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Marianna Kotowska-Jelonek

EWOLUCJA METODYKI OCENY EFEKTYWNOŒCI
INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH W TRANSPORCIE
WSPÓ£FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY
UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Artyku³ zawiera zwiêz³¹ charakterystykê ewolucji metodyki analizy
efektywnoœci inwestycji transportowych w Polsce wspó³finansowanych z funduszy
unijnych w latach 2004–2014 oraz prezentacjê metodyki obowi¹zuj¹cej w odniesieniu
do inwestycji wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej w perspektywie
finansowej 2014–2020. Przedstawiono ogólne zasady i wymagania sformu³owane
w odniesieniu do zakresu i struktury problematyki, jaka winna byæ przedmiotem
analiz ekonomicznej i finansowej efektywnoœci tych¿e inwestycji, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych unijnych i krajowych regulacji prawnych. Wskazano na istotny rozwój
podstaw metodologicznych, umo¿liwiaj¹cych dokonywanie analiz i ocen efektywnoœci
przedsiêwziêæ inwestycyjnych w infrastrukturze transportowej kraju.

Wprowadzenie
Jednym z czynników determinuj¹cych rozwój systemu transportowego kraju
jest konsekwentna modernizacja zarówno liniowej, jak i punktowej infrastruktury transportowej we wszystkich ga³êziach transportu, prowadzona zgodnie
z przyjêtymi programami i planami jej rozwoju. Teza ta znajduje potwierdzenie
w korzystnych zmianach iloœciowych, jakoœciowych i funkcjonalnych, jakie
w systemie transportowym Polski zasz³y w minionych latach. S¹ one rezultatem
budowy i modernizacji wielu obiektów i urz¹dzeñ infrastrukturalnych, w tym
autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast, linii kolejowych, dworców
i przystanków, portów lotniczych. Inwestycje infrastrukturalne w transporcie s¹
jednak bardzo kapita³och³onne. Dlatego jedn¹ z g³ównych barier rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w ca³ym niemal okresie powojennym a¿ do
uruchomienia procesu transformacji, tj. w latach 1945–1989, by³ niedostateczny
poziom inwestowania w ni¹ oraz brak systemowych rozwi¹zañ w zakresie
dywersyfikacji Ÿróde³ i sposobów finansowania1. Sytuacja uleg³a diametralnej
1

Por. M. Kotowska-Jelonek, Rola infrastruktury transportowej w procesie rynkowej transformacji polskiej
gospodarki, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Radomiu, Radom 1994.

10

Marianna Kotowska-Jelonek

zmianie po wejœciu Polski do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. Mo¿liwoœæ uzyskania z funduszy pomocowych Wspólnoty w latach 2004–2006, 2007–2013, a tak¿e
w perspektywie 2014–2020 istotnego wsparcia finansowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie sprawi³a, ¿e ich realizacja uzale¿niona jest przede
wszystkim od skutecznego pozyskiwania œrodków alokowanych w ró¿nych
funduszach. W praktyce oznacza to poddanie beneficjentów okreœlonym procedurom aplikacyjnym, spe³nianie pewnych wymagañ i uwzglêdnianie zasad wynikaj¹cych z unijnego ustawodawstwa. Wœród nich wa¿ne miejsce zajmuje koniecznoœæ sporz¹dzania tzw. studiów wykonalnoœci (feasibility study), a w ich ramach
dokonanie analiz i ocen efektywnoœci ekonomicznej i finansowej przedsiêwziêæ
inwestycyjnych oraz oceny ryzyka towarzysz¹cego ich realizacji.
G³ównym powodem formu³owania takich wymagañ oraz stopniowego ujednolicania i konkretyzacji procedur aplikacyjnych jest potrzeba efektywnego rozdysponowania funduszy pomiêdzy ró¿ne, konkuruj¹ce ze sob¹ przedsiêwziêcia.
Komisja Europejska, wspó³finansuj¹c okreœlone projekty inwestycyjne, w tym
w sektorze infrastruktury transportu, przez udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej
pomocy finansowej, musi uzyskaæ odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
– czy projektowane przedsiêwziêcie warte jest wspó³finansowania przez Uniê
Europejsk¹, tj. czy przyczynia siê do realizacji g³ównych celów polityki regionalnej Wspólnoty oraz do wzrostu gospodarczego regionu i tworzenia nowych
miejsc pracy;
– czy projektowane przedsiêwziêcie potrzebuje wsparcia finansowego z funduszy UE, tzn. czy przedsiêwziêcie, które realizuje cele polityki regionalnej
Wspólnoty, nie mo¿e byæ zrealizowane samodzielnie przez beneficjenta ze
wzglêdu na brak efektywnoœci finansowej.

1. Ocena efektywnoœci inwestycji infrastrukturalnych w transporcie
w okresie przedakcesyjnym oraz w latach 2004–2006
Przygotowuj¹c aplikacje do UE o wsparcie finansowe projektów inwestycyjnych w sektorze transportu w okresie przedakcesyjnym, przede wszystkim
o œrodki z funduszu ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion)2,
zespo³y sporz¹dzaj¹ce tego typu analizy nie mia³y ³atwego zadania. Wynika³o to
zarówno z niewielkiego doœwiadczenia ekspertów w zakresie wykonywania
takich analiz, jak i braku wsparcia metodologicznego na poziomie krajowym
w postaci wskazówek i wytycznych, które stanowi³yby wsparcie w rozwi¹zywaniu problemów ró¿nej natury.

2

Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej – jeden z trzech instrumentów finansowych
Unii Europejskiej, z którego Polska mog³a korzystaæ w okresie kandydowania do Wspólnoty.
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W okresie tym du¿e znaczenie dla jakoœci sporz¹dzanych analiz, przy braku
zaleceñ i wytycznych krajowych, mia³ opracowany w 1997 r. przez Komisjê Europejsk¹ podrêcznik pt. Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects. In the
context of EC Regional Policy, 1997 edition3. Przewodnik ten nie by³ powszechnie
znany w Polsce. Sk³ada³ siê z trzech czêœci, dwie z nich mia³y charakter informacyjno-metodologiczny, natomiast trzecia zawiera³a przyk³adowe analizy i oceny
efektywnoœci tzw. du¿ych projektów inwestycyjnych z ró¿nych sektorów
gospodarki. Mimo ogólnikowoœci zawiera³ jednak istotne wskazówki metodyczne odnosz¹ce siê do analiz i ocen efektywnoœci ekonomicznej i finansowej projektów inwestycyjnych. Dotyczy³y one – miêdzy innymi – koniecznoœci wykorzystania przy sporz¹dzaniu analiz jednego z g³ównych narzêdzi, jakim jest analiza
kosztów i korzyœci (CBA, cost-benefit analysis). Jej istota by³a wprawdzie ogólnie
znana – szacowanie i wzajemne relatywizowanie wszystkich mo¿liwych kosztów
i korzyœci, dotycz¹cych danego projektu, odnosz¹cych siê zarówno do okresu
jego realizacji, jak i eksploatacji. Praktyczne jej wykorzystanie sprawia³o jednak
beneficjentom wiele trudnoœci. Poniewa¿ przewodnik nie dawa³ wystarczaj¹cych podstaw metodycznych do rozstrzygania wielu dylematów i problemów,
jakie napotyka³y zespo³y opracowuj¹ce oceny efektywnoœciowe, to te czêœci
opracowañ studialnych dla ró¿nych projektów znacznie siê ró¿ni³y miêdzy sob¹
zakresem uwzglêdnianych w analizach kosztów i korzyœci zewnêtrznych oraz
regionalnych. Rozbie¿noœci dotyczy³y tak¿e sposobu ich wartoœciowej wyceny –
co poniek¹d by³o obiektywnie uzasadnione4. Konieczna by³a tak¿e: wielokrotna
iteracja przygotowanych analiz, sukcesywna wymiana pogl¹dów miêdzy beneficjentami a przedstawicielami Komisji Europejskiej, wyjaœnienia ekspertów
wykonuj¹cych analizy odnoœnie do specyfiki ró¿norodnych uwarunkowañ
krajowych, maj¹cych wp³yw na przyjmowane rozwi¹zania metodyczne i metodologiczne. Wyd³u¿a³o to proces opracowywania wniosków o dofinansowanie
przedsiêwziêæ inwestycyjnych i ich akceptacji przez Komisjê Europejsk¹, czas
pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy unijnych, a niekiedy tak¿e jego
wielkoœæ ze wzglêdu na ogólnikowoœæ wytycznych co do obliczania tzw. luki
finansowej. Stanowi³a ona podstawê do okreœlania wysokoœci unijnego wsparcia
finansowego.
Po wejœciu Polski do UE zakres informacji w postaci wytycznych, przewodników, zaleceñ, buduj¹cych metodyczne podstawy do przeprowadzania analiz
efektywnoœciowych, ulega³ stopniowo zwiêkszeniu. Beneficjenci i eksperci mieli
3

