
wykazano, ¿e najwa¿niejsza jest dobra koordynacja wspó³pracy miêdzy przewoŸnikami a zarz¹dcami infrastruktury przy percepcji kosztów transakcyjnych przetargów.
W aspektach realizacji sprowadzaj¹ siê one do wspó³pracy przy uk³adaniu rozk³adów
jazdy i wykonywania przewozów w czasie rzeczywistym dla ekonomiki kosztów
transakcyjnych. Wiele z wymienionych problemów jest rozwi¹zywanych przez firmy
kolejowe zrzeszone w organizacji holdingu. Powoduje to wzrost kosztów transakcyjnych dla firm niezrzeszonych w holdingu, które potrzebuj¹ konkurencji, poniewa¿
w przeciwnym razie zwiêksza siê ich niepewnoœæ w dostêpie do linii i powstaj¹ obawy o dyskryminacjê dostêpu.
S³owa kluczowe: koszty transakcyjne, operatorzy kolejowi, zarz¹dcy infrastruktury

EUROPEAN RAILWAY MANAGER’S PERCEPTION
PROBLEM OF TRANSACTION COSTS AT THE TRAIN
OPERATIONAL/INFRASTRUCTURE INTERFACE
Abstract: The paper discusses the effects of institutional organization on the transactions between train operators and infrastructure managers in the three most liberalized rail system in Europe, namely: Britain, Germany and Sweden. The heart of the
analysis is major in depth interview programmed. The result reveal how rail managers perceive their transaction in the real world as opposed to the pure transaction cost
theory. For both snapshots co-ordination and contractual aspects particularly related
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timetabling and real time operations are seen as more crucial than the traditional investment hold up or lock in transaction cost economic issues. In all three systems
good relationships are indicated as the most important contributor to making the system work. It does appear that having many of those issues resolved internally by
members of single group simplifies the transaction considerably. But there is a cost to
this when competition is desirable as it create greater uncertainty and fear of discrimination of behalf of those train operators outside the group.
Keywords: transaction cost, train operators, infrastructure managers

Wprowadzenie
W ostatnich dwóch dekadach Komisja Europejska aktywnie dzia³a³a w kierunku restrukturyzacji europejskiego sektora kolejowego. Efektem prac Komisji
by³o zatwierdzenie czwartego pakietu kolejowego pod koniec 2013 r. Ma on na
celu dalsze wzmocnienie pozycji kolei jako efektywnego i konkurencyjnego œrodka
transportu. W wyniku uchwalenia dyrektywy 1991/440 EWG i dyrektyw z 2001/
12–14 UE liczenie kosztów dla infrastruktury i przewozu osób oraz ³adunków
zosta³o oddzielone pionowo. Je¿eli zarz¹dca infrastruktury nie jest zale¿ny od
przewoŸników, to decyzje w sprawie alokacji przepustowoœci linii i stawek dostêpu do niej musz¹ byæ podejmowane przez niezale¿n¹ stronê trzeci¹. Zasada
ta nie dotyczy modelu holdingowego kolei, w którym infrastruktura i przewoŸnicy pozostaj¹ czêœci¹ tej samej grupy. Przyk³adem takiej organizacji kolei s¹
Niemcy i inne kraje europejskie, np. Austria, Polska i W³ochy.
G³ównym tematem dyskusji podczas przygotowywania czwartego pakietu
kolejowego by³y korzyœci i niekorzyœci wystêpowania organizacji modelu holdingowego kolei. Ca³kowite oddzielenie infrastruktury od przewozów odebra³o
zarz¹dcy infrastruktury mo¿liwoœæ ustalania dyskryminuj¹cych stawek dostêpu,
czyli w efekcie okaza³o siê korzystne. Jednak badania ekonometryczne dotycz¹ce europejskich doœwiadczeñ na ten temat nie okreœli³y w tej kwestii jednoznacznych wyników2.
Warto przywo³aæ tu dla porównania koleje amerykañskie, w których infrastruktura jest pionowo po³¹czona z przewozami ³adunków i pasa¿erów, a koszty
transakcyjne jej ca³kowitego pionowego oddzielenia lub modelu holdingowego
s¹ niewielkie dla sieci o niskiej gêstoœci i ma³ym udziale przewozu ³adunków.
Wdro¿enie w takich warunkach ca³kowitej separacji infrastruktury od przewozów mo¿e doprowadziæ do stopniowego wzrostu kosztów3.
2

3

C. Growitsch, H. Wetzel, Testing for economics of scope in European railways: an efficiency analysis,
„Journal of Transport Economics and Policy” 2009, no. 43, s. 1–24; P. Cantos, J.M. Pastor, L. Serrano,
Vertical and horizontal separation in the European railway sector and its effects and productivity, „Journal
of Transport Economics and Policy” 2010, no. 44(2), s. 139–160.
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Pojawi³y siê równie¿ dodatkowe obawy, ¿e kontraktowe wspó³zale¿noœci
miêdzy przewoŸnikami oddzielonymi od infrastruktury mog¹ spowodowaæ
zwiêkszenie kosztów transakcyjnych w porównaniu do w pe³ni zintegrowanych przewozów lub modelu holdingowego4. PóŸniejsze iloœciowe badania wykaza³y, i¿ pionowe oddzielenie w rzeczywistoœci zwiêksza koszty5. Nawet w bardzo
ekstremalnym przypadku ca³kowitego pionowego oddzielenia infrastruktury
od przewozów rosn¹ one tylko o 3% ca³kowitych kosztów eksploatacyjnych6.
Wydaje siê zatem w¹tpliwe, by argument dotycz¹cy kosztów transakcyjnych
posiada³ du¿e znaczenie w dyskusji o pionowym oddzieleniu infrastruktury od
przewozów.
Celem artyku³u jest przeanalizowanie, jak zarz¹dcy infrastruktury postrzegaj¹ koszy transakcyjne w relacji operatorzy – infrastruktura i które p³aszczyzny
ich stosunków s¹ dyskusyjne. Zostanie tak¿e podjêta próba zbadania, czy ich
postrzeganie mo¿e ulec zmianie w przysz³oœci. W opracowaniu wykorzystano
model Williamsona (1998) dotycz¹cy ekonomiki kosztów transakcyjnych dla systemów kolejowych w Wielkiej Brytanii i Szwecji, gdzie przewozy zosta³y ca³kowicie oddzielone od infrastruktury, jak równie¿ dla systemów kolejowych
w Niemczech i Polsce, gdzie kolejowe przedsiêbiorstwa s¹ zgrupowane w holdingu (DB AG i Grupa PKP S.A.). Ponadto oceniono wp³yw ró¿nic systemowych
na oddzia³ywanie kosztów transakcyjnych. Analizie poddano systemy organizacyjne kolei w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech, poniewa¿ dzia³aj¹ one
w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym7. Polska jest dopiero na etapie tworzenia takiego rodzaju otoczenia – obecnie ustalany jest system kalkulacyjny stawek dostêpu do infrastruktury8. Ró¿ni¹ siê one zasadniczo, je¿eli weŸmiemy
pod uwagê organizacjê kolei.
W artykule g³ówny nacisk zosta³ po³o¿ony na to, jak ca³kowite oddzielenie
infrastruktury od przewozów zwiêksza koszty transakcji stawek za dostêp do
infrastruktury i jej dostêpnoœci w porównaniu do modelu holdingowego.

4

5

6

7
8

J.M. Preston, The economics of British rail privatisation: an assessment, „Transport Reviews” 1996, no. 16,
s. 1–22; R. Pittman, Specific investments, contracts, and opportunism: the evolution of railroad sidetrack
agreements, „Journal of Law and Economics” 1991, no. 34, s. 565–589.
R. Merkert, An empirical study on the transaction sector within rail firms, „Transportmetrica” 2012,
no. 8(1), s. 1–16.
R. Merkert, C.A. Nash, A.S.J. Smith, The measurement of transaction costs – evidence from European railways, „Journal of Transport Economics and Policy” 2012, no. 46(3), s. 349–365.
IBM, C. Kirchner, Rail Liberalization Index 2011, Brussels 2011.
S. Miecznikowski, Liberalizacja rynku kolejowych przewozów pasa¿erskich w Unii Europejskiej, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2013, nr 48, s. 80–82.
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1. Teoretyczny zarys luk w literaturze przedmiotu na temat
wystêpowania kosztów transakcyjnych na kolei
W warunkach wolnego rynku nale¿y za³o¿yæ, ¿e firmy organizuj¹ siê w taki
sposób, aby minimalizowaæ koszty transakcyjne. W literaturze przedmiotu
stwierdza siê, i¿ taka w³aœnie struktura organizacyjna firm, w której d¹¿y siê do
minimalizacji kosztów transakcyjnych, jest bezpieczna9. W przypadku gdy koszty transakcyjne zwi¹zane s¹ z ma³¹ iloœci¹ relacji, brakiem wspó³pracy lub wystêpowaniem jej w niewielkim zakresie, a tak¿e ze zbiurokratyzowaniem otoczenia rynkowego i niepewnoœci¹, firmy maj¹ tendencjê do internalizacji
poziomów procesów produkcji. W literaturze za problematyczne przy rozpatrywaniu kosztów transakcyjnych uznawane s¹ przede wszystkim ró¿norodne
aktywa firm. Przyjmuje siê bowiem, ¿e wysoko wyspecjalizowane aktywa
sk³aniaj¹ firmy do inwestowania w nie lub do pozbywania siê ich, np. w przypadku, gdy jeden z uczestników kontraktu podj¹³ decyzjê o inwestycjach, maj¹c
nadziejê, i¿ przysz³e umowy kontraktowe z partnerami wzrosn¹. Wystêpuje
wówczas zjawisko ich zamkniêcia w szczególnym partnerstwie.
Brak rozwoju wybranych aktywów jest postrzegany jako przyczyna do
zmiany konkurencji ex-ante w kierunku ex-post tzw. wzajemnych bilateralnych
zale¿noœci. Partner, który nie inwestuje w swoje aktywa, mo¿e otrzymywaæ quasi-rentê10. Co wiêcej, je¿eli przetarg zosta³ zawarty, silniejszy partner stara siê
przej¹æ rentê s³abszego. W obydwu przypadkach wystêpuje d¹¿enie do wiêkszej integracji poprzez zwiêkszanie czasu trwania przetargu. Du¿e koleje, które
maj¹ jednego operatora przewozów i jednego zarz¹dcê infrastruktury ze specyficznymi technicznymi parametrami systemów (dotycz¹cymi sygnalizacji i zasilania energi¹ elektryczn¹), mog¹ posiadaæ z punktu widzenia kosztów transakcyjnych wiêksze sk³onnoœci do integracji pionowej. Dzieje siê tak, poniewa¿
s¹ to przetargi specyficzne – o krótkim okresie trwania i czêsto niepewne.
Wybór struktury organizacyjnej kolei europejskich zale¿y od rz¹dów danego
pañstwa i wytycznych zgodnych z dyrektywami UE. Ich celem jest wprowadzenie konkurencji miêdzy przewoŸnikami, co oznacza, poza kilkoma wyj¹tkami,
zmiany dotychczasowego modelu pionowej integracji organizacji. W praktyce
wi¹¿e siê to z:
– podjêciem decyzji dotycz¹cej ca³kowitego oddzielenia infrastruktury od
przewozów;
– modelem przedsiêbiorstwa holdingowego, w którym infrastruktura i przewozy funkcjonuj¹ oddzielnie;
9

10

O.E. Williamson, Transaction cost economics and cost administration, „Scandinavian Journal of Management” 1998, no. 21, s. 19–40.
B. Klein, R.G. Crawford, Vertical integration, appropriable rents and the competitive contracting process,
„Journal of Law and Economics” 1978, no. 21(2), s. 297–326.
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– ró¿nymi hybrydami w odniesieniu do wy¿ej wymienionych przyk³adów.
W artykule przytoczono przyk³ady, które nie dotycz¹ wy³¹cznie oddzielenia
infrastruktury od przewozów – przywo³ano równie¿ przypadki, gdzie kilku
operatorów konkuruje o zdolnoœæ przepustow¹ jednego zarz¹dcy infrastruktury.
W pionowo zintegrowanych kolejach UE koordynacja procesów nastêpowa³a poprzez mechanizmy hierarchicznej organizacji. Od momentu, kiedy rozpoczêto procesy rozbicia pionowej organizacji, przetargi musz¹ byæ zawierane
miêdzy ró¿nymi stronami i skoordynowane przez rynki lub niezale¿n¹ stronê
trzeci¹. S¹ one nazywane regulatorami. W przypadku modelu holdingowego regulatory koordynuj¹ procesy zmian z punktu widzenia ekonomiki perspektywicznych i teoretycznych kosztów transakcji.
Najbardziej efektywny jest rynek transakcji walutowych spot. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê atrybuty tych przetargów, ich pionow¹ integracjê lub modele
hybrydowe publicznego zarz¹dzania kolej¹ dotycz¹ce wspólnego ryzyka publicznego i prywatnego kapita³u, franczyzê lub przetargi d³ugoterminowe, to okazuje
siê, ¿e s¹ one bardziej efektywne11. Celem tak przedstawionego podejœcia nie
jest wielkoœæ poniesionych kosztów transakcyjnych, ale poznanie ró¿nych poziomów zawierania przetargów poprzez ich w³aœciwoœci.
Niektórzy autorzy uznaj¹ problemy koordynacji infrastruktury z przewoŸnikami za problem, który powoduje wzrost kosztów kolei12. Inni twierdz¹, ¿e pionowe oddzielenie prowadzi nie tylko do zwiêkszenia liczby decyzji o inwestycjach, lecz tak¿e do wspó³pracy przy uk³adaniu rozk³adów jazdy, alokacji
przepustowoœci i wspó³dzia³ania przy bie¿¹cym utrzymaniu13.
Brenck i wspó³pracownicy (2004) przestudiowali efekt synergii wystêpuj¹cy
miêdzy przewoŸnikami a zarz¹dcami infrastruktury14. Uwa¿aj¹ oni, ¿e z teoretycznej perspektywy efektywniejsze mo¿e siê okazaæ posiadanie zró¿nicowanych stopni pionowej integracji dla ró¿nych zadañ kolejowych i ró¿nych rodzajów poci¹gów. Ponadto van de Velde wraz ze wspó³pracownikami (2012)
wykazali, i¿ poprawa wyników sieci dotycz¹cych zmniejszenia kosztów ca³kowitych poci¹gokilometrów jako rezultat pionowego oddzielenia wyst¹pi tylko
na liniach o ma³ym natê¿eniu przewozów15.

11
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Nale¿y stwierdziæ, ¿e przegl¹d literatury dotycz¹cy kosztów transakcyjnych
oddzielenia infrastruktury od przewozów ograniczony zosta³ do jednego rodzaju aktywów – taboru kolejowego. Interesuj¹ce bêdzie zatem zbadanie, czy nie
wystêpuj¹ równie¿ inne sk³adniki wp³ywaj¹ce na koszty transakcji. Nale¿a³oby
siê równie¿ zastanowiæ nad lepszym zrozumieniem natury kosztów transakcyjnych.