4

Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects. In the context of EC Regional Policy, 1997 edition,
Directorate General Regional Policy European Commission, Brussels 1997.
Przekszta³cenie mo¿liwie szerokiego spektrum kosztów i korzyœci generowanych przez inwestycjê w ró¿nych jej fazach w dodatnie lub ujemne strumienie pieniê¿ne nadal stanowi jeden z kluczowych problemów w procesie ewaluacji efektywnoœci inwestycji, wykorzystuj¹cej analizy CBA.
Odnosi siê to w szczególnoœci do kosztów i korzyœci zewnêtrznych, a wiêc dotycz¹cych innych,
ni¿ inwestor, podmiotów, tj. konsumentów, ludnoœci, organizacji, instytucji itp.
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mo¿liwoœæ korzystania ze zaktualizowanego w 2002 r. przewodnika Komisji
Europejskiej, który przet³umaczony zosta³ na jêzyk polski: Analiza kosztów i korzyœci projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny – EFRR,
Fundusz Spójnoœci i ISPA)5.
Do opracowañ zalecanych przez Komisjê Europejsk¹, a dotycz¹cych problematyki efektywnoœci inwestycji, nale¿y zaliczyæ miêdzy innymi:
– Révision du taux d’actualisation des investissements publics, Commissariat
général du Plan, 2005;
– Guidelines for Successful Public–Private Partnerships, European Commission, DG Regional Policy, 2003;
– HEATCO – Developing Harmonised European Approaches for Transport
Costing and Project Assessment, project funded under the 6th Framework
Programme, coordinated by the University of Stuttgart, European Commission, 2006;
– RAILPAG – Railway Project Appraisal Guidelines, European Investment Bank
and European Commission, 2005;
– Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for
transition countries, S. Fankhauser and S. Tepic, EBRD Working Paper no. 92,
2005;
– Appraisal and evaluation in Central Government. The Green Book, HM Treasury, HMSO, London, 2003;
– Cost-Benefit Analysis and the Environment: Recent Developments, D. Pearce,
G. Atkinson and S. Mourato, OECD / Edward Elgar, Cheltenham 2005;
– Cost-benefit analysis of infrastructure projects in an enlarged European Union:
an incentive-oriented approach, M. Florio, S. Vignetti, DG Regional Policy,
May 2003;
– Handbook on estimation of external cost in the transport sector. Produced
within the study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of
Transport (IMPACT). Version 1.0. CE Delft, December 2007.
Z opracowañ powsta³ych w Polsce wymieniæ nale¿y tzw. niebiesk¹ ksiêgê, tj.
Metodykê sporz¹dzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podrêcznik dla beneficjentów, przygotowan¹ w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. na podstawie zaleceñ UE przez konsorcjum firm konsultingowych.
Szczegó³owa charakterystyka zaleceñ, wytycznych i pogl¹dów wynikaj¹cych
z unijnych i krajowych przewodników i opracowañ, przekracza ramy niniejszego artyku³u. Istotna jest jednak konkluzja, ¿e mimo to sporz¹dzanie analiz
i ocen efektywnoœciowych projektowanych inwestycji transportowych, w tym
5

Oryginalny tytu³ w jêzyku angielskim to: Guide to Cost-Benefit analysis of investment projects
(Structural Fund – ERDF, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession). Prepared for: Evaluation Unit Directorate General Regional Policy European Commission, Brussels 2002.
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infrastrukturalnych, w ramach wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE sprawia³o beneficjentom wiele trudnoœci. Dotyczy³o to tak¿e kolejowych
inwestycji infrastrukturalnych. Z przegl¹du analiz ekonomiczno-finansowych
wykonanych w latach 2006–2007 w ramach studiów wykonalnoœci dla dwunastu
kolejowych projektów infrastrukturalnych wynika³o, ¿e najwiêcej problemów,
kwestii spornych, a tak¿e ró¿norodnoœæ w podejœciu ekspertów generowa³y takie obszary, jak:
– identyfikacja wariantu referencyjnego, tj. wariantu odniesienia dla wariantów inwestycyjnych przedsiêwziêcia – wariant „nie robiæ nic” czy wariant
„minimum”;
– zakres i zasadnoœæ stosowania metody przyrostowej (zwanej tak¿e ró¿nicow¹) w obliczaniu wskaŸników efektywnoœci finansowej i efektywnoœci
ekonomicznej, tj. na podstawie ró¿nicy miêdzy wariantem inwestycyjnym
a opcj¹ „nie robiæ nic” b¹dŸ rozwi¹zaniem „minimum”;
– metodyka opracowywania prognoz przewozowych (przewozów pasa¿erów
i ³adunków), bêd¹cych podstaw¹ do okreœlania przewidywanej pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej na projektowanej linii;
– prognozowanie poziomu stawek dostêpu do infrastruktury kolejowej w przyjmowanym cyklu ¿ycia projektu, tj. najczêœciej w okresie 30 lat;
– prognozowanie poziomu kosztów utrzymania i eksploatacji wszystkich analizowanych wariantów (inwestycyjnych i referencyjnych) tak¿e w powy¿szej
perspektywie czasowej;
– zakres uwzglêdniania kosztów i korzyœci zewnêtrznych w analizie efektywnoœci ekonomicznej przedsiêwziêcia;
– metody wyceny kosztów i korzyœci zewnêtrznych na potrzeby rachunku,
w tym: wycena wartoœci czasu, ¿ycia ludzkiego, zajêtoœci terenów, emisji spalin,
ha³asu itp.;
– sposób uwzglêdniania i wyceny ryzyka towarzysz¹cego projektowanym
przedsiêwziêciom inwestycyjnym6.