2. Metodologia ustalania kosztów transakcyjnych i jej za³o¿enia
W literaturze przedmiotu nie stworzono dotychczas pojêcia kosztów transakcyjnych miêdzy przewoŸnikiem a zarz¹dc¹ kolejowym, dlatego tak¹ definicjê
nale¿a³oby zaproponowaæ. Jest to istotne, poniewa¿ organizacja kolejowych
firm przewozowych w Europie nale¿y do heterogenicznych. Wystêpuje tam
wiele firm posiadaj¹cych tabor do przewozów, które wchodz¹ w sk³ad za³o¿ycielskich aktywów przedsiêbiorstw kolejowych. Zatem koszty transakcyjne miêdzy przewoŸnikiem a zarz¹dc¹ kolejowym mo¿na zdefiniowaæ jako wspó³zale¿noœci miêdzy szczegó³owymi procesami i prawami do transferów w relacjach
infrastruktura – przewozy (interfaces), które s¹ okreœlone poprzez formalne i nieformalne porozumienia miêdzy dwoma stronami. Nie bêdziemy rozpatrywaæ tu
procesu inwestycyjnego, lecz taktyczne i eksploatacyjne p³aszczyzny transakcji.
Przyk³adowo, u³o¿enie rozk³adu jazdy nie wymaga nak³adów inwestycyjnych,
ale dzia³añ interaktywnych, które potrzebuj¹ czasu.
Przed przyst¹pieniem do zbierania informacji z literatury przeprowadzono
badania pilota¿owe menad¿erów infrastruktury Szkocji, kolei niemieckich DB
Netz i kolei irlandzkich16. Beuf i wspó³pracownicy przeanalizowali procedury
rozwi¹zywania kwestii spornych miêdzy zaanga¿owanymi stronami. Na tej podstawie mo¿na stworzyæ klaster wzajemnych interakcji wed³ug nastêpuj¹cych
siedmiu krytycznych p³aszczyzn transakcji:
1. wejœcie na rynek (franczyza i przetargi na wykonywanie przewozów),
zg³oszenie aplikacji dostêpu;
2. zamówienia publiczne i poprawa aktywów;
3. ustalenie dodatkowych warunków dostêpu i wymaganych wyników;
4. alokacja tras dostêpu, ustalenie rozk³adów jazdy i wielkoœci sk³adów poci¹gów – planowane lub przygotowane ad hoc;
5. przebieg codziennej eksploatacji poci¹gów dotycz¹cej po³¹czeñ regularnych
i ad hoc (obejmuje ona utrzymanie, koszty eksploatacji sk³adów poci¹gów
i informacjê dla pasa¿era);
16
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6. œledzenie ruchu poci¹gów, bilingi i realizacja za³o¿onych w przetargu wyników;
7. planowanie bezpieczeñstwa i procesów wdro¿eniowych innowacji.
Wszystkie wymienione interakcje s¹ zazwyczaj zwi¹zane z jedn¹ podstawow¹ transakcj¹, jak¹ jest wspólna produkcja drogi poci¹gu. W jej sk³ad wchodzi alokacja i prawa transferu do niej, a tak¿e pozwolenia dla przewoŸników na
utylizacje poci¹gów. Prowadzi to do okreœlenia trzech standardowych czynników:
szczegó³owoœci wykorzystania aktywów, czêstotliwoœci kursowania poci¹gów
i jej niepewnoœci.
Warto zdefiniowaæ tu pojêcie interakcji, któr¹ okreœla siê jako wzajemne relacje operatora poci¹gów i menad¿era infrastruktury ukierunkowane na przygotowanie negocjacji, wprowadzenie i monitorowanie przewozów na wynegocjowanych w przetargach trasach poci¹gów – slotach.
Na bardziej szczegó³owym poziomie interakcji, obejmuj¹cym siedem p³aszczyzn umowy, menad¿er infrastruktury analizuje je, bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce elementy: czêstotliwoœæ, intensywnoœæ, niepewnoœæ i kompleksowoœæ.
Komentarza wymaga brak na tej liœcie specyfikacji rodzaju linii. Na podstawie
przegl¹du literatury okazuje siê bowiem, ¿e specyfikacja kolejowych aktywów
jest przeznaczona dla poszczególnych rodzajów przewozów, np. dla poci¹gów
du¿ych prêdkoœci lub ró¿nych kategorii linii kolejowych i zasobów ludzkich.
Wychodzi siê tutaj z za³o¿enia, i¿ personel doskonale zna trasy i poszczególne
rodzaje taboru zastosowane do przewozów.
Trzeba równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e kompleksowa analiza interakcji
w transakcjach zosta³a rozszerzona o koncepcjê czêstotliwoœci i pojmowana jest
czêsto jako intensywnoœæ uzgadnianych interakcji przetargów. Czas jej przekazywania mo¿e dotyczyæ klikniêcia myszk¹ b¹dŸ rozmowy telefonicznej, ale
mo¿e byæ te¿ du¿o d³u¿szy i wymagaæ w trakcie negocjacji zaanga¿owania strony trzeciej. Kompleksowoœæ i intensywnoœæ nale¿y rozpatrywaæ oddzielnie, poniewa¿ koleje posiadaj¹ kompleksowe otoczenie rynkowe, które w ujêciu
ca³oœciowym jest jeszcze wiêksze dla multimodalnych systemów przewozu17.
W 2008 r. przeprowadzono wywiady z menad¿erami 48 przedsiêbiorstw kolejowych. Wœród nich by³y: 23 przedsiêbiorstwa brytyjskie, 13 niemieckich
i 12 szwedzkich. Bior¹c po uwagê rodzaj ich dzia³alnoœci na rynku przewozów,
zestawienie wygl¹da³o tu nastêpuj¹co: 23 zajmowa³y siê przewozem osób na
podstawie umowy franczyzowej, 8 skupia³o siê na otwartym dostêpie do rynku,
15 – na przewozie ³adunków, a 3 – na infrastrukturze18. Próba badawcza reprezentowa³a dominuj¹cych graczy rynkowych w ka¿dym kraju, a tak¿e zawiera³a
17
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przewozy ³adunków i pasa¿erów, aby okreœliæ percepcjê i doœwiadczenia menad¿erów w zakresie kosztów transakcyjnych obydwu rodzajów przewozu.
Mierz¹ one udzia³ tych firm wielkoœci¹ wykonanej pracy przewozowej poci¹gokilometrów, co obejmowa³o poziom udzia³u ok. 75% rynków brytyjskiego i niemieckiego oraz 90% rynku szwedzkiego. Dla ka¿dego z wymienionych krajów
przeprowadzono badania, nie wyró¿niaj¹c kategorii linii – na londyñskie linie
g³ówne i linie wyspecjalizowane, np. rudy w pó³nocnej Szwecji. Wszyscy trzej
zarz¹dcy infrastruktury w 100% obs³ugiwali pracê przewozow¹ badanych przewoŸników.
Wywiady przeprowadzono z 68 dyrektorami naczelnymi kolei, w tym
18 zarz¹dzaj¹cymi (COE). Pozostali to dyrektorzy oddzia³ów na ró¿nych poziomach zarz¹dzania i interesariusze. ¯eby uzyskaæ ogólny i bardziej obiektywny
przekrój badanych, wywiady przeprowadzono tak¿e z 14 urzêdnikami rz¹dowymi regulacji i zaopatrzeniowego sektora przemys³owego obs³uguj¹cego przewozy kolejowe.
Badania powtórzono na tej samej próbie na prze³omie lat 2013 i 2014. Reprezentatywnoœæ próby by³a taka sama jak w przypadku pierwszej. Na przestrzeni
4 lat nast¹pi³y jednak zmiany strukturalne – szwedzki zarz¹dca infrastruktury
kolejowej Banverket zosta³ przy³¹czony do Trafikverket. Jest to obecnie organ
administracyjny, który reguluje dostêp do infrastruktury dla wszystkich ga³êzi
transportu w Szwecji. Ponadto bardziej skoncentrowano regulacjê w Niemczech,
a brytyjscy przewoŸnicy franczyzowi zmienili operatora.

3. Rezultaty z punktu widzenia atrybutów interakcji i wnioski
do p³aszczyzn zawieranych transakcji miêdzy przewoŸnikami
a zarz¹dcami infrastruktury
Przystêpuj¹c do omówienia wyników badañ, nale¿y zwróciæ uwagê na instytucjonalne ró¿nice, które wystêpuj¹ w kluczowej transakcji dotycz¹cej wspólnej
produkcji trasy poci¹gów w trzech badanych krajach. Warunki zawieranych
umów zale¿¹ od udzia³u kolei w segmentach rynku kolejowego i od reguluj¹cych struktur publicznych. W Niemczech holding DB AG jest dominuj¹cym
graczem w przewozach regionalnych, dalekobie¿nych i ³adunków. Zarz¹dca infrastruktury DB Netz jest pionowo zintegrowany, a jego si³a zale¿y od tego,
w jakim stopniu s¹ one ze sob¹ zintegrowane w grupie holdingu DB AG. Jest
ona w wielu aspektach bliska pionowej tradycyjnej integracji. PrzewoŸnicy i interesariusze (stakeholders) Wielkiej Brytanii i Szwecji s¹ zatomizowani.
Rozpatruj¹c strukturê rynku ze strony poda¿owej, Niemcy, podobnie jak
Szwecja, posiadaj¹ dominacjê pañstwa w przewozach ³adunków i pasa¿erów.
W Wielkiej Brytanii przewoŸnicy zostali sprywatyzowani i wiêkszoœæ z nich jest
w³asnoœci¹ miêdzynarodowych korporacji
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Nale¿y stwierdziæ, ¿e udzia³ w rynku przewoŸników zagranicznych jest stosunkowo du¿y w trzech badanych krajach. Ma to istotny wp³yw na ekonomikê
kosztów transakcyjnych w przysz³oœci. Bardziej intensywnie wykorzystywana
jest sieæ linii kolejowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii (ok. 30 tys. poci¹gokilometrów na 1 km linii) ni¿ w Szwecji (13 tys. poci¹gokilometrów na 1 km
linii)19. Wynika to z faktu, ¿e Szwecja ma wiêkszoœæ linii jednotorowych, podczas
gdy w dwóch pozosta³ych krajach dominuj¹ linie dwutorowe. We wszystkich
trzech badanych pañstwach wystêpuje jeden menad¿er infrastruktury na ca³¹
sieæ linii.
Czas i warunki dostêpu do linii kolejowych w Wielkiej Brytanii okreœla kontrakt wieloletni, który mo¿e trwaæ nawet do 25 lat, ale z regu³y s¹ one 5–8-letnie.
Porozumienia dotycz¹ce dostêpu do linii okreœlaj¹ ogólne za³o¿enia wykorzystania przepustowoœci, szczegó³owe sloty alokowane s¹ na rok w procesie ustalania
rozk³adu jazdy. W Szwecji porozumienia o dostêpie do linii kolejowych ustalane
s¹ na okres roku od sierpnia 2007 r. i mog¹ byæ przed³u¿ane do 7 lat dla poci¹gów
pasa¿erskich, natomiast w przewozach ³adunków czas dostêpu wynosi rok.
W Niemczech porozumienia dostêpu nie s¹ zidentyfikowane i polegaj¹
wy³¹cznie na kontraktach dotycz¹cych wykorzystania slotów linii w ci¹gu jednego roku. S¹ one sformu³owane nieprecyzyjnie, co powoduje, ¿e mog¹ byæ
d³u¿sze ni¿ rok. Jest to jednak bardzo ryzykowne rozwi¹zanie, poniewa¿ menad¿er infrastruktury mo¿e przetrzymywaæ przewoŸnika w roli zak³adnika. Zauwa¿ono, ¿e specyfika wartoœci aktywów kolejowych postrzegana jest przez
menad¿erów jako niska, dlatego te¿ stawki op³at dostêpu oparte s¹ na kosztach,
a nie na sk³onnoœci do zap³aty przez operatora. W zwi¹zku z tym widaæ tu, jak
wa¿na jest rola regulatora, do którego mo¿e siê odwo³aæ przewoŸnik w przypadku sporu z zarz¹dc¹ infrastruktury. We wszystkich badanych krajach regulator
jest niezale¿ny, podleg³y ministerstwu.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e badane koleje s¹ heterogeniczne systemowo z otoczeniem rynkowym, a tak¿e wewn¹trz systemu, trudno by³o zagregowaæ rezultaty wynikaj¹ce z cech umów dostêpu. Znaleziono atrybuty wzorców kosztów
transakcyjnych dla przewozu ³adunków i pasa¿erów w zakresie powstawania
tras przejazdu poci¹gów. Zarz¹dcy infrastruktury liniowo-punktowej d¹¿yli do
jej dostosowania dla potrzeb operatorów na konkurencyjnym rynku przewozów. Zauwa¿ono, ¿e operatorów Wielkiej Brytanii i Szwecji cechuje wypo¿yczanie taboru w ramach leasingu. Wyj¹tek stanowi¹ tutaj przewoŸnicy kolei niemieckiej (DB), którzy maj¹ du¿e przewozy, pozwalaj¹ce na osi¹ganie korzyœci
skali z w³asnoœci taboru.
Leasing zmniejsza koszty posiadania taboru dla przewoŸników ³adunków
i pasa¿erów, ale nie zachêca ich do intensywniejszego jego wykorzystania
w przejazdach po infrastrukturze kolejowej. Przyczyn takiego postêpowania
19
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nale¿y upatrywaæ w wysokich barierach dostêpnoœci. Dotyczy to g³ównie przewoŸników prywatnych, którzy maj¹ mniejsz¹ si³ê przetargow¹ ni¿ holdingi.
Wystêpuj¹ te¿ uboczne efekty posiadania aktywów (side effects specificity), dlatego przewoŸnicy niemieccy zrzeszeni w holdingu inwestuj¹ w swoje w³asne zaplecze remontu taboru.
W otwartym dostêpie do rynku dla przewoŸników bardziej istotne jest logo
ni¿ zasoby pracownicze. Badania wykaza³y, ¿e wyst¹pi³a du¿a czêstotliwoœæ
transakcji pomiêdzy operatorami i zarz¹dcami infrastruktury we wszystkich badanych krajach. Wi¹¿e siê to z faktem, i¿ sprzeda¿ trasy poci¹gu dla przewoŸników nie odbywa siê od razu, lecz musi byæ modyfikowana w zwi¹zku ze zobowi¹zaniami dotycz¹cymi utrzymania linii przez zarz¹dców lub opóŸnieniami
przejazdu poci¹gów innych operatorów.
Wykazano, ¿e wiêkszoœæ operatorów nie orientowa³a siê dobrze w kwestii
prawa wykorzystania tras. By³o to wynikiem tego, ¿e rozk³ad jazdy poci¹gów
zale¿y od popytu innych operatorów i prac remontowych menad¿erów infrastruktury. Tylko na niemieckiej kolei, gdzie przewoŸnicy i zarz¹dca infrastruktury wchodz¹ w sk³ad struktury holdingu, operatorzy mieli pewnoœæ, co do wykorzystania tras. Struktura holdingowa okreœla bowiem swoje formy dzia³ania na
trzech p³aszczyznach, takich jak: koordynacja dzia³añ jej jednostek wewn¹trz,
sk³adanie centralnych ofert na zamówienia publiczne i przeciwdzia³anie duplikacji funkcji zarz¹dczych. Zawieraj¹ one prawne, kontrolne i regulacyjne funkcje na wielu p³aszczyznach zarz¹dzania holdingiem DB, maj¹ tak¿e centralne
systemy IT, do których firmy niezwi¹zane z holdingiem posiadaj¹ ograniczony
dostêp. W zwi¹zku z tym przedsiêbiorstwa niewchodz¹ce w sk³ad holdingu
mog¹ odczuwaæ potencjaln¹ si³ê jego dyskryminacji. Ma to miejsce przy uk³adaniu rozk³adu jazdy dla ich tras poci¹gów-slotów. Dlatego uwa¿a siê, ¿e niemiecki holding DB jest zbli¿ony do integracji pionowej sektora.
Bior¹c pod uwagê niepewnoœæ, bardzo nieprzewidywalnym graczem na
konkurencyjnym rynku ze wzglêdu na bariery przepustowoœci linii na sieci s¹
menad¿erowie infrastruktury. Niejasne zasady, a w wielu przypadkach w ogóle
brak regu³ dotycz¹cych przyznawania tras przejazdu powoduje straty przewoŸników i niepewnoœæ osi¹gania wp³ywów w przysz³oœci.
Menad¿erowie infrastruktury jako sprzedawcy tras przejazdu bior¹ pod
uwagê wyniki przewoŸników, lecz nie wype³niaj¹ wobec nich zobowi¹zañ
zwi¹zanych z poziomem jakoœci tras przejazdu. Niew³aœciwe realizowanie zobowi¹zañ w stosunku do przewoŸników wp³ywa z kolei na pogorszenie poziomu
jakoœci us³ug œwiadczonych przez operatorów. Prowadzi to do zmniejszenia ich
konkurencyjnoœci. Kompleksowoœæ zawieranych transakcji mo¿na obserwowaæ
np. w Wielkiej Brytanii, gdzie przewoŸnicy maj¹ najwiêksz¹ swobodê w wyborze substytucyjnych tras poci¹gów. Regulator dostêpu do linii (Office of Rail Regulation – ORR) gwarantuje rekompensatê, je¿eli przyznana trasa przyniesie
przewoŸnikowi stratê. Najwiêksz¹ kompleksowoœæ maj¹ stacje, poniewa¿ ich in-
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frastruktura punktowa jest oddawana w leasing ró¿nym u¿ytkownikom niezwi¹zanym z przewozami.
Bior¹c pod uwagê dostosowanie tras przejazdu poci¹gów do wymogów
przewoŸników we wszystkich trzech krajach, nastêpuje poprawa jakoœci taboru
w czasie trwania kontraktu przewozowego. Jednak przewoŸnicy pasa¿erscy inwestuj¹ w tabor poza okresem trwania transakcji przetargowej. W praktyce wiele kontraktów tras przejazdu nie jest wykorzystanych i operatorzy p³ac¹ kary.
PrzewoŸnicy ³adunków preferuj¹ krótszy okres trwania transakcji na ustalone
trasy przejazdu poci¹gów ze wzglêdu na zmieniaj¹cy siê na nie popyt.
Wzór brytyjskiego porozumienia dostêpu do sieci jest praktyczny, poniewa¿
obowi¹zuje w nim zapewnienie swobody wyboru dostêpu do tras w ci¹gu roku,
bez kar odst¹pienia od tych zobowi¹zañ. Niemieccy operatorzy maj¹ zapewnion¹ swobodê na okres 5 lat trwania kontraktu, jednak nie mog¹ byæ pewni,
czy ponownie otrzymaj¹ wybrane trasy.
Wszyscy operatorzy stwierdzili zgodnie, ¿e problemem jest przyznanie im
dobrej jakoœci trasy przebiegu poci¹gów, a ich najwiêksz¹ bol¹czk¹ – dobra
wspó³praca z zarz¹dcami infrastruktury. Trudnoœci zwi¹zane s¹ z niekompleksowoœci¹ ofert dotycz¹cych tras przejazdu. W zwi¹zku z tym przewoŸnicy w trakcie ich realizowania zmuszeni s¹ do zmiany slotów. W praktyce dzia³alnoœæ
brytyjskich prywatnych operatorów kolejowych przewozu i czêœciowo szwedzkich jest mniej efektywna ni¿ w przypadku strukturalnie holdingowego przedsiêbiorstwa DB AG.

Podsumowanie
Ró¿norodnoœæ aktywów odgrywa ogromn¹ rolê w literaturze przedmiotu
dotycz¹cej ekonomiki kosztów transakcyjnych w sektorze transportu kolejowego.
Wykaza³y to badania ankietowe przeprowadzone wœród operatorów i zarz¹dców infrastruktury Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Operatorzy poci¹gów d¹¿¹ do zwiêkszania leasingu taboru i dostosowania
okresu trwania leasingu do czasu trwania przetargu na wykorzystanie przepustowoœci linii. Kontrakty na trasy przejazdu poci¹gów s¹ niekompletne i w zwi¹zku
z tym nie ma obaw, ¿e zostan¹ one zablokowane. Wystêpuje tam równie¿ niezale¿ny regulator, do którego w spornych kwestiach mog¹ odwo³aæ siê operatorzy.
Badania wykaza³y, ¿e wystêpuje kompleksowa i intensywna interakcja pomiêdzy operatorami a zarz¹dcami infrastruktury. Ma ona miejsce na takich polach, jak: alokacja tras przejazdu poci¹gów, ustalanie rozk³adów jazdy i bezpieczeñstwo przewozów. Odró¿nia to sektor kolejowy od innych sektorów,
podczas gdy cena/rezerwacja tras przejazdu poci¹gów przez operatora zale¿y
od poziomu jakoœci oferowanej trasy przez menad¿era i oferty poda¿owej innych przewoŸników.

150

Stanis³aw Miecznikowski

Zmiany w tym zakresie s¹ przedstawiane w rocznych rozk³adach jazdy lub
czêœciej, jeœli wymagaj¹ tego prace remontowe torów. Wzglêdnie ma³e znaczenie zmiany oferty poda¿owej wystêpuje z ryzykiem zamkniêcia trasy w stosunku do bardziej realnego wyzwania, jakim jest potrzeba koordynacji dzia³alnoœci
przewoŸników i zarz¹dców infrastruktury liniowo-punktowej kolei.
Ró¿norodnoœæ aktywów tego sektora zosta³a wyeliminowana przez ich standaryzacjê. Jest to widoczne w UE, gdzie wystêpuje proces harmonizacji taboru
i infrastruktury przez procesy interoperacyjnoœci. Dostosowuje siê w nim tabor
i infrastrukturê we wszystkich krajach cz³onkowskich do jednakowych standardów.
Dla koordynacji nie jest wymagana prywatyzacja, natomiast istotnego znaczenia dla ekonomiki kosztów transakcji nabieraj¹: potrzeba wspó³pracy, niepewnoœæ, czêstotliwoœæ przesy³ania informacji i kompleksowoœæ.
Menad¿er zarz¹dzaj¹cy infrastruktur¹, dzia³aj¹c w swoim interesie, maksymalizuje zysk, jednak jest najbardziej nieprzewidywalnym graczem na rynku
przewozów w zakresie niewystarczaj¹cej dostêpnoœci do linii kolejowych.
Zwiêkszenie kosztów transakcyjnych nie by³o wynikiem pionowego oddzielenia infrastruktury od przewozów, lecz skutkiem wzrostu udzia³u umów franczyzowych w zamówieniach publicznych na przewozy pasa¿erskie.
Koszty transakcji s¹ wy¿sze dla przewoŸników niezrzeszonych w grupie
w porównaniu do tych, którzy s¹ zrzeszeni w holdingu. Operatorowi pozostaje
trudny wybór (trade off) miêdzy holdingow¹ grup¹ kolejow¹, która jest pionow¹
integracj¹, a niezale¿noœci¹ w promocji konkurencji i prywatnym operatorem.
Bêdzie ona wtedy wartoœciowa, je¿eli prowadzi do poprawy wyników operatora poci¹gów w ustalaniu kosztów transakcyjnych z menad¿erem infrastruktury.
Holding posiada wiêksz¹ iloœæ zamówienia na wykorzystanie tras, st¹d te¿ uzyskuje korzyœci skali przewozów.
Warunki oferowanych tras maj¹ du¿e znaczenie dla menad¿era w kontekœcie
poziomu ich jakoœci. Pozwalaj¹ one tak¿e lepiej zrozumieæ istotê kosztów transakcyjnych w transporcie kolejowym.
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ZASTOSOWANIE KONCEPCJI
AIRPORT LINK W POLSCE NA PRZYK£ADZIE
POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ
Streszczenie: W artykule omówiono zastosowanie koncepcji po³¹czeñ kolejowych
z portami lotniczymi w Polsce. Przedstawiono aspekty teoretyczne koncepcji i wyniki
badañ w³asnych. Uzasadnieniem wyboru tematu opracowania jest dynamiczny rozwój transportu lotniczego w Polsce i koniecznoœæ stworzenia efektywnej sieci dowozowej i odwozowej pasa¿erów korzystaj¹cych z portów lotniczych. Jako hipotezê badawcz¹ przyjêto, ¿e zastosowanie koncepcji Airport Link w Polsce ma uzasadnienie po
wkomponowaniu tego typu po³¹czeñ kolejowych w sieæ transportu aglomeracyjnego
i regionalnego. W celu zweryfikowania hipotezy badawczej zastosowano metodê wywiadu indywidualnego na podstawie kwestionariusza ankiety, która zosta³a przeprowadzona wœród pasa¿erów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz analizê dostêpnych Ÿróde³ wtórnych, tj. literatury naukowej (monografii i artyku³ów), a tak¿e
dostêpnych raportów i analiz. Wyniki badañ przedstawiono w formie opisowej i graficznej (w postaci tabel i rysunków).
S³owa kluczowe: Airport Link, po³¹czenia kolejowe z portami lotniczymi, Pomorska
Kolej Metropolitalna

APPLICATION OF THE AIRPORT LINK CONCEPT
IN POLAND ON THE EXAMPLE
POMERANIAN METROPOLITAN RAILWAY
Abstract: This article discusses the use of the concept of rail connections to and from
airports in Poland. It presents the theoretical aspect of this concept, a network of railway connections with airports in Poland and the results of their own. The rationale
for choosing the theme of a scientific article is the rapid development of air transport
in Poland and the need to create an effective network of feeder and ondrive passengers using the airports. In this article, the research hypothesis assumed that the use of
the concept of Airport Link in Poland is justified in the case of incorporating this type
of rail in the transport network and the regional agglomeration. In order to verify the
hypothesis of the research method was used individual interview based on a ques-
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tionnaire conducted among passengers Pomeranian Metropolitan Railway and analysis of available secondary sources, i.e. the scientific literature (monographs and scientific articles) and the available reports and analyzes. The results of the study were presented in a descriptive and graphic form (in the form of charts, tables and figures).
Keywords: Airport Link, rail links to airports, Pomeranian Metropolitan Railway

Wprowadzenie
Integracja miêdzyga³êziowa w transporcie ma podstawowe znaczenie dla
efektywnego wykorzystania istniej¹cej infrastruktury transportu, niwelowania
kongestii na drogach, zmniejszenia kosztów zewnêtrznych transportu, wzrostu
mobilnoœci spo³eczeñstwa, a tak¿e kszta³towania poziomu konkurencji w transporcie. Tworzenie po³¹czeñ kolejowych do i z portów lotniczych stwarza mo¿liwoœæ optymalnego i zrównowa¿onego po³¹czenia ró¿nych ga³êzi transportu.
Czynnikami warunkuj¹cymi sukces eksploatacji po³¹czeñ kolejowych z portami
lotniczymi s¹2:
– krótszy czas podró¿y;
– skomunikowanie centrum obszaru miejskiego z g³ównymi wêz³ami transportowymi;
– integracja infrastruktury terminalu lotniczego ze stacjami/peronami transportu
kolejowego;
– system cen (wysokoœæ, integracja biletowa);
– zró¿nicowanie oferty;
– wielkoœæ obszaru oddzia³ywania dostêpnych po³¹czeñ kolejowych z i do portu
lotniczego.
Budowa i funkcjonowanie kolejowych po³¹czeñ do i z portów lotniczych
s³u¿y wzrostowi obu sektorów transportu, poprawie mobilnoœci osób oraz obni¿eniu kosztów zewnêtrznych funkcjonowania transportu. Cele te s¹ osi¹gane
poprzez budowê, organizowanie i funkcjonowanie efektywnych sieci multimodalnych3.

1. Koncepcja Airport Link
Po³¹czenia z portami lotniczymi stanowi¹ wa¿n¹ czêœæ sytemu komunikacji
na obszarach miejskich. Porty lotnicze s¹ generatorami ruchu miejskiego i regio-

2

3

A. KoŸlak, Perspektywy w³¹czenia transportu kolejowego w obs³ugê portów lotniczych w Polsce, „Logistyka”
2011, nr 6.
I. Wróbel, Integracja miêdzyga³êziowa w transporcie pasa¿erskim na przyk³adzie po³¹czeñ kolejowych do
polskich portów lotniczych, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2012.
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nalnego. Wed³ug Komisji Europejskiej przes³anki do kszta³towania po³¹czeñ kolejowych do i z portów lotniczych s¹ nastêpuj¹ce4:
– brak w³aœciwej integracji transportowej portów lotniczych z obszarami miejskimi; powstanie po³¹czeñ intermodalnych mo¿e przeciwdzia³aæ negatywnym skutkom kongestii w portach lotniczych typu hub poprzez przenoszenie
czêœci ruchu lotniczego do regionalnych portów lotniczych pod warunkiem
ich w³aœciwego skomunikowania;
– brak inwestycji w skomunikowanie portów lotniczych z obszarami miejskimi
i sieci¹ transportow¹ prowadzi do ograniczenia gospodarczo-spo³ecznego
rozwoju obszarów o niskim stopniu integracji ga³êzi transportu;
– integracja transportu lotniczego z transportem kolejowym powinna wystêpowaæ zarówno na poziomie infrastrukturalnym, jak i organizacyjnym, np. poprzez oferowanie zintegrowanych, wspólnych biletów dla kolei i przelotów
(cena biletu lotniczego mog³aby zawieraæ opcjonalnie cenê biletu kolejowego);
– koniecznoœæ uwzglêdnienia w inwestycjach infrastrukturalnych transportu
kolejowego lokalizacji portów lotniczych, stanowi¹cych integraln¹ czêœæ sieci
transportowej i determinuj¹cych poziom mobilnoœci mieszkañców.
Wed³ug International Air Rail Organization (IARO) koncepcja Airport Link
zosta³a wdro¿ona w ok. 70 portach lotniczych na œwiecie, a dla kolejnych 230 zosta³a zaplanowana. Typow¹ formu³¹ w obs³udze portów lotniczych przez transport kolejowy w Europie jest wykorzystanie taboru miejskiego o podwy¿szonym standardzie, a w pojedynczych przypadkach po³¹czeñ dalekobie¿nych,
w tym kolei du¿ych prêdkoœci (Pary¿, Lyon i Frankfurt nad Menem). W Europie
istnieje tak¿e przypadek szybkiej, prywatnej kolei obs³uguj¹cej port lotniczy
(Arlanda Express w Sztokholmie)5.
Szanse rozwoju koncepcji Airport Link to przede wszystkim: dynamiczny
rozwój transportu lotniczego (wzrost popytu w przewozach pasa¿erskich i cargo
oraz liczby portów lotniczych, rozwój siatki po³¹czeñ), budowa wêz³ów integracyjnych wokó³ dworców kolejowych, wysoki stopieñ niezawodnoœci transportu
kolejowego, co u³atwia planowanie podró¿y, w³¹czenie po³¹czeñ z portami lotniczymi do sieci transportu aglomeracyjnego, intensyfikacja dzia³alnoœci marketingowej (promocja i popularyzacja) oraz organizacyjnej (synchronizacja
rozk³adów jazdy)6. Natomiast barierami rozwoju prezentowanej koncepcji s¹:
brak koordynacji dzia³añ wielu podmiotów odpowiedzialnych za infrastrukturê
i zarz¹dzanie zarówno transportem lotniczym, jak i kolejowym, wysokoœæ
nak³adów inwestycyjnych na infrastrukturê, koszty funkcjonowania przewozów
kolejowych (co oddzia³uje na ceny wyra¿ane w op³atach biletowych), czêste
4

5
6

Sprawozdanie w sprawie przysz³oœci regionalnych portów lotniczych i us³ug lotniczych w Unii Europejskiej,
Komisja Transportu i Turystyki, 2011/2196 (INI).
http://iaro.com/ [dostêp: 13.09.2016].
I. Wróbel, Obs³uga portów lotniczych transportem kolejowym w Polsce jako element integracji miêdzyga³êziowej, „Technika Transportu Szynowego” 2012, nr 9.
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zmiany w rozk³adach jazdy wynikaj¹ce z realizacji inwestycji oraz niska elastycznoœæ zarz¹dców infrastruktury w dostosowywaniu rozk³adów jazdy7.

2. Po³¹czenia kolejowe portów lotniczych w Polsce
W Polsce po³¹czenia kolejowe s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych portach lotniczych8:
– Warszawa – Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina,
– Kraków-Balice,
– Gdañsk-Rêbiechowo,
– Modlin,
– Lublin-Œwidnik,
– Szczecin-Goleniów,
– Olsztyn-Szymany.
Port lotniczy w Warszawie obs³uguj¹ Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska, eksploatuj¹c poci¹gi PESA „Elf” o trakcji elektrycznej (pojemnoœæ ok. 200 miejsc
siedz¹cych i 700 stoj¹cych).
Kolejowy transport pasa¿erski na trasie Kraków–Kraków-Balice odbywa siê
poci¹gami przedsiêbiorstwa Przewozy Regionalne, poruszaj¹cymi siê z prêdkoœci¹
maksymaln¹ 80 km/h po dwóch torach. Po modernizacji trakcji elektrycznej zakoñczonej w 2015 r. pasa¿erowie korzystaj¹ z przystanku przy terminalu lotniczym.
Po³¹czenia kolejowe Warszawy z portem lotniczym w Modlinie s¹ obs³ugiwane przez Koleje Mazowieckie oraz TLK (tak¿e w kierunku Dzia³dowa).
Po³¹czenie kolejowe nie jest realizowane bezpoœrednio do terminalu lotniczego,
a pasa¿erowie z przystanku kolejowego s¹ przewo¿eni autobusami (shuttle bus)
do/z terminalu lotniczego.
Po³¹czenie kolejowe miasta z portem lotniczym Lublin-Œwidnik obs³uguje
spó³ka Przewozy Regionalne. Podró¿ na 13-kilometrowym, czteroprzystankowym odcinku trwa ok. 16 minut.
Od czerwca 2013 r. funkcjonuje po³¹czenie kolejowe z i do portu lotniczego
Szczecin--Goleniów. Przewozy Regionalne eksploatuj¹ w tym celu poci¹gi o napêdzie spalinowym PESA „Atribo”. Badania Urzêdu Transportu Kolejowego wykaza³y, ¿e przy stosunkowo niskim popycie na us³ugi lotnicze w tym porcie (do
40 tys. pasa¿erów miesiêcznie) tylko ok. 1% z nich korzysta z transportu kolejowego jako œrodka komunikacji z lotniskiem9.
7

8

9

M. Jaworski, Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce, Urz¹d Transportu Kolejowego, Warszawa 2013.
I. Wróbel, Kolejowe po³¹czenia do lotnisk w Polsce – stan istniej¹cy, „Problemy Kolejnictwa” 2013, z. 161;
zob. te¿: Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce, Urz¹d Transportu Kolejowego,
Warszawa 2013 oraz badania w³asne.
Komunikacja kolejowa miast...
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Integracja transportu kolejowego i lotniczego opiera siê na synchronizacji
po³¹czeñ (z uwzglêdnieniem czasu niezbêdnego na odprawê pasa¿erów w porcie
lotniczym), wprowadzeniu rytmicznego rozk³adu jazdy poci¹gów dla portów
lotniczych o du¿ym natê¿eniu przylotów i odlotów, uwzglêdnieniu zachowañ
i potrzeb transportowych pasa¿erów niekorzystaj¹cych z us³ug portu lotniczego,
skorelowaniu czasów kursowania z poci¹gami dalekobie¿nymi, wspó³dzia³aniu
w obszarze marketingowym i informacyjnym (informacja wizualna, informacja,
obs³uga indywidualna pasa¿erów, u³atwienia w obs³udze biletowej itp.)10.