6

Por. M. Kotowska-Jelonek, T. Dyr., B. Zago¿d¿on, P.R. Kozubek, Przegl¹d analiz ekonomiczno-finansowych wykonanych w latach 2006–2007 w ramach studiów wykonalnoœci projektów kolejowych, Raport z dnia 30.10.2007 r. z realizacji zadania cz¹stkowego w ramach projektu pt. Opracowanie wytycznych i procedur do oceny kolejowych projektów inwestycyjnych z Funduszu
Spójnoœci na lata 2007–2013, Warszawa 2007, opracowanie niepubl.; Efektywnoœæ kolejowych inwestycji infrastrukturalnych wspó³finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, cz. 1 [w:] Unia Europejska. Wp³yw na rozwój Polski, red. M. Kotowska-Jelonek, Seria: Monografie, Studia, Rozprawy
nr M5, Wydawnictwo Politechniki Œwiêtokrzyskiej, Kielce 2008, s. 9–84.
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2. Analiza i ocena efektywnoœci inwestycji infrastrukturalnych
w transporcie w latach 2007–2013
W kolejnej perspektywie finansowej, obejmuj¹cej lata 2007–2013, metodyczne podstawy analizy i oceny efektywnoœci inwestycji transportowych, w tym
infrastrukturalnych, wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej uleg³y
rozwiniêciu i konkretyzacji zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.
Du¿e znaczenie mia³o Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiaj¹ce przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci
(Dz. Urz. UE L210 z 31.07.2006). Podtrzymano w nim obowi¹zek wiarygodnego
uzasadniania wniosków o wspó³finansowanie inwestycji. W odniesieniu do tzw.
du¿ych projektów, których ca³kowite koszty realizacji przekracza³y 50 mln EUR
(w odniesieniu do projektów z zakresu ochrony œrodowiska naturalnego –
25 mln EUR), pañstwa cz³onkowskie ubiegaj¹ce siê o ich dofinansowanie z funduszy UE – zgodnie z art. 40 przywo³anego rozporz¹dzenia – zobowi¹zane zosta³y do przed³o¿enia Komisji:
– informacji o podmiocie odpowiedzialnym za wdra¿anie projektów,
– informacji o charakterze inwestycji wraz z jej opisem, wartoœci¹ finansow¹
i lokalizacj¹,
– wyników studiów wykonalnoœci,
– harmonogramu realizacji projektu,
– analizy kosztów i korzyœci obejmuj¹cej ocenê ryzyka i przewidywane oddzia³ywanie na dany sektor oraz na sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ pañstwa
cz³onkowskiego lub regionu (ewentualnie na inne regiony Wspólnoty),
– analizy oddzia³ywania na œrodowisko,
– uzasadnienia wk³adu publicznego,
– planu finansowego zawieraj¹cego ca³kowit¹ kwotê zasobów finansowych
z wyszczególnieniem wszystkich Ÿróde³ finansowania, w tym wk³ad funduszy UE i innych Ÿróde³ finansowania wspólnotowego.
Po raz kolejny zaktualizowany zosta³ Przewodnik do analizy kosztów i korzyœci
projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójnoœci oraz Instrument Przedakcesyjny pod redakcj¹ Massimo Florio7. Zosta³ on istotnie rozbudowany, a zaproponowane w drugiej czêœci, zatytu³owanej: Agenda analityczna
dla ewaluatora projektu, rozwi¹zania uwzglêdnia³y doœwiadczenia ekspertów
Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, inicjatywy JASPERS8
7

8

Oryginalna wersja: Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, European Commission, Directorate General Regional Policy, Brussels 2008.
JASPERS – ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich – przedsiêwziêcie Komisji Europejskiej, Europejskiego
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oraz urzêdników z kilku jednostek geograficznych Dyrekcji Regionalnej KE
w zakresie ewaluacji ró¿nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Ponadto Dyrekcja
Regionalna opracowa³a nowy dokument pt. Guidance on the methodology for
carrying out Cost-Benefit Analysis. Working Document No. 4. The New Programming Period 2007–20139. G³ównym celem tego przewodnika by³o:
– wyjaœnienie zasad przeprowadzania analiz kosztów i korzyœci przy du¿ych
projektach inwestycyjnych,
– okreœlenie procedury obliczania dotacji UE dla wszystkich projektów
z uwzglêdnieniem metody tzw. luki finansowej,
– udzielenie pomocy w rozwi¹zywaniu niektórych kwestii szczegó³owych (np.
uwzglêdnianie w analizach jednej z g³ównych zasad polityki wspólnotowej,
tj. „zanieczyszczaj¹cy p³aci”, sposób korygowania kosztów i korzyœci w sytuacji,
gdy planowane finansowanie przedsiêwziêcia inwestycyjnego uwzglêdnia
formu³ê partnerstwa publiczno-prywatnego).
W œwietle problemów, które ujawni³y siê w Polsce podczas sporz¹dzania
analiz efektywnoœciowych w poprzednim okresie programowania, dokument
ten stanowi³ istotn¹ pomoc dla analityków i ekspertów wykonuj¹cych analizy
i oceny dla nowego okresu programowania, obejmuj¹cego lata 2007–2013.
Na poziomie krajowym opracowane zosta³y – w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 – tzw. Wytyczne w zakresie wybranych
zagadnieñ zwi¹zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generuj¹cych dochód10 oraz tzw. niebieskie ksiêgi, opracowane przez
JASPERS11. Zawiera³y one wytyczne odnoœnie do przeprowadzania analizy kosztów
i korzyœci dla planowanych projektów inwestycyjnych w ró¿nych sektorach
transportu: drogowym, kolejowym, lotniczym i w transporcie publicznym. Opracowane zosta³y odrêbnie dla wymienionych sektorów transportu z uwzglêdnieniem ich specyfiki. Mia³o to istotne znaczenie dla ustalania metodyki analizy
kosztów i korzyœci konkretnych projektów inwestycyjnych w tych sektorach
transportu, a tak¿e dla rozwi¹zywania wielu kwestii szczegó³owych, w tym
w zakresie szacowania poszczególnych elementów kosztów i korzyœci. Ksiêgi te,
zaktualizowane w 2015 r., stanowi¹ nadal du¿e wsparcie metodyczne w opraco-

9

10

11

Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju maj¹ce na celu udzielenie pañstwom cz³onkowskim UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu
projektów ubiegaj¹cych siê o wsparcie z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoœci.
Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis. Working Document 4, The
New Programming Period 2007–2013, European Commission, Directorate General Regional Policy,
Brussels 2006.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj¹cych
dochód, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
Niebieskie ksiêgi (Blue Books) dla projektów infrastruktury drogowej, lotniczej, kolejowej oraz
transportu publicznego realizowanych w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013, Ministerstwo Infrastruktury, Inicjatywa JASPERS, Warszawa 2008.
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wywaniu analiz efektywnoœciowych dla infrastrukturalnych projektów transportowych, których wspó³finansowanie z funduszy UE mo¿liwe jest w perspektywie finansowej 2014–2020.
Wa¿nym elementem wsparcia instytucjonalnego beneficjentów w procesie
opracowywania analiz kosztów i korzyœci przedsiêwziêæ inwestycyjnych w transporcie w analizowanym okresie sta³o siê utworzenie w 2007 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). G³ównym jego celem jest racjonalne
i efektywne wykorzystanie do 2023 r. wszystkich œrodków Unii Europejskiej
przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych. Statutowym
przedmiotem dzia³alnoœci CUPT jest wdra¿anie programów i projektów rozwoju
infrastruktury transportowej, w szczególnoœci programów i projektów wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007–2013
oraz 2014–2020. Z punktu widzenia beneficjenta istotny jest przede wszystkim
ten aspekt dzia³alnoœci CUPT, który dotyczy wsparcia w zakresie przygotowywania i opracowywania wniosku o dofinansowanie okreœlonego projektu z funduszy UE12.