3. Geneza i funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Wraz ze wzrostem popytu na us³ugi lotnicze w porcie lotniczym w Gdañsku
oraz z planowanym uruchomieniem portu lotniczego Gdynia-Kosakowo (obecnie niefunkcjonuj¹cym) stworzono i zrealizowano koncepcjê Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej (PKM) jako po³¹czenia kolejowego Trójmiasta z lotniskiem oraz
poprawê ruchu aglomeracyjnego i regionalnego. Cele te osi¹gniêto poprzez
rewitalizacjê tzw. Kolei Kokoszkowskiej oraz budowê odcinka kolejowego miêdzy
Portem Lotniczym Gdañsk im. Lecha Wa³êsy a przystankiem Gdañsk-Osowa, co
pozwoli³o na stworzenie szybkich po³¹czeñ kolejowych z Gdyni¹ oraz Kartuzami i Koœcierzyn¹. W tym celu powo³ano spó³kê odpowiedzialn¹ za inwestycje
w infrastrukturê oraz zarz¹dzanie lini¹ (Pomorska Kolej Metropolitalna). Od
strony Gdañska po³¹czenia s¹ realizowane od przystanków pocz¹tkowych
Gdañsk G³ówny i Gdañsk-Wrzeszcz. Od strony Gdyni – z przystanku Gdynia
G³ówna, natomiast od strony Kaszub – z Koœcierzyny i Kartuz. Inwestycja wymaga³a budowy nowych przystanków kolejowych z uwzglêdnieniem funkcji
integracyjnych (8 zrealizowanych w Gdañsku i 2 w Gdyni – inwestycje rozpoczête). Wykorzystuje siê tu trakcjê spalinow¹, g³ównie na odcinkach jednotorowych, do obs³ugi poci¹gów zakupionych specjalnie dla PKM. Bie¿¹cym
zarz¹dzaniem i obs³ug¹ po³¹czeñ zajmuje siê spó³ka Szybka Kolej Miejska na
podstawie funkcjonuj¹cego systemu taryfowego11.
Od pocz¹tku dzia³alnoœci Pomorska Kolej Metropolitalna charakteryzowa³a
siê wskaŸnikami wykorzystania powy¿ej 100 tys. pasa¿erów miesiêcznie,
a w niektórych miesi¹cach liczba pasa¿erów przekroczy³a 200 tys. osób (por. rys. 1).
Wykorzystanie omawianego œrodka transportu zosta³o czasowo zatrzymane
w wyniku uszkodzenia linii kolejowej po intensywnych opadach deszczu

10

11

M. Wo³ek, Transport kolejowy w obs³udze portów lotniczych: europejskie studia przypadków. Konferencja
„Logistyka, systemy transportowe i bezpieczeñstwo w transporcie” – LOGITRANS 2009, „Logistyka” 2009, nr 3.
R. Stankiewicz, Pomorska Kolej Metropolitalna, „Œwiat Kolei” 2015, nr 10.
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w lipcu 2016 r. Jednak mimo ¿e liczba pasa¿erów w ci¹gu roku osi¹gnê³a poziom
2 mln, jest wartoœci¹ ni¿sz¹, ni¿ zak³adano w projekcie12.

Rysunek 1. £¹czna liczba pasa¿erów na liniach kolejowych obs³ugiwanych w ramach projektu Pomorska Kolej Metropolitalna z uwzglêdnieniem linii regionalnych (liczba pasa¿erów w miesi¹cu)
ród³o: www.pkm-sa.pl [dostêp: 5.10.2016].

4. Wyniki badañ pasa¿erów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
W celu zweryfikowania hipotezy, ¿e Pomorska Kolej Metropolitalna jest
przyk³adem wykorzystania koncepcji Airport Link, w dniu 14 stycznia 2016 r.
(tj. w dzieñ powszedni – czwartek) przeprowadzono badania wœród 554 pasa¿erów
w 34 kursach w relacji Gdynia G³ówna Osobowa–Gdañsk-Osowa, Gdañsk-Osowa–Gdañsk-Wrzeszcz/Gdañsk G³ówny w obu kierunkach. W tym celu wykorzystano metodê wywiadu indywidualnego na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza sk³adaj¹cego siê z 14 pytañ (zamkniêtych i otwartych).
Dobór próby by³ nielosowy, uznaniowy. Oto wyniki opisywanych badañ.
Wiêksz¹ czêœæ badanych pasa¿erów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej stanowi³y kobiety. Taki wynik koreluje ze znacz¹co wiêkszym udzia³em mê¿czyzn
w strukturze przejazdów samochodem osobowym, gdzie dominuj¹c¹ grupê stanowi¹ mê¿czyŸni, a w przypadku posiadania w gospodarstwie domowym jed-

12

Studium wykonalnoœci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, www.pkm-sa.pl [dostêp: 13.09.2016].

Zastosowanie koncepcji Airport Link w Polsce na przyk³adzie pomorskiej kolei metropolitalnej

159

nego samochodu osobowego kobiety, dzieci i m³odzie¿ szkolna czêœciej korzystaj¹ z transportu publicznego.

mê¿czyŸni
44%

kobiety
56%

Rysunek 2. Struktura pasa¿erów wed³ug p³ci
ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych.
65 i wiecej lat
56–64 lat 3% do 18 lat
5%
4%
46–55 lat
8%

19–25 lat
33%

26–45 lat
17%

26–35 lat
30%

Rysunek 3. Struktura pasa¿erów wed³ug wieku [w latach]
ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych.

Wiêkszoœæ respondentów stanowi³y osoby w wieku produkcyjnym. Zwa¿ywszy na charakter dnia badania (dzieñ powszedni) i cel przejazdów PKM, 70%
odpowiedzi to praca lub cele edukacyjne. Na tej podstawie nale¿y stwierdziæ, ¿e
osoby te realizowa³y podró¿e obligatoryjne i st¹d tak wysoki ich udzia³ w próbie
badawczej.
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przejazd bezbiletowy
5%
jednorazowy normalny
33%

okresowy ulgowy
20%

okresowy normalny
22%

jednorazowy ulgowy
19%

Rysunek 4. Struktura biletów
ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych.

Ponad po³owa badanych pasa¿erów posiada³a bilety jednorazowe (dominacja biletów normalnych nad ulgowymi). Wœród respondentów co 20 pasa¿er
odby³ podró¿, nie wykupuj¹c biletu (przejazdy bezbiletowe). Ze wzglêdu na
aglomeracyjny charakter badanych przejazdów mo¿na stwierdziæ, ¿e ten wskaŸnik jest ni¿szy ni¿ dla innych œrodków transportu miejskiego, co pozytywnie
wp³ywa na przychody ze sprzeda¿y biletów przewoŸnika.

pozostali
84%

pasa¿erowie wsiadaj¹cy
na przystanku Port Lotniczy
6%
pasa¿erowie wysiadaj¹cy
na przystanku Port Lotniczy
10%

Rysunek 5. Struktura pasa¿erów wed³ug przystanków pocz¹tkowych i koñcowych
ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych.

Zastosowanie koncepcji Airport Link w Polsce na przyk³adzie pomorskiej kolei metropolitalnej

161

W aspekcie podjêtej w artykule problematyki istotnym wskaŸnikiem jest wykorzystanie przystanku Port Lotniczy jako pocz¹tkowego lub koñcowego etapu
podró¿y badanych respondentów. Tylko 16% spoœród nich deklarowa³o, ¿e jest
on punktem rozpoczêcia lub zakoñczenia podró¿y Pomorsk¹ Kolej¹ Metropolitaln¹. Fakt ten wskazuje, i¿ PKM jest przede wszystkim elementem transportu
aglomeracyjnego (i po czêœci podmiejskiego i regionalnego dla podró¿y w kierunku Kartuz oraz Koœcierzyny), a tylko w niewielkim stopniu stanowi realizacjê koncepcji Airport Link. Na takiej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e tworzenie
po³¹czeñ kolejowych z i do portów lotniczych powinno byæ uwzglêdniane
w koncepcji po³¹czeñ aglomeracyjnych.
Tabela 1. Cel podró¿y wed³ug pasa¿erów korzystaj¹cych z przystanku Port Lotniczy
Gdañsk im. Lecha Wa³êsy
Cel podró¿y

Pasa¿erowie wsiadaj¹cy
na przystanku Port Lotniczy

Pasa¿erowie wysiadaj¹cy
na przystanku Port Lotniczy

praca

6

lotnicza podró¿ krajowa

5

21

17

10

5

6

lotnicza podró¿ miêdzynarodowa
inne

18

ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych.

pierwsza podró¿
9%
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu
10%

czeœciej ni¿ 3 razy
w tygodniu
56%

1–3 razy w miesi¹cu
11%

1–3 razy w tygodniu
15%

Rysunek 6. Czêstotliwoœæ podró¿y Pomorsk¹ Kolej¹ Metropolitaln¹
ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych.

Spoœród pasa¿erów wsiadaj¹cych i wysiadaj¹cych na przystanku PKM Port
Lotniczy dominuj¹c¹ grup¹ pasa¿erów by³y osoby wskazuj¹ce jako cel podró¿y
– miêdzynarodowe podró¿e lotnicze (27 odpowiedzi) i krajowe podró¿e lotni-
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cze (26 odpowiedzi). Pasa¿erowie ci wykorzystywali po³¹czenia PKM jako rodzaj transportu dowozowego i odwozowego z i do portu lotniczego, a wiêc s¹
to osoby, do których adresowana jest koncepcja Airport Link. Do takich mo¿na
zaliczyæ równie¿ osoby towarzysz¹ce pasa¿erom linii lotniczych. Natomiast liczna grupa badanych pasa¿erów przemieszcza siê w celach zarobkowych, co
wskazuje na wykorzystanie PKM jako œrodka transportu miejskiego (ewentualnie podmiejskiego i regionalnego).
Wnioski o stosunkowo niskim wskaŸniku adaptacji koncepcji Airport Link
w dzia³alnoœci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej potwierdza czêstotliwoœæ podró¿y pasa¿erów. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e pasa¿erowie korzystaj¹cy z oferty po³¹czeñ
z du¿¹ czêstotliwoœci¹ wykorzystuj¹ j¹ g³ównie w podró¿ach o charakterze obligatoryjnym (praca, edukacja), a rzadziej w dojazdach lub odjazdach z portu lotniczego w po³¹czeniu z podró¿¹ lotnicz¹.
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Rysunek 7. Kryterium wyboru podró¿y Pomorsk¹ Kolej¹ Metropolitaln¹ (wed³ug
pierwszych wskazañ)
ród³o: Opracowanie na podstawie wyników badañ w³asnych.

Badania wykaza³y, ¿e pasa¿erowie ceni¹ sobie podró¿e PKM g³ównie ze
wzglêdu na czas podró¿y (charakterystyczny jako krótszy dla transportu kolejowego w podró¿ach aglomeracyjnych), stosunkowo niewielki koszt oraz komfort
podró¿y (co wydaje siê byæ uzasadnione ze wzglêdu na wy¿szy komfort podró¿y nowym taborem spe³niaj¹cym wymagania wspó³czesnych nabywców us³ug
transportowych). Stosunkowo niewielka czêœæ respondentów za priorytetowe
uzna³a czynniki zwi¹zane z budow¹ rozk³adu jazdy, tj. czêstotliwoœæ i dopasowanie godzin odjazdów.
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Podsumowanie
Wzrost popytu na przewozy lotnicze w ruchu miêdzynarodowym i krajowym pasa¿erów i ³adunków determinuje niezbêdn¹ koniecznoœæ integracji
transportu lotniczego z innymi ga³êziami transportu. Wzrost ten wp³ywa na
p³ynnoœæ obs³ugi pasa¿erów i cargo, a tak¿e na zatrudnienie w sektorze lotniczym i jego otoczeniu, generuj¹c wzrost zapotrzebowania na dojazdy pracownicze do portów lotniczych oraz obszarów oko³olotniskowych.
Intensywny rozwój transportu drogowego powoduje koniecznoœæ efektywnego przeniesienia czêœci ruchu do sektora kolejowego. Na wy¿sz¹ efektywnoœæ
w tym zakresie maj¹ wp³yw takie cechy ga³êzi, jak: masowoœæ obs³ugi, wy¿sza
niezawodnoœæ, ograniczenie kongestii i czynniki ekologiczne.
Na podstawie przeprowadzonych badañ nale¿y stwierdziæ, ¿e budowanie
i utrzymywanie po³¹czeñ kolejowych z lotniskami wydaje siê efektywne
wy³¹cznie w funkcji dowozowo/odwozowej wzglêdem portów lotniczych. Jednak w przypadku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej realizacja tej funkcji nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Analiza dotychczasowych ekonomicznych
efektów jej funkcjonowania wskazuje na zbyt niski poziom potoku pasa¿erów
i w krótkiej lub œredniej perspektywie wymaga³aby dodatkowych œrodków na
dofinansowywanie dzia³alnoœci przewoŸnika kolejowego.
Koncepcja Airport Link powinna byæ dla polskich lotnisk jedn¹ z form doskonalenia ich obs³ugi transportowej za pomoc¹ transportu kolejowego. Zaœ podstawow¹ funkcj¹ polskich portów lotniczych powinna byæ obs³uga przewozów
aglomeracyjnych. W przypadku lokalizacji lotnisk poza obrêbem miast powinno
siê to odbywaæ najlepiej z wykorzystaniem istniej¹cej infrastruktury.
Podstawowymi kryteriami wyboru takiego transportu kolejowego jako ga³êzi
transportu jest szybsze przemieszczanie siê (krótszy czas podró¿y w ruchu aglomeracyjnym), niski koszt (cena biletu) oraz komfort podró¿y.
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RYNEK PRZESY£EK KURIERSKICH, EKSPRESOWYCH
I PACZKOWYCH (KEP) – WARUNKI FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU
Streszczenie: W drugiej dekadzie XXI w. rynek KEP jest najbardziej dynamicznie
rozwijaj¹cym siê elementem œwiatowej i europejskiej gospodarki, bran¿y logistycznej
i sektora TSL. Œwiadczone przez globalnych i lokalnych operatorów us³ugi szybko
upowszechniaj¹ siê dziêki rozwojowi ³¹cznoœci elektronicznej, dzia³alnoœci e-commerce
i MSP. Szybkiej ewolucji podlega podmiotowy i przedmiotowy zakres oferowanych
us³ug. Serwis ten cechuje siê elastycznoœci¹ i wysok¹ konkurencyjnoœci¹ wobec tradycyjnych praktyk obs³ugi przesy³ek. Rynek KEP jest barometrem szybko reaguj¹cym
na zmiany w gospodarce i na innych rynkach. Jego przekszta³cenia bêd¹ wyznacza³y
globalne i lokalne megatrendy. Celem opracowania jest prezentacja podjêtej problematyki i wyników badañ nad funkcjonowaniem oraz rozwojem rynku KEP
z uwzglêdnieniem Polski.
S³owa kluczowe: rynek KEP, funkcjonowanie, rozwój

THE MARKET OF COURIER SHIPMENTS EXPRESS
AND PARCELS (CSEP) – THE CONDITIONS OF ACTIVITY
AND DEVELOPMENT IN THE SECOND DECADE
OF THE XXI CENTURY
Abstract: In the second decade of the XXI century the market of CSEP is the most dynamic element of world and european economy, in the logistic branche and the TSL
sector. The services of the global and local operators become common thanks to development of the activity of e-commerce and SME sector. The subjective and objective
scope of the services is evaluating rapidly. The service is highly elastic and competitive when comparing with the traditional services. The market of CSEP can bee seen
as the barometer reacting an the changes in economy and other markets. Directions
of transformation of the market in the future will bee fixing the global and local
megatrends. The main purpose of this paper is presentation of this problems and results of the studies on activity and development CSEP market including Poland.
Keywords: market of CSEP, activity, development
1

Prof. dr hab. Danuta Ruciñska, ekodr@univ.gda.pl

168

Danuta Ruciñska

Wprowadzenie
Rynek us³ug kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) jest elementem
i subrynkiem dynamicznie rozwijaj¹cego siê rynku TSL w segmencie specjalistycznych us³ug logistycznych. Rozwój rynku przesy³ek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) jest synergicznie powi¹zany z dynamicznym rozwojem charakterystycznych dla XXI w. czynników kszta³towania koniunktury
gospodarczej i spo³ecznego rozwoju. Silny wp³yw na jego strukturê maj¹ procesy globalizacji i internacjonalizacji dzia³alnoœci, rozwój sektora us³ug w postindustrialnej gospodarce i nowoczesnych technik komunikowania siê. Szczególne
znaczenie przypada czynnikowi czasu i zmian zachowañ nabywczych. W kontekœcie oddzia³ywania wymienionych i wielu innych czynników postêpuje dynamiczny i po¿¹dany wzrost aktywnoœci na rynku KEP. Specyfikê œwiadczonych
przez operatorów us³ug wyznaczaj¹ takie cechy, jak: szybki czas dostawy przesy³ki, standaryzacja, indywidualizacja obs³ugi lub zintegrowanie przesy³ek, terminowoœæ, wysoka jakoœæ jej wykonania, co w efekcie sk³ada siê na ponadstandardow¹ jakoœæ obs³ugi klienta o wartoœci dodanej (added value letters)2. Cechy
wspó³czesnych us³ug kurierskich, ekspresowych i paczkowych wyznaczaj¹ wysokie poziomy kosztów ich realizacji i cen ponoszonych przez œwiadczeniobiorców, chocia¿ z badañ wynika, ¿e w drugiej dekadzie XXI w. odbiorcy wskazali
na wygodê i satysfakcjê z procesu ich œwiadczenia.
Zwiêksza siê zapotrzebowanie na wykonanie specjalnych, wykraczaj¹cych
poza dotychczasowe, standardowe dla tego rodzaju dzia³alnoœci ramy tzw.
us³ug dedykowanych. S¹ one wa¿nym czynnikiem konkurowania i kszta³towania rynkowej pozycji operatora na badanym rynku.
W drugiej dekadzie XXI w. podlega on istotnym przeobra¿eniom w³asnoœciowym, strukturalnym i technologicznym, choæ ju¿ na obecnym etapie rozwoju nale¿y on do najbardziej rentownych i przysz³oœciowych podsektorów logistyki. Szybkiej ewolucji podlega przedmiotowy zakres œwiadczonych us³ug KEP.
Coraz czêœciej mówi siê, ¿e firmy KEP s¹ czu³ym barometrem rynkowym, szybko reaguj¹cym na zmiany w gospodarce3.
Na rynku funkcjonuje wielu operatorów œwiadcz¹cych us³ugi odbiorcom
o zró¿nicowanych preferencjach. Ich sprawnoœæ rynkow¹ warunkuje wiele czynników, m.in. infrastruktura logistyczna, regulacje formalno-prawne, wypracowana, rynkowa oferta serwisu dostosowanego do potrzeb klientów, a tak¿e systemy zindywidualizowanych lub zintegrowanych dostaw. Z badañ wynika, ¿e ju¿
1/3 Polaków robi zakupy szybko i wygodnie przez Internet. Naturalnym tego
nastêpstwem jest rozwój rynku KEP.
2

3

Takie okreœlenia przesy³ek kurierskich stosowane s¹ te¿ przez G³ówny Urz¹d Statystyczny Polsce,
www.stat.gov.pl [dostêp: 19.10.2006].
P. Ozga, Kierunek – us³ugi dedykowane, www.log24.pl [dostêp: 10.06.2016].
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Z ka¿dym rokiem coraz wiêcej firm i konsumentów wykorzystuje Internet
do nabywania dóbr. Stanowi to naturaln¹ ewolucjê integracji europejskiej oraz
wolnego rynku szukaj¹cego sposobów minimalizacji wszelkich barier i ograniczeñ w handlu. Jest to tak¿e ogromna szansa dla polskich spó³ek do wyraŸnego
zaznaczenia swojej obecnoœci w skali globalnej. Dlatego te¿, aby efektywnie
konkurowaæ na rynkach zagranicznych, nale¿y wpierw poznaæ ich charakterystyki i podstawowe fakty z nimi zwi¹zane.

1. Rynek KEP w ujêciu globalnym i krajowym
Œwiatowy rynek KEP w ujêciu terytorialnym stanowi¹ przede wszystkim
rynki krajowe, przy czym najwiêcej przesy³ek obs³uguje siê w skali poszczególnych kontynentów. W 2016 r. najwiêkszy by³ rynek Stanów Zjednoczonych,
Europy i Japonii. Generalnie rynek pó³nocnoamerykañski stanowi ok. 40% rynku œwiatowego i jest zdominowany przez dwóch operatorów: UPS i FedEx. Dynamicznie rozwija siê równie¿ rynek po³udniowoamerykañski, którego wartoœæ
w 2010 r. szacowano na ok. 3 mld EUR. Wartoœæ europejskiego rynku w tym samym czasie wynosi³a 56 mld EUR, a rynku azjatycko-pacyficznego (z wy³¹czeniem Japonii) – 9 mld EUR. Najbardziej dynamicznie wzrasta wartoœæ rynków
Ameryki Po³udniowej, rejonu Pacyfiku i Europy Wschodniej, a najszerszy zakres
us³ug oferuj¹ tzw. integratorzy, do których nale¿¹ wielcy przewoŸnicy, w tym:
UPS, TNT, DHL i FedEx, oferuj¹cy kompleksowe us³ugi transportowe, spedycyjne, logistyczne, celne, zarz¹dzania ³añcuchem dostaw, kurierskie, ekspresowe
i paczkowe.
W XXI w. si³¹ napêdow¹ rozwoju i wzrostu europejskiego rynku KEP jest rynek e-commerce. Najwa¿niejszymi regionami jego wzrostu s¹: Niemcy, Wielka
Brytania, Francja, Polska i Rosja, a statystyki potwierdzaj¹ systematyczny wzrost
zainteresowania nabywców instytucjonalnych i indywidualnych nabywaniem
dóbr w sieci Internetu. Takie praktyki s¹ naturaln¹ ewolucj¹ zachowañ globalnych, integracji europejskiej i wolnego handlu oraz sposobem na minimalizacjê
ograniczeñ w tym zakresie. Szczególnie wysok¹ dynamik¹ charakteryzuje siê
wzrost w segmencie przesy³ek kurierskich, co w znacz¹cym wymiarze wynika
z rozwoju us³ug dorêczania paczek, m.in. z zamówieñ drog¹ elektroniczn¹
w sklepach internetowych. W 2015 r. liczba u¿ytkowników Internetu na œwiecie
stanowi³a 46% globalnej populacji (ok. 3 mld ludnoœci). E-commerce sta³ siê
równie¿ jednym z wa¿niejszych elementów napêdzaj¹cych gospodarki krajów
UE. W 2016 r. obroty na niemieckim rynku szacuje siê na 57 mld EUR przy
73,2-procentowej penetracji rynku (popularnoœæ i systematycznoœæ zakupów).
Jeszcze bardziej popularne s¹ zakupy przez Internet w Wielkiej Brytanii przy
penetracji na poziomie 80,5% (przewiduje siê, ¿e w 2020 r. wyniesie ona 89,5%),
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a przychody z bran¿y wynosz¹ 67,7 mld EUR (w 2012 r. – 95,3 mld EUR)4. Trzeci
co do wielkoœci jest francuski rynek e-commerce wyceniany na 41,4 mld EUR
przy niewielkim wskaŸniku penetracji (63,5% i 69,6% w przewidywaniach na
rok 2020).
Po akcesji do UE polski rynek e-commerce ze wzglêdu na podobieñstwo
wielkoœci populacji, powierzchni i sytuacji wyjœciowej czêsto jest porównywany
do hiszpañskiego. Dotyczy to przede wszystkim tempa rozwoju gospodarczego,
rozbudowy obiektów infrastrukturalnych i efektywnoœci wykorzystywania œrodków unijnych. W 2016 r. penetracja rynku w obu pañstwach kszta³tuje siê na podobnym poziomie (Polska – 59,9%, przewidywany na 2020 r. – 64,2% i Hiszpania
– 57%, przewidywany na 2020 r. – 68,5%).
Warto przyjrzeæ siê te¿ niektórym rynkom pañstw s¹siaduj¹cych z Polsk¹,
której wartoœæ rynku e-commerce okreœla siê na ok. 7,8 mld EUR (penetracja
59,9% i 64,2% w 2020 r.). Wydaje siê, ¿e pomyœlne perspektywy rozwoju rynku
e-commerce i KEP maj¹ kraje nadba³tyckie. Tempo ich rozwoju jest zbli¿one
i oscyluje w granicach 10% rok do roku, a estymowane przychody to: dla Litwy
– 0,7, £otwy – 0,3 i Estonii – 0,3 mld EUR przy zauwa¿alnych jednak ró¿nicach
w jego penetracji (odpowiednio: Litwa – 66,7% z przewidywaniami 78,2% w roku
2020, £otwa – 51,2% i 56,4% oraz Estonia 57,4% i 63,1%) i zainteresowaniach zakupowych. Rynki czeski i s³owacki s¹ wartoœciowo mniejsze od polskiego, odpowiednio: 1,7 mld EUR i 0,8 mld EUR przy znacznych ró¿nicach w jego penetracji
(52,7% i 71,4% z przewidywaniami 58,0% i 78,2% w roku 2020)5. Przedstawione
dane odzwierciedlaj¹ zainteresowania spo³eczeñstw innowacjami w handlu
i nowymi technologiami istotnymi dla przysz³oœci i kierunków rozwoju rynku KEP.
Europejski rynek KEP jest zdominowany przez œwiatowych integratorów.
Najwiêkszy udzia³ przypada firmie DHL (ok. 20%). Udzia³y innych operatorów
w podziale na segmenty B2B i B2C zaprezentowano w tabeli 1.
Z raportu regulatora rynku pocztowego wynika, ¿e rynek KEP w ujêciu globalnym wykazuje tendencjê wzrostow¹ przy spadku przychodów z us³ug tradycyjnych przesy³ek.
Inne czynniki rozwoju omawianego rynku to: rozwój infrastruktury, spadek
cen us³ug, rozwój transportu lotniczego, zmiany zachowañ nabywczych klientów odnosz¹ce siê do ró¿norodnoœci œwiadczonych us³ug i szybkiego dostarczania towarów. W skali globalnej operatorzy KEP doskonal¹ serwisy obs³ugi przesy³ek. W miêdzynarodowym obrocie towarowym oferowane s¹ m.in. wygodne
dla klientów us³ugi w ramach formalnoœci celnych, gwarancje dostarczenia
przesy³ki w trybie just in time, a w zwi¹zku z transatlantyckim handlem zagranicznym (negocjowane TTIP – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu
4
5

Wed³ug danych Statistaš.
D. Kruszewska, Polski e-commerce na tle Europy, „Gazeta MSP” 2016, nr 6, www.gazeta-msp.pl [dostêp: 16.07.2016].

171

Rynek przesy³ek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP)...

i Inwestycji) i transgranicznym w ramach UE (Digital Single Market, cross-border
e-commerce) przed rynkiem KEP otwieraj¹ siê dalsze, nowe mo¿liwoœci.
Tabela 1. Szacowane udzia³y operatorów logistycznych w obs³udze europejskiego rynku
Operator
DHL

Segment rynku B2B Segment rynku B2C
(w %)
(w %)

Rynek ³¹cznie
(w %)

17

23

0

19

5

TNT

14

5

12

UPS

10

2

8

GLS

7

7

7

FedEx

3

1

2

12

18

14

2

10

4

35

35

30

100

100

100

Hermes

GeoPost
narodowi operatorzy pocztowi
inni operatorzy
rynek ³¹cznie (w %)

19

rynek ³¹cznie (w mld EUR)

27,6

9,8

37,4

rynek przesy³ek transgranicznych (w mld EUR)

2,8

1,0

3,7

ród³o: Intra-Community cross-border parcel delivery. A study for the European Commission, FTI Consulting, 2012.

Polski rynek KEP rozwija siê w zasadzie od koñca lat 80. minionego stulecia,
Si³¹ napêdow¹ ekspansywnego rozwoju s¹ procesy globalizacji, integracji, internacjonalizacji, zaawansowanych technik i technologii oraz przeobra¿eñ cywilizacyjnych. Znacz¹cy wp³yw ma równie¿ rozwój stosunków handlowych i zaniechanie niektórych procedur celnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Ze wzglêdu na organizacyjn¹ strukturê i formy obs³ugi przesy³ek kwalifikuje siê
on do rynków nowoczesnych, szybko ewoluuj¹cych pod wp³ywem wspó³czesnego know-how.

2. Funkcjonowanie polskiego rynku KEP
Na polskim rynku KEP operuje ponad 200 przedsiêbiorstw zró¿nicowanych
pod wzglêdem wielkoœci, geozasiêgu i oferowanych us³ug. Liczba uprawnionych operatorów i ich rynkowa oferta od pocz¹tku stulecia szybko wzrasta³a.
W 2000 r. w Polsce funkcjonowa³o zaledwie 22 operatorów, w roku 2002 – 31,
w 2004 – 78, a w 2013 – 275 podmiotów o ró¿nej skali i zakresie dzia³ania.
Wed³ug danych na koniec 2014 r. w rejestrze figurowa³o 295 podmiotów, spoœród których 166 prowadzi³o statutow¹ dzia³alnoœæ w systemie koncesyjnych,
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czasowo ograniczonych uprawnieñ6. Czêsto ma³e firmy œwiadcz¹ specyficzne,
konkurencyjne us³ugi, o szczególnej wartoœci dodanej dla œwiadczeniobiorcy.
Operatorzy KEP funkcjonuj¹ w skali globalnej, kontynentalnej (europejskiej),
krajowej i lokalnej (np. us³ugi typu City Express).
W drugiej dekadzie XXI w. do konkurencji do³¹czy³a Poczta Polska S.A. Jej
udzia³ w rynku od roku 2013 wzrós³ niemal szeœciokrotnie, w szczególnoœci
w obs³udze segmentu przesy³ek kurierskich, który wygenerowa³ 41,84% przychodów. W latach 2013–2014 sprzeda¿ us³ug kurierskich stanowi³a ok. 50%
ca³kowitych wolumenów paczkowo-kurierskich7. Silnym operatorem na polskim
rynku KEP jest spó³ka Skarbu Pañstwa Poczta Polska z sieci¹ ponad 7500 placówek. Jest ona równie¿ silnym partnerem krajowej bran¿y e-commerce. W 2015 r.
dostawy zakupów przez Internet generowa³y ok. 29% ruchu paczek z systematyczn¹ tendencj¹ wzrostow¹. W pierwszym kwartale 2016 r. Poczta Polska
obs³u¿y³a 12 mln paczek kurierskich Pocztex, tj. o ponad 20% wiêcej przesy³ek
w porównaniu do tego okresu w roku poprzednim8.
Liderami zwanymi operatorami alternatywnymi s¹ du¿e przedsiêbiorstwa
miêdzynarodowe. Ich ekspansywna strategia wejœcia na polski rynek po przejêciu lokalnych firm kurierskich umo¿liwi³a im aktywnoœæ wœród klientów indywidualnych i instytucjonalnych na krajowym i miêdzynarodowym rynku.
Wiod¹cymi operatorami s¹ tu m.in.: DHL Express (Polska) Sp. z o.o., DPD Polska
Sp. z o.o., FedEx Express Polska Sp. z o.o., Federal Express Poland sp. z o.o.,
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., K-EX Sp. z o.o., TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o. Na rynku funkcjonuj¹ te¿ mniejsi
alternatywni operatorzy pocztowi, w tym: ABC Direct Contact Sp. z o.o., CRTL
System Sp. z o.o., Dystrybucja Polska Sp. z o.o., PostMaster Sp. z o.o.
W serwisie lokalnym, w aglomeracjach miejskich, dzia³aj¹ ma³e firmy kurierskie, sprawnie operuj¹ce na ograniczonych przestrzennie i czasowo rynkach.
Reprezentuj¹ one znakomit¹ wiêkszoœæ operatorów na rynku KEP, stanowi¹c
nad nimi liczebn¹ przewagê9.
Relatywnie nowymi podmiotami na rynku s¹ tzw. brokerzy firm kurierskich,
konsoliduj¹cy i oferuj¹cy w sieci Internetu us³ugi du¿ych przewoŸników. Szczególnymi cechami takich ofert s¹ niskie ceny i ³atwoœæ zamówieñ, przy niestety
niedoprecyzowanym statusie prawnym utrudniaj¹cym komunikacjê w relacji
B2C. Coraz wiêksz¹ popularnoœæ wœród klientów zyskuj¹ punkty dostêpowe
(acces point) czy te¿ us³ugi typu My Choice10.