3. Podstawy metodyczne analiz efektywnoœci inwestycji
infrastrukturalnych w transporcie w ramach perspektywy
finansowej 2014–2020
W obecnym okresie programowania, obejmuj¹cym lata 2014–2020, tak¿e istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania du¿ej puli œrodków z funduszy unijnych na
finansowanie inwestycji w sektorze polskiego transportu, w tym w infrastrukturze transportowej, a podstawy metodologiczne oraz wsparcie instytucjonalne
beneficjentów i ekspertów sporz¹dzaj¹cych analizy kosztów i korzyœci s¹ nieporównywalnie wiêksze ni¿ przed 12 laty. Istotne znaczenie maj¹ nie tylko aktualizowane wytyczne i zalecenia UE, dokumenty krajowe, ale tak¿e liczne opracowania powstaj¹ce w instytutach i oœrodkach naukowo-badawczych.
Podstawy prawne wyk³adni UE w zakresie prowadzenia analiz kosztów i korzyœci w okresie programowania 2014–2020 zawarte s¹ w za³¹czniku III do Rozporz¹dzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. zatytu³owanym Methodology for carrying out the cost-benefit analysis (Dz. Urz.
UE L38/44 z 13.02.2015). Dokument ten s³u¿y przede wszystkim pomoc¹ przy
ocenie du¿ych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Formu³uj¹c zasady ogólne oraz
charakteryzuj¹c konieczne elementy analizy kosztów i korzyœci, stwarza jednolite ramy i podstawy metodyczne analiz.

12

Por. www.cupt.gov.pl.
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G³ównym Ÿród³em wiedzy, firmowanym przez KE, jest uaktualniona (w grudniu
2014 r.) wersja Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic
appraisal tool for Cohesion Policy 2014–202013. Po raz kolejny wiod¹ce opracowanie KE poddano weryfikacji i uwzglêdniono zmiany w polityce UE, metodologii analizy kosztów i korzyœci oraz najlepszych praktykach. Wieloosobowy zespó³ autorski korzysta³ z doœwiadczeñ zgromadzonych podczas przygotowania
i oceny projektów w ubieg³ych okresach programowania polityki spójnoœci. Porównuj¹c treœæ, strukturê i objêtoœæ tego wydania przewodnika z jego wersj¹
z 1997 r., mo¿na oceniæ zmiany, jakie w zakresie metodologicznych podstaw
analizy kosztów i korzyœci zasz³y przez 17 lat dziel¹cych oba wydania podrêcznika. Nieco mniejsze znaczenie dla omawianej problematyki ma firmowane przez
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) opracowanie pt. The economic appraisal of
Investment Projects at the EIB14. Wskazuje bowiem tylko na wybrane kwestie
oceny efektywnoœci ekonomicznej przedsiêwziêæ inwestycyjnych w ró¿nych
sektorach gospodarki, nie tylko w transporcie, wspó³finansowanych przez EBI.
Krajowy dokument okreœlaj¹cy zasady wykonania analiz finansowych i ekonomicznych dla ró¿nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych to opracowane przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj¹cych
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–202015. Za³¹cznikiem do ww. wytycznych s¹ prognozy makrogospodarcze, podlegaj¹ce corocznej aktualizacji.
Zawieraj¹ one istotne dane i wskaŸniki umo¿liwiaj¹ce sporz¹dzanie analiz, szacowanie poszczególnych elementów rachunku efektywnoœci, eliminuj¹c w ten
sposób subiektywizm autorów.
Bardzo wa¿nym Ÿród³em metodologicznym analiz s¹ wspomniane niebieskie
ksiêgi, opracowane przez inicjatywê JASPERS, zaktualizowane dla sektora drogowego w lipcu 2015 r.16, dla sektora kolejowego we wrzeœniu 2015 r.17 Nie bez
znaczenia jest tak¿e wsparcie instytucjonalne beneficjentów oraz autorów analiz
przez dostarczenie szerokiego zakresu informacji dostêpnych na stronach internetowych wielu instytucji krajowych i miêdzynarodowych (Centrum Unijnych
Projektów Transportowych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej, International Transport Forum18 itp.). Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e opracowania prezentuj¹ce dobre praktyki w analizach kosztów i korzyœci: Improving
13
14
15
16
17

18

European Commission, Directorate General for Regional and Urban Policy, Brussels 2014.
European Investment Bank, Luxembourg 2013.
Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015.
Niebieska ksiêga. Infrastruktura drogowa, Inicjatywa JASPERS, nowe wydanie, Warszawa 2015.
Niebieska ksiêga. Sektor Kolejowy. Infrastruktura kolejowa, Inicjatywa JASPERS, nowe wydanie
2014–2020, Warszawa 2015.
International Transport Forum dzia³a przy OECD i prowadzi badania dotycz¹ce ró¿nych aspektów
funkcjonowania transportu. Ich wyniki udostêpniane s¹ w formie publikacji papierowych i elektronicznych na stronie internetowej: www.internationaltransportforum.org.
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the Practise of Cost-Benefit Analysis in Transport19 oraz Najlepsze praktyki
w analizach kosztów i korzyœci projektów transportowych wspó³finansowanych
ze œrodków unijnych20.

Podsumowanie
Syntetyczny przegl¹d unijnych i krajowych regulacji prawnych, wytycznych
i zaleceñ dotycz¹cych sporz¹dzania analiz efektywnoœci inwestycji infrastrukturalnych w transporcie z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyœci wskazuje
na rozwój metodologicznych podstaw przeprowadzania tego typu analiz w kilkunastu minionych latach. Ma to istotny wp³yw na wzrost wiarygodnoœci wyników analiz, a tym samym na potwierdzenie przydatnoœci ekonomicznej projektowanych inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Umo¿liwia poprawê
skutecznoœci wykorzystania potencjalnej pomocy finansowej Unii Europejskiej
na finansowanie kapita³och³onnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych, wynikaj¹cej
z alokacji œrodków w perspektywie 2014–2020.
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celu „Europejska wspó³praca terytorialna”, Za³¹cznik III pt. Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyœci (Dz. Urz. UE L38/44 z 13.02.2015)
The economic appraisal of Investment Projects at the EIB, European Investment Bank,
Luxembourg 2013
Unia Europejska. Wp³yw na rozwój Polski, red. M. Kotowska-Jelonek, Seria: Monografie, Studia, Rozprawy, nr M5, Wydawnictwo Politechniki Œwiêtokrzyskiej, Kielce 2008
Wytyczne w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj¹cych dochód i projektów hybrydowych na lata
2014–2020, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015
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THE EVOLUTION OF METHODOLOGY THE EFFICIENCY APPRAISAL
OF INVESTMENTS IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE CO-FUNDED
BY THE EUROPEAN UNION
Summary: The paper presents in a short form the evolution of methodology the efficiency appraisal of investments in transport infrastructure in Poland co-funded by
the European Union in the period 2004–2014 and the current methodology in the financial perspective 2014–2020. General principles and requirements that have been
formulated into economical and financial analysis are also presented.
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WAHANIA KONIUNKTURY
W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Stan koniunktury w ciê¿arowym transporcie samochodowym zale¿y
od ró¿norodnych czynników determinuj¹cych kondycjê firm transportowych, stanu
krajowej gospodarki, sytuacji miêdzynarodowej. Na naturê wahañ koniunktury
wp³ywa miêdzy innymi: popyt na us³ugi transportowe i ich poda¿, koszty prowadzenia dzia³alnoœci przewozowej, w tym ceny paliw, sytuacja na rynku pracy, konkurencja wœród przewoŸników, system prawny i podatkowy itp. Wypadkowa dzia³ania
tych wszystkich czynników decyduje o wspólnych i specyficznych w³aœciwoœci wahañ koniunktury.
Celem artyku³u jest zbadanie morfologicznych cech wahañ cyklicznych na rynku
transportowym w Polsce oraz wybranych krajach o ró¿nym sta¿u cz³onkowskim w
Unii Europejskiej. W artykule podsumowano dotychczasowe rezultaty badañ koniunktury w transporcie samochodowym w Polsce, w szczególnoœci sytuacji finansowej
firm transportowych (zarówno prowadz¹cych dzia³alnoœæ krajow¹, jak i przewozy
miêdzynarodowe), wielkoœci przewozów, inwestycji, konkurencji, barier utrudniaj¹cych rozwój itp.