6
7
8
9

10

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014, Urz¹d Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2015, s. 5.
www.poczta-polska.pl [dostêp: 12.06.2016].
Ibidem.
Np. w Gdañsku operuj¹: BPS – Nowoczesne Firmy Kurierskie, e-Paka, Let’s Deliver, Mika-Trans
i inne.
Us³ugi oferowane m.in. przez UPS w ramach zarz¹dzania dorêczeniami przesy³ek.
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Operatorzy miêdzynarodowi na polskim rynku KEP s¹ silnymi kapita³owo
podmiotami, o ukszta³towanych markach i œciœle okreœlonych rynkowych warunkach dzia³alnoœci. Najwiêksze spoœród nich, globalne organizacje, dysponuj¹
w³asnymi potê¿nymi flotami nowoczesnych samolotów transportowych, samochodów, innych œrodków transportowych i obiektów logistycznych. Na przyk³ad
UPS w 2014 r. dysponowa³a flot¹ 237 samolotów, 412 samolotów czarterowanych, 99 984 samochodów i motocykli oraz 19 884 przyczep, w tym 5088 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Obs³ugiwa³y one ³¹cznie ponad
730 portów lotniczych na œwiecie oraz 535 terminali w 120 krajach11 o powierzchni
32,2 mln m2.
Uczestnicy rynku KEP s¹ zarejestrowani w Systemie Operatorów Pocztowych. Zgodnie z ide¹ gospodarowania w rynkowych warunkach dostosowuj¹
oferty do zindywidualizowanych oczekiwañ i wymagañ nabywców.
Krajowy rynek us³ug kurierskich jest zatem podzielony pomiêdzy kilku du¿ych operatorów konkuruj¹cych o najlepszego, lojalnego klienta. Dla zwiêkszania udzia³ów w rynku, obrotów i zysków wykorzystuj¹ oni ekspansywne strategie i nowoczesne narzêdzia konkurowania, dziêki którym wzrasta elastycznoœæ
i skutecznoœæ ich dzia³ania. Operatorzy podejmuj¹ intensywne kroki na rzecz
kszta³towania nowej jakoœci us³ug i zwiêkszania rynkowej operatywnoœci,
wdra¿aj¹ efektywne rozwi¹zania know-how, systemy informatyczne, logistyczne, sta³ego monitoringu oraz obs³ugi dorêczeñ. Spektakularnymi przyk³adami
wykorzystania tego potencja³u jest elektroniczny system monitorowania przesy³ek Track & Trace, wykorzystywany przez UPS system DIAD czy te¿ nowoczesne produkty cyfrowe Grupy Poczta Polska dziêki platformie Envelo.
Kr¹g odbiorców przesy³ek jest nieograniczony, od gospodarstw domowych
po podmioty reprezentuj¹ce ró¿ne bran¿e, takie jak e-commerce, motoryzacyjna, medyczna, farmaceutyczna, FMCG, high-tech (elektroniczna, telekomunikacyjna, informatyczna), wydawnicza, reklamowa, finansowa i inne. W zasadzie
60% obrotu na polskim rynku KEP generuje piêæ g³ównych bran¿, tj. e-commerce, sprzeda¿ bezpoœrednia, handel detaliczny, finanse i wydawnictwa. Wa¿nymi
klientami s¹ te¿ przedstawiciele segmentu MSP, czyli przedsiêbiorstwa stanowi¹ce trzon wiêkszoœci gospodarek. St¹d firmy logistyczne na rynku KEP coraz
czêœciej specjalizuj¹ siê w obs³udze okreœlonego sektora, bran¿y, oferuj¹c dedykowane produkty i technologie. Przyk³adem mog¹ byæ tu us³ugi typu Automotive
Coordination Centre (ACC), których zadaniem jest kompleksowa obs³uga firm
bran¿y motoryzacyjnej, lub Clinical Express, tj. dostosowanie potencja³u i oferowanego portfolio us³ug firm logistycznych, np. FM Logistic Polska czy TNT Express, do obs³ugi wymagaj¹cego sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i kliniczno-szpitalnego12.
11
12

www.ups.com [dostêp: 12.06.2016].
M. Jurczak, W oczekiwaniu na zmiany, „TSL Biznes” 2013, nr 1, s. 19.

174

Danuta Ruciñska

Szczególn¹ rolê odgrywa rynek KEP w dzia³alnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP). A¿ 98% spoœród tych podmiotów i 94% du¿ych przedsiêbiorstw korzysta z obs³ugi szybkich dostaw, podnosz¹c swoj¹ sprawnoœæ gospodarcz¹. Oznacza to, ¿e ok. 3/4 ma³ych i œrednich oraz ok. 1/2 du¿ych polskich
przedsiêbiorstw dystrybuuje towary za poœrednictwem operatorów KEP. Ustalono, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 5 lat w tych segmentach rynku wydatki na us³ugi
ekspresowe wzrosn¹ odpowiednio do 80% i 65%.
Polski rynek KEP ukszta³towa³ siê na wzór doœwiadczeñ firm zachodnich
i nie ró¿ni siê znacz¹co od rynków zagranicznych zarówno pod wzglêdem technologicznym, jak i jakoœci oferowanych us³ug. Wiêkszoœæ operatorów indywidualizuje oferty zgodnie z preferencjami klientów (np. dostarczanie w okreœlonym
czasie, konfekcjonowanie, obs³uga reklamacji, sposoby dogodnych p³atnoœci).
Równie¿ oficjalne cenniki us³ug s¹ negocjowalne. Coraz bardziej powszechne
jest dostarczanie szybkich przesy³ek o ustalonych porach o zwiêkszonej dostêpnoœci (paczkomaty, service point). O doskonaleniu serwisu mo¿e œwiadczyæ m.in.
zainstalowanie oprogramowania do zamawiania i monitorowania przesy³ek
opracowanego wspólnie przez jednego z wiêkszych operatorów i klientów13.
Na rozwój rynku KEP oddzia³uje tak¿e doskonalenie zarz¹dzania logistyk¹
w przedsiêbiorstwach i ³añcuchach dostaw. Klienci odeszli lub odchodz¹ od tradycyjnych us³ug standardowych na rzecz ekspresowych i gwarantowanych
w czasie, ponadto wzros³a œwiadomoœæ klientów w wyborach przewoŸnika
i osi¹gania z tego tytu³u korzyœci. Zaœ firmy KEP oferuj¹ atrakcyjne rozwi¹zania
umo¿liwiaj¹ce kompleksow¹ obs³ugê, od spe³niania wymogów prawnych, po
monitorowanie i kontrolê przesy³ek. Ponadto wysokiej jakoœci us³ugi logistyczne
i transportowe u³atwiaj¹ klientom dostêp do globalnych rynków zbytu i zaopatrzenia. Natomiast podstawowym wyznacznikiem wyboru operatora logistycznego sta³o siê doœwiadczenie i specjalizacja w zakresie obs³ugi bran¿y lub sektora, kompleksowoœæ oferty, sprawdzone rozwi¹zania operacyjne na ka¿dym etapie ³añcucha logistycznego B2C. Na tej podstawie badania potwierdzi³y si³ê
polskiego rynku KEP, szacuj¹c jego wartoœæ na ok. 5,2 mld PLN przy sta³ej tendencji wzrostowej na wysokim ok. 25-procentowym poziomie zatrudnienia bezpoœredniego, poœredniego i wtórnego w ca³ej gospodarce14.
Rozwój i wzrost polskiego rynku KEP zwi¹zany jest te¿ z akcesj¹ do Unii Europejskiej. Ten prze³omowy fakt przes¹dzi³ o intensyfikacji wymiany handlowej
pomiêdzy krajami unijnymi i Polsk¹. Dla rodzimych przedsiêbiorstw zaistnia³y
szanse na jednolitym rynku, jednoczeœnie wzros³o zainteresowanie Polsk¹ jako
rynkiem atrakcyjnym i docelowym dla przedsiêbiorców zachodnich. Szacuje
siê, ¿e dziêki rozwijaj¹cej siê bran¿y e-commerce i coraz wiêkszemu zainteresowaniu zakupami typu online wzrost przychodów polskiego rynku KEP w latach
13
14

A. Olejniczak, Rynek coraz bardziej elastyczny i zindywidualizowany, „Gazeta MSP” 2012, nr 3.
www.rp.pl [dostêp: 10.06.2016].
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2016–2018 bêdzie kszta³towa³ siê na poziomie 12% rocznie, a jego wartoœæ
osi¹gnie poziom 6,4 mld PLN15.
Warunkiem sprawnego funkcjonowania i rozwoju rynku KEP s¹ regulacje
prawne i podatkowe zwi¹zane z ujednolicaniem zasad dostaw na terenie UE,
synergia i modele wspó³pracy e-commerce oraz œwiadczeniodawców, wyzwania
tzw. ostatniej mili, obs³uga zwrotów, w tym obowi¹zki prawne dostawców,
nowe modele dostaw, np. service point, Click & Collect, Same Day Delivery, paczkomaty i inne, innowacje i technologie dla operatorów. Oprócz uwarunkowañ makro- i mikroekonomicznych obowi¹zuj¹ œwiadczeniodawców liczne regulacje
formalno-prawne okreœlane mianem otoczenia polityczno-prawnego. S¹ one
zró¿nicowane w zale¿noœci od obs³ugiwanego regionu lub rynku. Polskie prawo
jest œciœle powi¹zane z regulacjami unijnymi. Jednak dla funkcjonowania polskiego rynku KEP najwiêksze znaczenie maj¹ normy Prawa przewozowego,
Prawa pocztowego, Kodeksu celnego. Ponadto istotne regulacje wynikaj¹ z prawa s¹downiczego, regulacji proekologicznych oraz obs³ugiwanych sektorów lub
bran¿. Brak jednoznacznej definicji us³ugi kurierskiej w polskim prawodawstwie spowodowa³, ¿e w zale¿noœci od rodzaju œwiadczonej us³ugi firmy podlegaj¹ przede wszystkim Prawu pocztowemu lub Prawu przewozowemu16. Spektakularnym przyk³adem mnogoœci uwarunkowañ tej dzia³alnoœci jest segment
farmaceutyczny i kliniczno-szpitalny, dla którego przedsiêbiorstwa logistyczne
musz¹ dostosowaæ potencja³ od organizacyjno-technicznych do szczegó³owych
regulacji Prawa farmaceutycznego, posiadaæ stosowne zezwolenia G³ównego
Inspektoratu Farmaceutycznego z uwzglêdnieniem wymogów Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej. Z tego powodu wielu operatorów nie podejmuje siê tej obs³ugi,
w tym równie¿ ze wzglêdu na dodatkowe, szczegó³owe procedury zabezpieczaj¹ce interesy wspó³pracuj¹cych stron przy pe³nej zgodnoœci z przepisami.
Cech¹ wspó³czesnego rynku KEP s¹ procesy konsolidacyjne. Polegaj¹ one na
fuzjach rodzimych i zagranicznych firm (np. FedEx – Opek, DHL – Servisco,
UPS – Stolica, UPS – TNT Express, DPD Group – Siódemka S.A., Grupa Geis –
Kolporter) w celu wykorzystania rozwiniêtych sieci dystrybucji przesy³ek i ich
klientów w dzia³alnoœci na miêdzynarodowych rynkach. Z badañ Harvard Business Review Polska i praktyk rynkowych wynika, ¿e konsolidacja rynku KEP
skutkuje korzystnymi efektami dla klientów. Respondenci wskazywali na
znaczn¹ poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug wynikaj¹cych g³ównie z optymalizacji procesów logistycznych wspieranych nowymi technologiami, czyli ze
skrócenia tras kurierów, zmniejszenia liczby czynnoœci zwi¹zanych z nadaniem

15
16

www.pwc.pl [dostêp: 12.06.2016].
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) okreœla zasady
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug pocztowych w obrocie
krajowym lub zagranicznym; Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U.
z 1984 r. Nr 53, poz. 272) okreœla warunki dzia³alnoœci transportowej.
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przesy³ki, z dostêpu do danych w czasie rzeczywistym u³atwiaj¹cym zarz¹dzanie przesy³kami oraz dzia³añ w kierunku kompleksowoœci œwiadczenia us³ug.

3. Megatrendy rozwoju rynku KEP
W kszta³towaniu rynków wraz z ich otoczeniem zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹
okreœlone tendencje, kierunki i megatrendy. S¹ to czynniki egzogeniczne w odniesieniu do rynku, oddzia³uj¹ce na rozwój i przeobra¿enia dotychczasowych
uwarunkowañ dzia³ania w wymiarze globalnym i lokalnym. Z badañ i wiedzy
bran¿owej menad¿erów wynika, ¿e na rozwój rynku KEP najwiêkszy wp³yw
bêdzie mia³o piêæ istotnych megatrendów, tj.:
– kryzysy ekonomiczne w XXI w.,
– wyst¹pienie efektu Peak Oil,
– dynamiczne tempo przemian technologicznych i konwergencji technologii,
– zmiany demograficzne na œwiecie,
– zrównowa¿ony rozwój i spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu.
Kryzysy ekonomiczne s¹ powa¿nym zagro¿eniem dla spo³eczno-gospodarczego rozwoju i rynku KEP. W ich nastêpstwie mog¹ nast¹piæ powa¿ne perturbacje lub zahamowanie wzrostu gospodarczego, za³amanie globalnego lub
regionalnego systemu, niestabilnoœæ kursów g³ównych walut, cen surowców
i innych produktów.
Wyst¹pienie efektu Peak Oil, tj. punktu maksymalnej produkcji ropy naftowej
w okresie 2015–2030 i zu¿ycia 50% jej zasobów, wp³ynie na gwa³towny wzrost
cen paliw, g³ównych mediów transportu samochodowego lub lotniczego, ga³êzi
silnie zaanga¿owanych w obs³ugê potrzeb rynku KEP17. W pesymistycznym wariancie zak³ada siê gwa³towny spadek produkcji ropy naftowej wobec ograniczonych mo¿liwoœci dostêpu do alternatywnych technologii, drastyczne podwy¿ki cen, za³amanie dotychczasowego modelu jej dostaw, spadek rentownoœci
i kondycji operatorów na rynku KEP.
Dynamiczne tempo przemian technologicznych i konwergencji technologii
wp³ynie na niedostosowanie operatorów KEP do nowych warunków dzia³ania.
Bêd¹ oni zmuszeni do szybkiego przetwarzania znacznej iloœci informacji na decyzje biznesowe. Oznacza to koniecznoœæ zainwestowania w RIFID18, sieci sensorowe, biotechnologiê, nanotechnologiê, elektronikê molekularn¹, inteligentne
systemy itp.
Zmiany demograficzne na œwiecie bêd¹ oddzia³ywa³y na zachowania nabywcze na rynku KEP. Dane potwierdzaj¹ ich prawdopodobieñstwo w zwi¹zku ze
17
18

Kiedy nast¹pi Peak Oil?, www.peakoil.pl [dostêp: 14.07.2016].
RIFID (ang. Radio-Frequency-Identification) – system urz¹dzeñ i us³ug wspieranych przez fale radiowe, oprogramowanie i wiedzê, a tak¿e zastosowanie ich w produkcji, transporcie, logistyce i innych dziedzinach.
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starzeniem siê spo³eczeñstw, a przewidywany wzrost liczby wielkich miast
wp³ynie na wzrost kongestii w transporcie.
Zrównowa¿ony rozwój i spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu to kolejne wyzwania dla uczestników rynku KEP. Dzia³ania w tym zakresie powinny wynikaæ
z diagnozowania problemów ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych
w d¹¿eniach do wdra¿ania nowatorskich rozwi¹zañ na analizowanym rynku.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e podstawowe trendy rozwoju us³ug KEP
bêd¹ wyznacza³y silne, technologicznie zaawansowane rynki: amerykañski,
brytyjski, skandynawski i niemiecki. Efektem tego bêdzie upowszechnianie siê
us³ug i ich wielokana³owa, dobrze zorganizowana dystrybucja wraz z logistyk¹
zwrotów oraz wprowadzenie tanich, ³atwo dostêpnych rozwi¹zañ upraszczaj¹cych rozliczenia za przesy³ki.