Wprowadzenie
Wahania aktywnoœci gospodarczej towarzysz¹ funkcjonowaniu zarówno
gospodarek krajów rozwiniêtych, jak i pañstw do takiego miana aspiruj¹cych.
Takie wahania postrzegane s¹ zwykle jako efekt ró¿nej natury zaburzeñ, które
mimo ¿e pocz¹tkowo maj¹ charakter mniej lub bardziej lokalny, zostaj¹ wzmocnione i – bezpoœrednio lub z pewnym opóŸnieniem i ró¿nym natê¿eniem – oddzia³uj¹ na wszystkie sektory gospodarki. Jednoczeœnie procesy globalizacyjne
s³u¿¹ dalszej transmisji powsta³ych wahañ, zwiêkszaj¹c ich natê¿enie i zasiêg.
Co oczywiste, gospodarka Polski równie¿ podlega tego typu procesom.
Badania cyklicznych wahañ gospodarki Polski prowadzone s¹ ju¿ od ponad
20 lat. Dorobek w zakresie badañ teoretycznych, a zw³aszcza empirycznych, jest
doœæ obszerny i stanowi istotny wk³ad do teorii i praktyki badañ koniunktury
prowadzonych pod auspicjami jednostek badawczych, takich jak: IFO (Institut
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fur Wirtschaftsforschung), INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), NBER (National Bureau of Economic Research) i organizacji
miêdzynarodowych np. Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET).
Z powsta³ych w ostatnim okresie prac maj¹cych na celu przede wszystkim
identyfikacjê cech wahañ cyklicznych rodzimej gospodarki mo¿na wymieniæ
m.in. prace zespo³u El¿biety Adamowicz1, Marii Drozdowicz-Bieæ, Ryszarda Barczyka i Marka Lubiñskiego, Paw³a Skrzypczyñskiego, Zbigniewa Matkowskiego.
Mimo ¿e dok³adnie przeanalizowano cechy wahañ podstawowych zmiennych
makroekonomicznych (m.in. produktu krajowego brutto (PKB), wartoœci dodanej, spo¿ycia, eksportu, importu oraz wielkoœci zatrudnienia), co pozwoli³o nie
tylko na zidentyfikowanie cykli polskiej gospodarki w ró¿nych okresach, ale tak¿e stopnia jej synchronizacji z cyklem koniunkturalnym w krajach Unii Europejskiej (UE), to trudno oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ sfera transportu nie mieœci³a siê
w g³ównym nurcie badañ. Pewnym wyj¹tkiem w tym zakresie jest praca Micha³a
Bernardellego i Moniki Dêdys2 oraz, zawieraj¹ca wspomnian¹ pracê, ksi¹¿ka3
poœwiêcona badaniom przeprowadzonym metodami ekonometrii, analizy szeregów czasowych i ukrytych ³añcuchów Markowa, dynamiki miêkkich (ankietowych) i twardych charakterystyk sektora transportu towarowego w Polsce.
Z pewnoœci¹ nie zaskakuje fakt, i¿ wielkoœæ produkcji transportowej, podobnie jak wiêkszoœæ kategorii makroekonomicznych, tak¿e podlega cyklicznym
zmianom. Z uwagi na silne sprzê¿enia zwrotne pomiêdzy transportem a innymi
dzia³ami gospodarki (zw³aszcza jej sfery realnej), wyjaœnienie natury wahañ na
rynku transportowym wci¹¿ czeka na wyczerpuj¹cy opis zarówno w sferze modeli matematycznych, jak i ekonometrycznych. Nie wdaj¹c siê w rozwa¿ania
odnoœnie do budowy jednego ze wspomnianych modeli, w niniejszej pracy
1

2

3

E. Adamowicz, S. Dudek, D. Pachucki, K. Walczyk, Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekœcie struktury tych gospodarek, Raport na temat
pe³nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej,
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008; E. Adamowicz, S. Dudek, D. Pachucki, K. Walczyk, Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, „Prace i Materia³y Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szko³y
G³ównej Handlowej” 2012, nr 89; M. Drozdowicz-Bieæ, Cykle i wskaŸniki koniunktury, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2012; R. Barczyk, M. Lubiñski, K. Konopczak, K. Marczewski, Synchronizacja wahañ koniunkturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ 2010;
P. Skrzypczyñski, Wahania aktywnoœci gospodarczej w Polsce i strefie euro, Raport na temat
pe³nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej,
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008; Composite Indicators of Business Activity for Macroeconomic
Analysis, red. Z. Matkowski, „Prace i Materia³y Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szko³y G³ównej
Handlowej” 2004, nr 74.
M. Bernardelli, M. Dêdys, Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej
[w:] Badania koniunktury – zwierciad³o gospodarki, cz. 1, „Prace i Materia³y Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szko³y G³ównej Handlowej” 2012, vol. 90, s. 159–181.
S. Dorosiewicz, Koniunktura w transporcie. Metodyka badañ, wyniki, modele, Instytut Transportu
Samochodowego, Warszawa 2013.
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ograniczono siê do przedstawienia palety wyników empirycznych i postarano
siê – przynajmniej czêœciowo – uaktualniæ wyniki podane przez M. Bernardellego
i M. Dêdys.
W niniejszej pracy wahania cykliczne w sektorze transportowym analizowane
s¹ przez pryzmat fluktuacji wielkoœci produkcji transportowej. Dane pochodz¹
z zasobów Eurostatu i obejmuj¹ kwartalne szeregi wielkoœci przewozów i pracy
przewozowej. Zmienne te odnosz¹ siê do wybranych krajów o ró¿nym sta¿u
cz³onkowskim w Unii Europejskiej. Spoœród krajów „starej” Unii wybrano Belgiê (BE), Daniê (DK), Hiszpaniê (ES), Holandiê (NL), Austriê (AT), Niemcy (DE),
W³ochy oraz Francjê (FR). Obie kategorie, mianowicie ³¹czna wielkoœæ przewozów i pracy przewozowej tych krajów, by³y traktowane jako wielkoœci odniesienia, zaœ wydzielone z nich sk³adowe cykliczne stanowi³y cykle referencyjne.
Z nowych krajów cz³onkowskich do analizy wytypowano: Bu³gariê (BG, zakres
danych obejmuje lata 2006(1)–2015(1)4, akces do UE 1 stycznia 2007 r.) oraz pañstwa bêd¹ce cz³onkami Unii od 1 maja 2004 r.: Republikê Czesk¹ (CZ, dane obejmuj¹ okres 2000(1)–2015(1)), Estoniê (EE, dane z 2003(1)–2015(1)), Litwê (LT,
dane z 2003(1)–2015(1)), £otwê (LV, dane z 2002(1)–2015(1)), Polskê (PL, dane
z 2004(1)–2015(1)), S³owacjê (SK, dane z 2003(1)–2015(1)) oraz Wêgry (HU, dane
od 2001(1)).