4. Kierunki rozwoju polskiego rynku KEP
W ci¹gu niespe³na 40 lat funkcjonowania rynku KEP w Polsce nast¹pi³y istotne przeobra¿enia w zakresie poprawy jakoœci us³ug. Dotycz¹ one zasiêgu
obs³ugi, terminowoœci dorêczeñ zgodnie z preferencjami odbiorców, braku uszkodzeñ przesy³ek lub ich zaginiêæ. W przypadku wyboru dostawcy doskonalenie
jakoœciowe dzia³alnoœci to argument najwy¿szej rangi.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wartoœæ polskiego rynku KEP nadal bêdzie wzrastaæ, co wynika choæby z 3-procentowego wzrostu obs³ugi przesy³ek e-commerce.
Z szacunków Poczty Polskiej wynika, ¿e wyniesie on powy¿ej 5,2 mld PLN przy
dynamicznym rozwoju us³ug szybkiego dostarczania przesy³ek w ci¹gu kilku
godzin od momentu zamówienia do dostawy. Szacuje siê te¿, ¿e wartoœæ samego
tylko rynku us³ug kurierskich w Polsce w 2018 r. osi¹gnie ponad 6,4 mld PLN19.
Istotnym kierunkiem przeobra¿eñ rynku bêdzie jego przysz³oœæ technologiczna, wdra¿anie nowatorskich programów dostaw i upraszczanie dostarczania
przesy³ek w trybie bezpoœrednim do miejsc wskazanych przez odbiorców. Taki
program pomyœlnie przetestowa³y Volvo i DHL we wspó³pracy z Amazonem
w oparciu o dostêpne technologie i Internet of Things, który zdominowa³ obszary
elektroniki typu connected cars, smart cit i smart home. To jednak w Polsce technologie nieco dalszej przysz³oœci.
W okresie od grudnia 2014 r. do stycznia 2015 r. Poczta Polska przeprowadzi³a
badanie jakoœciowe, którego celem by³a klasyfikacja kierunków rozwoju bran¿y
KEP z perspektywy du¿ych firm i korporacji. W wywiadach wziê³o udzia³ kilkanaœcie du¿ych firm wysy³aj¹cych miesiêcznie ok. 250 tys. paczek. Z badañ wyni19

K. Rutkowski, M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, Raport: Bran¿a przesy³ek kurierskich, ekspresowych i paczkowych – wp³yw na polsk¹ gospodarkê, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH Sp. z o.o., styczeñ 2011, s. 5–7.
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ka, ¿e respondenci s¹ zainteresowani rozwojem handlu transgranicznego (rokowanie wzrostu w Europie o 21% rocznie), m-commerce, us³ug Click & Collect
i Same Day Delivery, dynamicznym zarz¹dzaniem dostawami, a tak¿e rozwi¹zaniami typu crowdsourcingowymi w obs³udze przesy³ek. Respondenci wskazywali te¿ na koniecznoœæ rozwoju us³ug dodatkowych najwy¿szej jakoœci, w tym
oko³owysy³kowych, takich jak np. magazynowanie, pakowanie, sortowanie,
oraz na doskonalenie wspó³pracy z firmami finansowymi (obs³uga umów) i telekomunikacyjnymi. W nawi¹zaniu do problemu tzw. ostatniej mili podkreœlali
koniecznoœæ inwestowania w ostatni, niezwykle wa¿ny etap kontaktu dostawcy
z klientem poprzez optymalizacjê procesu odbioru przesy³ki, propozycje ró¿norodnoœci sposobów odbioru, skrócenie œcie¿ki komunikacji dziêki bezpoœredniemu kontaktowi z dorêczycielem w celu ustalania terminów, miejsc itp.
Z badañ wynika, ¿e w najbli¿szym czasie, w zwi¹zku z rozwojem sprzeda¿y
internetowej urz¹dzeñ RTV/AGD i mebli bêdzie wzrasta³ popyt na us³ugi dostaw paczek ponadgabarytowych. Oznacza to koniecznoœæ dostosowania potencja³u produkcyjnego operatorów do wymagañ wynikaj¹cych z realizacji takich
zamówieñ. Natomiast eksperci Poczty Polskiej wskazali na potencjalne mo¿liwoœci
rozwoju portfolio obs³ugi logistycznej sklepów internetowych (e-fulfillment)
w zwi¹zku z ustaw¹ nak³adaj¹c¹ podatek na sklepy wielkopowierzchniowe
i mo¿liwym przeniesieniem czêœci tradycyjnej dzia³alnoœci biznesowej do
e-commerce. Operatorzy KEP musz¹ doskonaliæ rynkow¹ ofertê i rozwi¹zania
w zakresie indywidualizacji us³ug, wdra¿aæ ich outsourcing (optymalizacja kosztów), skracaæ ³añcuchy dostaw i popularyzowaæ e-handel. Takie dzia³ania
wskazuj¹ na korzystne perspektywy rozwoju rynku KEP. Planuje siê te¿ budowê nowoczesnej infrastruktury – centrów prze³adunkowych, terminali, magazynów, sortowni, uruchamianie hubów logistycznych, zakupy taboru. Kluczow¹
rolê bêdzie nadal odgrywa³ personel firm (pierwszego kontaktu i kompetencyjnie wspieraj¹cy rynkow¹ ofertê.
Coraz wiêkszej wagi na rynku KEP zaczynaj¹ jednak nabieraæ pozacenowe
warunki dostaw.

Podsumowanie
Wzrost rynku KEP bêdzie wypadkow¹ wykorzystania technologii informacyjnych, rozwoju rynku e-commerce, inwestycji w nowoczesne œrodki pracy (infrastruktura i tabor) oraz kompetentnego personelu. O konkurencyjnoœci i rynkowym sukcesie operatorów bêd¹ decydowa³y zdolnoœci do kszta³towania
rynkowych ofert najwy¿szej jakoœci, umiejêtnoœci racjonalnego gospodarowania, mo¿liwoœci inwestowania i wykorzystania najnowszych technologii, a tak¿e
elastyczne dzia³ania w zmiennym otoczeniu. Rynkowa pozycja œwiadczeniodawców bêdzie wynika³a z ich geopozycji i skali dzia³alnoœci, dostosowania oferty
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i doskonalenia logistyki dostaw, stopnia nowoczesnoœci sieci operacyjnej, kompetencji w sferze logistyki i zarz¹dzania ³añcuchem dostaw.
Na polskim rynku KEP upatruje siê wzrostu rynkowej pozycji rodzimego
operatora – Poczty Polskiej. Pomimo silnej konkurencji przewiduje siê jego
wzrost (ok. 12% rocznie), czemu bêd¹ sprzyja³y nowe trendy w standardach dostaw i obs³ugi sieci rozwijaj¹cych handel online. Dziêki rozleg³ej sieci nadawczej
i oddawczej Poczta Polska, niemal jako naturalny partner, jest przygotowana do
sprawnej obs³ugi e-handlu.
Wa¿nym czynnikiem kszta³towania polskiego rynku KEP bêdzie rozwój technologii uwarunkowanych stopniem upowszechnienia nowych kana³ów dystrybucji i komunikacji, ró¿nicowanie, kompletowanie asortymentu i doskonalenie
jakoœci us³ug, a tak¿e kapita³ dotychczasowego zaufania oraz budowanie doœwiadczeñ zakupowych.
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IMPORT WÊGLA KAMIENNEGO DO POLSKI –
PROBLEMY RYNKOWE I TRANSPORTOWE
Streszczenie: Na wspó³czesnym, europejskim rynku wêgla kamiennego trwa aktywna walka konkurencyjna. Jej stymulatorem w 2016 r. jest niski poziom œwiatowych
cen wêglowodorów kopalnych (ropa naftowa, wêgiel, torf). Zadaniem przedsiêbiorstw w sektorze wydobycia wêgla kamiennego jest zapewnienie stabilnej sprzeda¿y w³asnej produkcji. W tym celu wiêkszoœæ du¿ych producentów wêgla kamiennego
dywersyfikuje kierunki sprzeda¿y na rynkach lokalnych i zagranicznych. Zagraniczny wêgiel jest równie¿ dostêpny na polskim rynku, a dominuj¹c¹ rolê w imporcie odgrywa wêgiel z Rosji, konkuruj¹c z wydobywanym w polskich, pañstwowych kopalniach. W celu utrzymywania konkurencyjnej pozycji eksporterzy s¹ zainteresowani
optymalnym transportem wêgla pod wzglêdem kosztów i logistyki.
S³owa kluczowe: wêgiel kamienny, import, aspekty logistyczne

THE COAL IMPORT TO POLAND –
THE PROBLEMS OF MARKET AND TRANSPORT SERVICES
Abstract: The present-day European coal market is experiencing active competitive
struggle. The stimulus for that currently is the low price for hydrocarbons (oil, coal,
peat) all over the world. The primary goal of coal mining enterprises is to ensure stable sales of their products. For this purpose, most major coal producers diversify their
sales trends for local and overseas markets. The production of foreign companies is
also present in Poland. In order to ensure the competitive position, the exporters are
interested in finding the optimal transport of coal in terms of costs and logistics.
Keywords: coal, import, logistics aspects
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Wprowadzenie
Wêgiel kamienny od dawna jest podstawowym Ÿród³em energii pierwotnej,
a dla wielu krajów – Ÿród³em rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Wspó³czesne zasoby tego surowca, g³ównie energetycznego, szacuje siê na ok. 300–400 lat.
Najwiêksze z³o¿a wêgla kamiennego znajduj¹ siê w Stanach Zjednoczonych,
Rosji, Chinach, Australii, Kanadzie, Niemczech, Republice Po³udniowej Afryki,
Wielkiej Brytanii i w Indiach, a tak¿e w Zag³êbiu Górnoœl¹skim, Dolnoœl¹skim
i Lubelskim w Polsce.
W Europie najwiêkszym producentem wêgla kamiennego jest Polska. Mimo
¿e poziom zapasów surowca uwa¿a siê za zbyt wysoki, na polski rynek rokrocznie
nap³ywa ok. 10 mln ton wêgla importowanego. Do najwiêkszych dostawców
nale¿¹: Rosja (98% wêgla energetycznego), Australia, Czechy, Kolumbia i w ostatnim okresie – Mozambik.
W 2016 r. Polska jest tak¿e najwiêkszym konsumentem wêgla kamiennego
spoœród krajów europejskich. W procesie transportowym importowanego wêgla
uczestniczy kilka ga³êzi transportu, g³ównie morski i kolejowy, a na mniej odleg³ych odcinkach dostaw równie¿ transport samochodowy.

1. Wêgiel kamienny jako towar w polskim obrocie zagranicznym
W Polsce wêgiel jest rozpowszechnionym surowcem energetycznym od XIX w.
A¿ 93% energii elektrycznej pochodzi ze spalania wêgla kamiennego (60%)
i brunatnego (33%).
Pocz¹tkowo wêgiel kamienny by³ wykorzystywany do ogrzewania mieszkañ, jako medium funkcjonowania niektórych ga³êzi transportu oraz w ró¿nych
ga³êziach przemys³u. Aktualnie stanowi podstawowe medium dla sektora energetycznego. Wspó³czeœnie, ze wzglêdów ekologicznych, wykorzystanie wêgla
kamiennego jako medium energetycznego jest powa¿nym i kontrowersyjnym
problemem.
Najwiêksze zasoby wêgla kamiennego w Polsce wystêpuj¹ w Zag³êbiu Górnoœl¹skim, Sudetach i na Wy¿ynie Lubelskiej. Jednak wysokie koszty jego wydobycia i wysoka emisyjnoœæ dwutlenku wêgla podczas spalania stanowi¹ o jego
ograniczonej atrakcyjnoœci rynkowej.
Polskie górnictwo wêglowe generuje ³¹cznie ok. 500 tys. miejsc pracy3. Pod
koniec 2015 r. w kopalniach zatrudnionych by³o 92 083 osób, w tym 70 400 pod
ziemi¹ i ok. 300–400 tys. w otoczeniu bran¿y.

3

J. Duda³a, Górnictwo: wypracowaæ kompromis, uporz¹dkowaæ rynek, http://www.wnp.pl/wiadomosci/
gornictwo-wypracowac-kompromis-uporzadkowac-rynek,270391_1_0_0.html [dostêp: 30.03.2016].
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W drugiej dekadzie XXI w. wêgiel zajmuje kluczow¹ pozycjê w polskim energy-mix4. Jest najbardziej popularnym paliwem wykorzystywanym przy produkcji
elektroenergii i ciep³a. Sektor prywatnych odbiorców zu¿ywa ok. 12 mln ton
rocznie, co stanowi 17% ogólnego zu¿ycia wêgla kamiennego i jest swoistym rekordem w skali Unii Europejskiej. Na rysunku 1 zaprezentowano rozmiary produkcji oraz importu wêgla kamiennego i brunatnego w Europie w 2015 r.

Rysunek 1. Produkcja i import wêgla kamiennego oraz brunatnego w pañstwach europejskich w 2015 r.
ród³o: EURACOAL, Annual report 2015, https://euracoal.eu/library/annual-reports/ [dostêp: 12.07.2016].

Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, ¿e jedynie kilka krajów
europejskich, w tym Polska, zg³asza znaczne zapotrzebowanie na wykorzystanie i import tego surowca. Oznacza to, i¿ rozwój gospodarek i bezpieczeñstwo
energetyczne tych krajów jest oparte na tradycyjnych mediach. W 2010 r. eksport wêgla kamiennego z Polski kszta³towa³ siê na poziomie 7,5 mln ton, przy
4

Mix energetyczny (ang. energy-mix) odzwierciedla strukturê produkcji i konsumpcji energii
wed³ug kryterium jej noœników lub sposobów ich wytwarzania. Jest wa¿nym indeksem u¿ytecznym w badaniu bezpieczeñstwa energetycznego.
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imporcie 11 mln ton. Zaœ w 2013 r. import wêgla kamiennego do Polski wyniós³
10,1 mln ton.
Na rysunku 2 przedstawiono trend eksportu i importu wêgla kamiennego
netto dla Polski w latach 2006-2015.
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Rysunek 2. Eksport i import wêgla kamiennego netto w Polsce w latach 2006–2015
ród³o: J. Olszowski, Polski przemys³ wêglowy a Unia Europejska: kiedy dojd¹ do porozumienia?, Konferencja Coaltrans Poland, Kraków, maj 2016.

W 2011 r. ca³kowity import wêgla kamiennego do Polski siêga³ a¿ 15 mln ton.
W 2013 r. nast¹pi³ spadek do 10,1 mln ton, wobec 3,7 mln eksportu tego surowca5.
W 2015 r. wolumen importu spad³ do 8,2 mln ton6. W okresie od stycznia do
maja 2016 r. do Polski dotar³o 3,1 mln ton zagranicznego wêgla kamiennego netto, podczas gdy w tym samym okresie roku ubieg³ego by³o to 2,8 mln ton.
W wiêkszoœci by³ to wêgiel energetyczny, przy widocznym spadku importu wêgla koksuj¹cego. Podane liczby wskazuj¹ na fakt, ¿e Polska, w której produkuje
siê ponad 70 mln ton wêgla rocznie, importuje wiêcej, ni¿ eksportuje, nie korzystaj¹c w pe³ni z mo¿liwoœci korzystnego eksportu na rynki zachodnie. Koszt wydobycia jednej tony wêgla w pañstwowej Polskiej Grupie Górniczej wynosi
ponad 250 PLN7.
Na IV Konferencji Wêglowej Coaltrans w Krakowie prezes PG Silesia Michal
Heøman wyrazi³ opiniê, ¿e recept¹ na rentownoœæ polskich spó³ek wêglowych
mo¿e byæ zwiêkszenie wolumenu eksportu wêgla. Nale¿y podkreœliæ, ¿e czeska
spó³ka PG Silesia jest jedn¹ z niewielu rentownych spó³ek wêglowych obecnie
dzia³aj¹cych na terenie Polski.

5
6
7

www.wPolityce. pl [dostêp: 10.07.2016].
M. Graniszewska, Rosyjski wêgiel znów ma wziêcie, „Puls Biznesu”, 25.07.2016, s. 4–5.
Na podstawie danych Dzia³u Analiz Rynkowych Wêglokoksu.
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Uwzglêdniaj¹c wysoki poziom zapotrzebowania na wêgiel kamienny,
w ostatnich latach produkcja w sektorze górniczym pañstwa wydaje siê byæ niedostosowana do warunków rynkowych, choæ mówi siê o ogromnych zapasach
przy kopalniach lokalnych w Polsce8 (zob. tab. 1).
Tabela 1. Stan zapasów wêgla kamiennego w Polsce w okresie styczeñ–maj 2016 r.
2016

Zapasy wêgla kamiennego (mln ton)

styczeñ

5 683 442

luty

6 131 005

marzec

5 986 063

kwiecieñ

4 655 757

maj

4 706 515

ród³o: Agencja Rozwoju Przemys³u S.A., Stan zapasów wêgla kamiennego, http://www.polskirynekwegla.pl/raport-dynamiczny/stan-zapasow-wegla-kamiennego-caly-okres-czasu [dostêp: 13.07.2016].