1. Wahania cykliczne rynku przewozów towarowych
i ich punkty zwrotne
Wielkoœæ przewozów we wszystkich rozwa¿anych krajach wykazuje trend
rosn¹cy, dlatego badania wahañ zosta³y przeprowadzone w konwencji cyklu
wzrostowego5, gdzie przedmiotem analiz s¹ sk³adowe cykliczne zmiennych
charakteryzuj¹cych rynek przewozów towarowych. Sk³adowe cykliczne obrazuj¹ce fluktuacje wokó³ d³ugookresowego trendu pozwalaj¹ na wyró¿nienie
dwóch faz: wzrostowej oraz spadkowej. Pierwsz¹ stanowi okres wzmo¿onej
aktywnoœci, charakteryzuj¹cy siê wielkoœci¹ produkcji transportowej powy¿ej
jej linii trendu, drugiej zaœ towarzyszy takie spowolnienie aktywnoœci transportowej, i¿ jej aktualny poziom znajduje siê poni¿ej linii trendu. Fazy te rozdzielaj¹ punkty zwrotne: dolny (D), odpowiadaj¹cy przejœciu od fazy spadkowej do
fazy wzrostowej, oraz górny (G), w którym zmiana aktywnoœci gospodarczej
przebiega w przeciwnym kierunku. Identyfikacja punktów zwrotnych wahañ
umo¿liwia z kolei wyró¿nienie faz wzrostowych (faz D–G, które liczone s¹ od
dolnego punktu zwrotnego do kolejnego górnego) oraz spadkowych (faz G–D,
4
5

W nawiasach podano numer kwarta³u.
I. Mintz, Dating postwar business cycles: Methods and their applications to Western Germany, 1950–1967,
National Bureau of Economic Research, Cambridge 1969.
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liczonych od górnego punktu zwrotnego do nastêpnego dolnego). Daje to mo¿liwoœæ wyznaczenia d³ugoœci trwania wspomnianych faz, a tak¿e pe³nych cykli
zdefiniowanych jako okresy pomiêdzy kolejnymi dolnymi lub górnymi punktami zwrotnymi (odpowiednio ujêcia D–G–D oraz G–D–G).
Klasyczna dekompozycja szeregów pozwala na wydzielenie ich nieobserwowanych bezpoœrednio sk³adowych: trendu (TR), sk³adowej cyklicznej (C), sezonowej (S) oraz wahañ przypadkowych (e). Dekompozycja addytywna ma postaæ:
Xt = TRt + Ct + St + et

(1)

zaœ multiplikatywna wyra¿a siê formu³¹:
X t = trt × ct × st × h t .

(2)

Ta ostatnia w przypadku niezbyt szybko zmieniaj¹cych siê w czasie wielkoœci
jest (choæ jedynie w przybli¿eniu) równowa¿na addytywnej dekompozycji stóp
zmian swoich komponentów:
RtX » Rttr + Rtc + Rts +e t

(3)

gdzie:

RtX = 100 ×

X t+ 1 - X t
Xt

(4)

jest stop¹ zmian wielkoœci X. Kolejne sk³adniki we wzorze (3) s¹ zdefiniowane
analogicznie.
Same sk³adowe cykliczne nie s¹ bezpoœrednio obserwowane. Ich wyodrêbnienie wymaga miêdzy innymi usuniêcia d³ugookresowej œcie¿ki zmian, czyli
trendu. Nie istnieje jedna, kanoniczna procedura dekompozycji szeregów czasowych, choæ mo¿na wskazaæ najczêœciej stosowane w tym zakresie metody.
Pos³u¿ymy siê nimi tak¿e w niniejszej pracy. Sk³adowe cykliczne wszystkich
szeregów estymowano przy wykorzystaniu filtra Christiano-Fitzgeralda po
uprzedniej eliminacji sk³adnika sezonowego przez procedurê X13ARIMA. Pasmo przenoszenia filtra obejmowa³o okresy od 2 do 10 lat, a zatem odpowiada³o
typowym okresom wahañ koniunktury). Tym samym badane szeregi czasowe
zosta³y pozbawione zarówno sk³adowych krótkookresowych (wahañ przypadkowych i sezonowych), jak i trendu.
Po³o¿enie punktów zwrotnych sk³adowych cyklicznych oszacowano, wykorzystuj¹c, dedykowan¹ dla danych kwartalnych, metodê Bry-Boschan6. W przypadku szeregów czasowych o stosunkowo ³agodnych przebiegach (a w niniejszych rozwa¿aniach mamy do czynienia w³aœnie z takimi szeregami sk³adowych
cyklicznych) punkty zwrotne odpowiadaj¹ lokalnym ekstremom tych szeregów.

6

G. Bry, Ch. Boschan, Cyclical Analysis of Time Series, Technical Papers of National Bureau of Economic Research 1971, no. 20; D. Harding, A. Pagan, Dissecting the cycle: A methodological investigation,
„Journal of Monetary Economics” 2002, vol. 49, issue 2, s. 365–381.
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Zidentyfikowane punkty zwrotne pos³u¿y³y do oszacowania œrednich d³ugoœci faz wzrostowych i spadkowych sk³adowych cyklicznych wielkoœci przewozów i pracy przewozowej. Wybrane rezultaty zamieszczono w tabeli 1 i na rysunkach 1, 2. Dodatkowo po³o¿enie punktów zwrotnych stóp zmian tych wielkoœci pokazano na rysunku 3.
Tabela 1. Podstawowe charakterystyki wahañ cyklicznych na rynkach przewozów towarowych wybranych pañstw UE (kategoria P oraz PP oznacza odpowiednio przewozy
i pracê przewozow¹)
Pañstwo
Cykl referencyjny (REF)
Polska (PL)
Bu³garia (BG)
Republika Czeska (CZ)
Estonia (EE)
£otwa (LV)
Litwa (LT)
Wêgry (HU)

Kategoria

spadku (kwarta³y)

P

7,8

7,0

PP

6,8

6,3
4,7

P

5,8

PP

7,0

5,0

P

4,3

4,5

PP

4,7

4,5

P

4,8

5,4

PP

5,8

9,0

13,0

7,0

P
PP

7,3

4,0

P

9,3

4,7

PP

9,0

5,5

P

10,3

5,5

PP

15,5

9,0

5,0

7,0

10,5

20,0

P

6,5

9,5

PP

5,2

6,3

P
PP

S³owacja (SK)

Œrednia d³ugoœæ fazy
wzrostu (kwarta³y)

ród³o: Obliczenia w³asne.