Z tabeli 1 wynika, ¿e w maju 2016 r. stan zapasów wêgla kamiennego w Polsce
ukszta³towa³ siê na wysokim poziomie 4,7 mln ton. Powszechnie takie zapasy
uwa¿a siê za nieuzasadnione potrzebami gospodarki i œwiadcz¹ce o nadpoda¿y
i problemach w systemie dystrybucji lokalnych spó³ek wêglowych. Natomiast
za odpowiedni poziom zapasów (na podstawie doœwiadczeñ lat poprzednich)
mo¿na uznaæ 2 mln ton tego surowca. Warto pamiêtaæ, ¿e w 2015 r. przy podobnym do obecnego stanie zapasów wêgla kamiennego (g³ównie energetycznego)
Polska bez przeszkód importowa³a ten surowiec z terytorium Federacji Rosyjskiej. Byæ mo¿e dlatego w mass mediach spotyka siê opinie o wêglu importowanym jako jednym z kluczowych problemów polskiego górnictwa. Podobne
stwierdzenie nale¿a³oby przeanalizowaæ z ekonomicznego punktu widzenia,
import bowiem nie jest problemem, tylko mechanizmem i instrumentem gospodarczym powszechnie wystêpuj¹cym na œwiecie.
Polski rynek wêgla jest atrakcyjny dla importerów ze wzglêdu na wysoki
wolumen lokalnego popytu, a tak¿e konkurencyjne ceny hurtowe i detaliczne9.
Rosyjskie spó³ki wêglowe sprzedaj¹ paliwo polskim odbiorcom oddalonym o ok.
4000 km i to po cenach konkurencyjnych, uwzglêdniaj¹c ponoszone koszty
transportu na odleg³y rynek zbytu. Wêgiel ze Wschodu jest dostêpny na rynku
w cenie ok. 200 PLN.

8

9

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e problem wydobycia, zu¿ycia oraz importu wêgla w Polsce jest problemem
ekonomicznym i politycznym. Por. Sektor energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., www.paiz.gov.pl [dostêp: 12.07.2016].
U. Lorenz, Wêgiel energetyczny na œwiecie – sytuacja w 2013 roku i perspektywy, s. 2, http://docplayer.
pl/4150114-Urszula-lorenz-dr-inz-instytut-gospodarki-surowcami-mineralnymi-i-energia-pan-krakow.
html [dostêp: 12.07.2016].
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2. Typizacja importu wêgla kamiennego do Polski
Aktualny poziom eksportu jest porównywalny do iloœci wêgla pochodz¹cego
z importu, który znajduje odbiorców na terenie Polski. Analizuj¹c tê sytuacjê,
warto poszukaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania. Jakiego rodzaju wêgiel jest
importowany? Jakiego typu potrzeby zaspokaja? Do jakich sektorów gospodarki narodowej trafia? Sk¹d i za pomoc¹ jakich ga³êzi transportu trafia do Polski?
antracyt
3%

koksuj¹cy
33%

energetyczny
64%

Rysunek 3. Typy importowanego do Polski wêgla kamiennego w 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych IHS Inc., 2016, http://connect.ihs.com/Capabilities/
COL [dostêp: 14.07.2016].

Na rysunku 3 przedstawiaj¹cym wspó³czesn¹ strukturê jakoœciow¹ importowanego do Polski wêgla kamiennego mo¿na zauwa¿yæ, ¿e:
– wiêkszoœæ importowanego paliwa stanowi wêgiel energetyczny (64%), czyli
ok. 5 mln ton – jest to paliwo o niskiej i œredniej wartoœci opa³owej rzêdu
21–25 MJ/kg10;
– wêgiel koksuj¹cy stanowi 33%, czyli ok. 2,6 mln ton – to wêgiel o wysokiej
wartoœci opa³owej, zdatny do koksowania;
– antracyt stanowi 3%, czyli ok. 300 tys. ton – to wêgiel o najwiêkszych parametrach jakoœciowych i bardzo wysokiej wartoœci opa³owej.

10

MJ/kg – wartoœæ opa³owa wêgla kamiennego, iloœæ ciep³a powstaj¹ca podczas ca³kowitego i zupe³nego spalania paliwa przy za³o¿eniu, ¿e para wodna znajduj¹ca siê w spalinach nie skrapla siê
nawet w sytuacji, gdy spaliny osi¹gn¹ temperaturê pocz¹tkow¹ paliwa.
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Wêgiel kamienny to przede wszystkim medium i surowiec strategiczny
w gospodarce energetycznej. Z wêgla wytwarza siê obecnie ponad 39% energii
elektrycznej, a w Polsce udzia³ paliw wêglowych w jej produkcji wynosi a¿
95%11. Jest te¿ cennym surowcem w przemyœle chemicznym.
Z rysunku 4 mo¿na wnioskowaæ, ¿e Polska importuje najwiêcej wêgla o podobnych parametrach jakoœciowych do produkowanego w lokalnych kopalniach. W 2015 r. produkcja wêgla energetycznego w Polsce wynios³a 59,2 mln
ton, a wêgla koksuj¹cego – 13 mln ton. Zak³adaj¹c, ¿e wspomniane wczeœniej
4,7 mln ton zapasów to wêgiel energetyczny, oznacza to, ¿e jego import do Polski
nie wynika z braku odpowiedniego paliwa krajowego i nie zaspokaja deficytu
pojawiaj¹cego siê na skutek zwiêkszonego zu¿ycia, lecz jest on elementem walki
konkurencyjnej i niszy wykorzystywanej przez eksporterów z zagranicy. Jednoczeœnie w roku 2015 w Polsce wyprodukowano 13 mln ton wêgla koksuj¹cego,
z czego wyeksportowano 2,2 mln ton.
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Rysunek 4. Import wêgla kamiennego do Polski w 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych IHS Inc., 2016, http://connect.ihs.com/Capabilities/COL [dostêp: 14.07.2016].
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J. Dubiñski, M. Turek, H. Aleksa, Wêgiel kamienny dla energetyki zawodowej w aspekcie wymogów ekologicznych, „Górnictwo i Œrodowisko” 2005, nr 2, s. 5.
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3. Struktura kierunkowa importu wêgla kamiennego do Polski
Import wêgla kamiennego do Polski w zasadniczej czêœci pochodzi z trzech
kierunków: Federacji Rosyjskiej, Australii i Czech.
W 2015 r. z terytorium Federacji Rosyjskiej importowano do Polski 4,9 mln
ton wêgla kamiennego, w wiêkszoœci energetycznego, przewo¿¹c go przede
wszystkim transportem kolejowym (4,4 mln ton). G³ówny strumieñ importu by³
realizowany przez pó³nocne przejœcie graniczne Braniewo/Gronowo–Mamonowo
oraz wschodnie przejœcia graniczne w Terespolu–Brzeœciu i Hrubieszowie–Izowie.
Od po³udnia g³ównymi przejœciami granicznymi s¹ Cha³upki–Bohumin i Zebrzydowice. Zaœ drog¹ morsk¹ przez porty w Œwinoujœciu, Gdyni, Gdañsku i Szczecinie sprowadzono ok. 42% importu ogó³em.

Rysunek 5. Kierunek importu wêgla kamiennego z terytorium Federacji Rosyjskiej do Polski
ród³o: Opracowanie w³asne.

Na rysunku 5 schematycznie oznaczono kierunek transportu wêgla z terytorium Federacji Rosyjskiej. Na mapie Rosji wskazano wyró¿niaj¹ce siê obszary
pozyskania wêgla kamiennego, z których surowiec ten importowano do Polski
w 2015 r. w nastêpuj¹cej iloœci:
– 55%, ok. 2,3 mln ton (obwód kemerowski),
– 39%, ok. 1,6 mln ton (region chakaski),
– 4%, ok. 150 tys. ton (obwód rostowski),
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– po 1%, ok. 30 tys. ton (regiony Nowosybirska i Irkucka)12.
Poci¹gi o ³¹cznej maksymalnej ³adownoœci 4600 ton przewo¿¹ paliwo w wagonach o maksymalnej ³adownoœci do 69 ton. Odpowiednia ³adownoœæ jest
mo¿liwa dziêki szerokiemu rozstawowi torów – 1520 mm na terytorium pañstw
by³ego ZSRR. Wiêksza szerokoœæ torów pozwala osi¹gn¹æ stabilnoœæ przemieszczenia wiêkszej iloœci ³adunku. Warto przeanalizowaæ tu zale¿noœæ odnosz¹c¹
siê do szerokoœci torów w Polsce. Przy szerokoœci 1435 mm maksymalna ³adownoœæ polskich poci¹gów wynosi 2300 ton przy maksymalnej ³adownoœci wagonu
– 57 tony. Transport odbywa siê „transsyberyjsk¹ magistral¹ kolejow¹” na terytorium Rosji oraz tranzytem przez pañstwa Ukrainy, Bia³orusi i Litwy, w zale¿noœci od punktu przeznaczenia na terytorium Polski.
Historyczn¹ pozosta³oœci¹ i elementem polskiego systemu transportu kolejowego zintegrowanego z sieci¹ infrastrukturaln¹ by³ego ZSRR s¹ w Polsce odcinki szerokotorowe (por. rys. 6). Znajduj¹ siê tam przejœcia graniczne obs³uguj¹ce
poci¹gi z importowanym wêglem, które zaznaczono na rysunku 6. S¹ to:
1. Gronowo–Mamonowo (RU/PL),
2. Czajkino–Skandawa (RU/PL),

Rysunek 6. Odcinki szerokotorowe, wybrane porty morskie i przejœcia graniczne na terytorium Polski obs³uguj¹ce import wêgla kamiennego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Mapy Interaktywnej Linii Kolejowych, http://mapa.plksa.pl/ [dostêp: 18.07.2016].

12

Argus Media, http://www.argusmedia.com/coal/ [dostêp: 14.07.2016].
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bruzgi–KuŸnica (BLR/PL),
Swis³ocz–Siemianówka (BLR/PL),
Brest–Terespol (BLR/PL),
Jagodzin–Dorohusk (UKR/PL),
Izow–Hrubieszów (UKR/PL),
Rawa Ruska–Werchrata (UKR/PL),
Moœciska–Medyka (UKR/PL).
Na wskazanych przejœciach granicznych wyposa¿onych w terminale logistyczne s¹ wykonywane operacje prze³adunkowo-sk³adowe oraz obs³uga towarów,
w tym wêgla kamiennego, w obrocie handlowym z pañstwami wschodnimi.
Drugim eksporterem wêgla do Polski pod wzglêdem iloœci jest Australia.
W 2015 r. z Australii przywieziono drog¹ morsk¹ ok. 1,6 mln ton wêgla koksuj¹cego, co stanowi 19% ca³kowitego krajowego importu wêgla kamiennego.
Choæ produkcja wêgla koksuj¹cego w Polsce utrzymuje siê na wystarczaj¹cym
poziomie 13 mln ton rocznie, to ze wzglêdów ekonomicznych (korzystne ceny)
zg³aszany jest popyt na wêgiel z tak odleg³ego kontynentu. Praktyki importu
koksuj¹cego wêgla z Australii do Polski rozpoczê³y siê w 2008 r. od poziomu
60 tys. ton. W ci¹gu nastêpnych lat wolumen ten wyraŸnie postêpowa³ (por. rys. 7).
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Rysunek 7. Import wêgla koksuj¹cego z Australii do Polski w latach 2008–2015
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych IHS Inc., 2016, http://connect.ihs.com/Capabilities/COL [dostêp: 14.07.2016].

Tendencja wzrostowa na rysunku 7 ilustruje powsta³¹ niszê, pozwalaj¹c¹
eksporterom osi¹gaæ zysk na polskim rynku pomimo wysokich cen frachtowych. Wêgiel australijski przewozi siê g³ównie statkami typu Panamax o ³adownoœci 60–65 tys. ton.
Na rysunku 6 zaznaczono równie¿ porty morskie stanowi¹ce g³ówne wêz³y
logistyczne dla wêgla importowanego z Australii. W 2015 r. w porcie morskim
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w Gdyni obs³u¿ono ok. 65%, w Porcie Pó³nocnym w Gdañsku – ok. 10%, a w porcie
morskim w Œwinoujœciu – ok. 25% ³¹cznej masy importowanego wêgla kamiennego.
Trzecim pod wzglêdem iloœci eksporterem wêgla do Polski jest Republika
Czeska. W 2015 r. z Czech do Polski trafi³o ok. 700 tys. ton wêgla kamiennego,
g³ównie koksuj¹cego, co stanowi 9% ogólnej iloœci importu do Polski. Na terytorium Czech obowi¹zuj¹ normalnotorowe standardy kolei, wiêc transport wêgla
do Polski odbywa siê poci¹gami i wagonami o podobnych parametrach. Standaryzacja szerokoœci torów eliminuje koniecznoœæ wykonania operacji prze³adunkowo-sk³adowych, a wêgiel, przekraczaj¹c przejœcia graniczne, transportowany
jest bezpoœrednio do klienta lub trafia do sk³adów dystrybucyjnych znajduj¹cych siê na terytorium Polski.
Transport wêgla importowanego z Czech do Polski odbywa siê przez zaznaczone na rysunku 6 przejœcia graniczne nr 13, 14 i 15, tj.:
– Zebrzydowice–Petrovice (PL/CZ),
– Cieszyn–Cieszyn Czeski (PL/CZ),
– Cha³upki–Bohumin (PL/CZ).
Na zaznaczonych na rysunku 6 przejœciach granicznych obs³uguje siê ³¹cznie
ok. 90% importowanego wêgla. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e punkty te nie s¹ skupione
w jednym obszarze, lecz rozrzucone wzd³u¿ granicy ca³ego pañstwa. Importowany wêgiel jest dystrybuowany do wielu odbiorców w kraju, swobodnie konkuruj¹c z opa³em lokalnych producentów. Importowany wêgiel z terytorium
Rosji jest przemieszczany na odleg³oœæ 4000 km, a przywo¿ony z Australii pokonuje jeszcze d³u¿sz¹ trasê. Powstaje zatem pytanie, dlaczego przy uwzglêdnieniu znacznych kosztów transportu ujawnia siê zjawisko konkurowania z lokalnymi producentami, nieponosz¹cymi tak wysokich kosztów transportu.
Odpowiedzi¹ jest rentownoœæ polskich kopalñ wêgla kamiennego13. Ponadto
w Rosji i Australii znaczna czêœæ tego bogactwa jest pozyskiwana metod¹ odkrywkow¹, przy której wydobycie wêgla znajduj¹cego siê praktycznie na powierzchni
ziemi generuje znacz¹co mniejsze koszty w porównaniu ze stosowan¹ w Polsce
metod¹ g³êbinow¹.
Analizuj¹c zasiêg geograficzny i strukturê rynku nabywców zagranicznego
wêgla kamiennego, mo¿na w przybli¿eniu okreœliæ, ¿e surowiec ten importowany do Polski z Rosji i Kolumbii trafia g³ównie do odbiorców ze wschodnich
województw i Pomorza, zaœ importowany z Czech znajduje nabywców w województwach na po³udniu kraju. Odbiorcami wêgla kamiennego s¹ polscy poœrednicy, którzy podejmuj¹ dalsz¹ dystrybucjê, dostarczaj¹c go konkretnym odbiorcom – ciep³owniom, elektrociep³owniom i gospodarstwom domowym.

13

E. Bendyk, U. Papajak., M. Popkiewicz, M. Sutowski, Polski wêgiel, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 80.
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Podsumowanie
W artykule zaprezentowano wybrane, aktualne zagadnienia dotycz¹ce produkcji i importu wêgla kamiennego. Oprócz ekonomicznego aspektu problematyka ta w ostatnim okresie nabra³a w Polsce charakteru politycznego.
Mimo ¿e Polska jest znacz¹cym producentem i konsumentem wêgla kamiennego oraz posiada wystarczaj¹ce zapasy tego surowca, to jednoczeœnie jest jego
powa¿nym importerem z odleg³ych rynków zagranicznych. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje fakt wykorzystania w polskiej gospodarce wêgla dostarczanego odbiorcom po konkurencyjnych cenach w porównaniu z cenami wêgla rodzimego. Jednoczeœnie Polska jest ma³o znacz¹cym partnerem w miêdzynarodowym obrocie handlowym tym surowcem.
Polskie górnictwo wêglowe powinno poszukiwaæ mo¿liwoœci ograniczania
kosztów produkcji wêgla kamiennego, co by³oby odpowiedni¹ rynkow¹ reakcj¹
na konkurencyjny import w ramach wolnego, miêdzynarodowego handlu.
Ponadto, w obliczu aktualnych wydarzeñ, takich jak Brexit czy wzrost importu
wêgla do Chin, rz¹d polski w ramach protekcjonizmu polskiego górnictwa
wêglowego og³osi³ podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia dodatkowych op³at na wêgiel sprowadzany spoza Unii Europejskiej. Kluczowym argumentem wobec koniecznoœci notyfikowania op³at importowych przez Komisjê
Europejsk¹ jest m.in. fakt emisji zanieczyszczeñ emitowanych przez statki przewo¿¹ce wêgiel z krajów zamorskich.
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