W przypadku sk³adowej cyklicznej wielkoœci przewozów w Polsce zidentyfikowano górne punkty zwrotne (rozpoczynaj¹ce fazy spadku) w okresach: 2005(4),
2007(3), 2011(2) oraz 2013(4), dolne zaœ w okresach 2004(3), 2006(4), 2008(3)
i 2012(4) (por. rys. 1). Tym samym œredni czas trwania fazy wzrostu wynosi ok.
5,8 kwarta³u, zaœ fazy spadku ok. 4,7 kwarta³u. Czasy te s¹ krótsze ni¿ ich odpowiedniki dla cyklu referencyjnego (por. tab. 1).
Wiêkszoœæ analizowanych krajów charakteryzuje siê d³u¿szymi fazami spadku, Polska pod wzglêdem d³ugoœci fazy wzrostu nale¿y do typowych (najd³u¿szymi fazami wzrostu charakteryzuj¹ siê kraje ba³tyckie). Z uwagi na wiêksz¹
czêstoœæ wahañ w okresie nastêpuj¹cym bezpoœrednio po akcesji do Unii nie
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mo¿na zbyt stanowczo twierdziæ, ¿e punkty zwrotne wahañ wielkoœci przewozów w Polsce poprzedzaj¹ swoje odpowiedniki w cyklu referencyjnym (rys. 1).
Tym samym wahania wielkoœci przewozów w Polsce nie s¹ zbyt dobrze zsynchronizowane z cyklem referencyjnym.
REF
SK
HU
LT
LV
EE
CZ
BG
PL
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2008
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2010
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2012

2013

2014

2015

Rysunek 1. Po³o¿enie czasowe (w okresie 2006(1)–2015(1)) punktów zwrotnych sk³adowej
cyklicznej wielkoœci przewozów ogó³em (wielkoœæ przewo¿onego ³adunku wszystkimi œrodkami transportu) w wybranych nowych pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej na tle
cyklu referencyjnego (REF) (kolor czarny odpowiada dolnym punktom zwrotnym, kolor
szary – górnym, kolor bia³y okreœla fazy wzrostu i spadku sk³adowych cyklicznych wielkoœci
przewozów)
ród³o: Obliczenia w³asne.
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Rysunek 2. Po³o¿enie czasowe punktów zwrotnych sk³adowej cyklicznej wielkoœci pracy
przewozowej w wybranych pañstwach Unii Europejskiej na tle cyklu referencyjnego
(oznaczenia jak na poprzednim rysunku)
ród³o: Obliczenia w³asne.
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Rysunek 3. Punkty zwrotne stóp zmian wielkoœci przewozów oraz pracy przewozowej
(odpowiednio górny i dolny panel) na tle cykli referencyjnych
ród³o: Obliczenia w³asne.

Sytuacja wygl¹da lepiej w przypadku wahañ wielkoœci pracy przewozowej.
D³ugoœci faz wzrostu i spadku s¹ d³u¿sze (odpowiednio 7 i 5 kwarta³ów) i bardziej zbli¿one do swoich odpowiedników w cyklu odniesienia. Zestawiaj¹c
oszacowane dla Polski czasy trwania faz wzrostowych i spadkowych z ich odpowiednikami dla innych badanych krajów, mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹ to wartoœci
typowe (œrednia d³ugoœæ fazy wzrostu dla badanych krajów wynios³a ok. 7,4 kwarta³u, natomiast fazy spadku 6 kwarta³ów).
Bior¹c pod uwagê okres ostatnich 10 lat, mo¿na postawiæ tezê, ¿e cykl wahañ
pracy przewozowej transportu w Polsce wykazuje pewne wyprzedzenie w stosunku do cyklu odniesienia. Stopa zmian wielkoœci przewozów ma 5 punktów
zwrotnych: górne 2005(2), 2009(4), 2013(3) oraz 2008(2), 2012(1) (por. rys. 3), co
daje œredni¹ d³ugoœæ fazy wzrostu 6 kwarta³ów i fazy spadku a¿ 10,5 kwarta³u.
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Dla pracy przewozowej d³ugoœci tych faz s¹ równe 6 i 7 kwarta³ów. Punkty
zwrotne maj¹ te¿ charakter wyprzedzaj¹cy (1–2 kwarta³y) w stosunku do cyklu
odniesienia. D³ugoœci faz (wzrostu i spadku) cyklicznych wahañ pracy przewozowej w Polsce s¹ nieco krótsze ni¿ œrednie wartoœci dla badanych pañstw (odpowiednio 8,1 oraz 7,9 kwarta³u), wzi¹wszy jednak pod uwagê znaczny rozrzut
wartoœci, wyniki dla Polski mo¿na uznaæ za typowe.
Rysunki 1–3 pokazuj¹ tak¿e, i¿ od momentu kryzysu finansowego (2008,
2009 r.) znacz¹co poprawi³a siê synchronizacja punktów zwrotnych (zarówno
dolnych, jak i górnych). W przypadku Polski wspomniane punkty wystêpuj¹
nieco póŸniej (1–2 kwarta³y) ni¿ ich odpowiedniki w pañstwach „starej” Unii.
W przypadku wiêkszoœci analizowanych krajów wydaje siê, i¿ po 2007 r.
wzros³a d³ugoœæ poszczególnych faz (spadkowej i wzrostowej). Mo¿liwe, ¿e s¹
to efekty o charakterze d³ugookresowym.

2. Wyniki testu koniunktury w transporcie samochodowym w Polsce
Obraz cyklicznych wahañ produkcji transportowej w Polsce warto uzupe³niæ
o niektóre wyniki badañ prowadzonych metod¹ testu koniunktury. Stan koniunktury opisywany jest wielkoœciami wskaŸników koniunktury w transporcie
krajowym i miêdzynarodowym obliczonych zgodnie z zaleceniami metodycznymi UE7 . WskaŸniki te s¹ bardzo wra¿liwe na nastroje przedsiêbiorców, co powoduje, ¿e ich (wskaŸników) zmiennoœæ jest zwykle wiêksza ni¿ „twardych”
danych o wielkoœci zrealizowanych przewozów.
Górne punkty zwrotne sk³adowej cyklicznej wskaŸnika koniunktury w transporcie krajowym zidentyfikowano w okresach: 1997(3), 2000(3), 2003(3), 2007(2),
2010(3), 2014(1), natomiast dolne punkty zwrotne w kwarta³ach: 1999(2), 2002(1),
2005(2), 2008(4), 2012(4). Tym samym mo¿na wyró¿niæ 4 pe³ne cykle D–G–D
oraz 5 pe³nych cykli G–D–G. Œrednie czasy trwania faz wzrostowej i spadkowej
wynios³y odpowiednio 6,4 oraz 6,8 kwarta³u. Po piêæ pe³nych cykli jednego
i drugiego typu mo¿na zauwa¿yæ w przebiegu wahañ cyklicznych wskaŸnika
koniunktury w transporcie miêdzynarodowym (z górnymi punktami zwrotnymi w okresach: 1997(3), 2000(2), 2003(3), 2007(2), 2010(3), 2013(3) i dolnymi
w 1999(1), 2001(4), 2005(2), 2008(4), 2012(1), 2015(1)). Œrednie czasy trwania fazy
wzrostowej i spadkowej s¹ zbli¿one do poprzednich i wynosz¹ odpowiednio
6,6 oraz 6,2 kwarta³u. Wyniki te nie s¹ odleg³e od oszacowanych d³ugoœci faz
wzrostowych i spadkowych dla przewozów ogó³em (por. tab. 1).
Na zakoñczenie warto przytoczyæ wyniki ankietowych badañ odnosz¹cych
siê do barier krêpuj¹cych dzia³alnoœæ firm przewozowych w Polsce. Porównuj¹c
7

The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys, User Guide, European
Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2007.
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wyniki z ostatnich lat, trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e – w przeciwieñstwie do
omawianych poprzednio wielkoœci – zarówno czêstotliwoœæ wskazywania poszczególnych rodzajów tych barier, jak i wynikaj¹cy z nich ranking, nie podlegaj¹ znacz¹cym wahaniom.
Brak jakichkolwiek barier by³, niestety, rzadko wskazywany przez przedsiêbiorstwa – w analizowanym okresie œrednia wskazañ wynios³a 3,1% (w okresie
wczeœniejszym odpowiednio 3,1%). Niedostateczny popyt na us³ugi by³ wskazywany œrednio przez 52,5% (odpowiednio 48%) badanych. Bariera braku pracowników (przede wszystkim kierowców) by³a wskazywana w 33,5% (odpowiednio 7,3%). Wysokie koszty prowadzenia dzia³alnoœci mia³y œredni¹ wskazañ
69,6% (49,6%), jest to wiêc najczêœciej wskazywany rodzaj bariery. Trudnoœci
w pozyskiwaniu kredytów to rodzaj bariery, którego œrednia czêstoœæ wskazañ
wynios³a 12,4% (odpowiednio 17,3%). Jest ona stosunkowo wysoka od momentu
rozpoczêcia kryzysu 2008 r.; wczeœniej ten rodzaj bariery by³ rzadko wskazywany.
Kolejne edycje badañ przynosi³y dodatkowe uwagi respondentów na temat
istniej¹cych ograniczeñ ich dzia³alnoœci. Oto niektóre z najczêœciej powtarzaj¹cych siê: du¿a, czêsto nie do koñca uczciwa, konkurencja pomiêdzy przewoŸnikami; pewne trudnoœci w uzyskaniu kredytów; zbytnie obci¹¿enie przedsiêbiorstw ró¿nego rodzaju podatkami; za du¿a liczba ró¿nego rodzaju op³at
transportowych; bardzo wysokie koszty paliwa – ich rosn¹cy udzia³ w kosztach
dzia³alnoœci transportowej staje siê, obok braku zleceñ, czêst¹ przes³ank¹ decyzji
o zakoñczeniu dzia³alnoœci przewozowej; du¿e wahania kursów (szczególnie
kursu z³otego do euro), które czêsto czyni¹ eksport us³ug mniej op³acalnym;
niespójne przepisy wykonawcze, w szczególnoœci prawo przewozowe; niezbyt
dobra organizacja w wielu punktach za³adunku i wy³adunku, w konsekwencji
mniejsza iloœæ czasu na jazdê; znacz¹ce utrudnienia drogowe w miejscu prowadzenia dzia³alnoœci transportowej. Z pewnoœci¹ dadz¹ tak¿e o sobie znaæ kwestie
embarga na handel z Rosj¹.

Podsumowanie
We wszystkich badanych krajach tempo zmian wielkoœci przewozów i pracy
przewozowej podlega cyklicznym wahaniom. Co wiêcej, cechy wahañ cyklicznych w transporcie s¹ zgodne z tym, co od czasów Kaldora zwyk³o siê okreœlaæ
mianem „stylizowanych” faktów odnosz¹cych siê do wahañ koniunktury w gospodarce rynkowej. Dotyczy to zarówno wahañ cyklicznych wielkoœci samych
przewozów, jak i pracy przewozowej. Dodatkowo, wahania cykliczne tej ostatniej wydaj¹ siê w wiêkszym stopniu zsynchronizowane ni¿ wahania wolumenu
przewozów. Od ostatniego globalnego kryzysu (lata 2008, 2009) wahania pracy
przewozowej w badanych pañstwach Europy Œrodkowo-Wschodniej zdaj¹ siê
nieco wyprzedzaæ zmiany w cyklu referencyjnym. Jest to wyraŸnie widoczne
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w przypadku Polski. Co wiêcej, niektóre obliczenia wskazuj¹, i¿ wahania cykliczne pracy przewozowej zwykle wyprzedzaj¹ nieco zmiany dynamiki PKB. To
jednak temat na osobne rozwa¿ania.
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BUSINESS ACTIVITY IN FREIGHT TRANSPORT
IN SELECTED MEMBERS OF THE EUROPEAN UNION
Summary: Business activity in freight transport depends on various factors determining
the current state of transport companies, general state of national economy and also
the international situation. Fluctuations of business activity in transport, economic
condition and transport ability of entrepreneurs are also determined by a demand for
production and services, the cost of transport (including fuel prices), employment,
the competition among the carriers, legislative and fiscal system etc. All these factors
decide on common and specific features of economic fluctuations in transport sector.
The purpose of this paper is to examine the morphological characteristics of cyclical
fluctuations in the transport market in Poland and selected countries of the European Union. The paper also brings the synthetic presentation of research results including forecasts of the business activity level in transport in a few forthcoming
quarters. It also summarizes the results of survey studies, especially focused on financial situation of firms in Poland, the volume of cargo freight, investment, competition,
barriers in transport market development etc.
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EKONOMICZNE UJÊCIE
SPO£ECZNEJ ROLI TRANSPORTU
Streszczenie: Zrównowa¿ony rozwój transportu opiera siê na filarach sprawnoœci
ekonomicznej, dba³oœci o œrodowisko naturalne oraz spójnoœci spo³ecznej. O ile pierwsze
dwa elementy zosta³y ju¿ doskonale przebadane w teorii i wdro¿one w praktyce gospodarczej, o tyle obszar skutków spo³ecznych jest relatywnie ma³o znany, szczególnie
w warunkach polskich. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie potrzeby badania skutków spo³ecznych i równoœci w transporcie pod k¹tem konkretnych zastosowañ w zakresie polityki transportowej i mo¿liwoœci ich realizacji.

Wprowadzenie
Transport w gospodarce rynkowej postrzegany jest jako jeden z sektorów
gospodarczych. Natomiast z definicji sektor ten realizuje wtórne potrzeby
spo³eczne, co powoduje, ¿e skutki pozagospodarcze dzia³alnoœci transportowej
mog¹ i powinny byæ przedmiotem rzeczowej analizy. Paradoksalnie, pojêcie efektów spo³ecznych i równoœci w transporcie jest znacznie lepiej zbadane w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryce Pó³nocnej ni¿ w krajach postsocjalistycznych, które, jak mog³oby siê wydawaæ, z racji doœwiadczeñ funkcjonowania
w warunkach gospodarki planowanej predestynowane s¹ do sprawnego rozumienia sfery spo³ecznej rozwoju.
Implikacje rozwoju gospodarczego ostatnich dekad XX w. oraz pocz¹tków
XXI w. wystêpuj¹ w sferze politycznej, tak nale¿y bowiem rozpatrywaæ za³o¿enia idei zrównowa¿onego rozwoju. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y i dyskusje na
temat tej koncepcji, zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w sposób jednoznaczny cele wzrostu
gospodarczego po³¹czone zosta³y z celami spójnoœci spo³ecznej oraz ochrony
œrodowiska naturalnego. Znajduje to odzwierciedlenie równie¿ w transporcie,
gdzie podstawowe zasady polityki w tym sektorze opieraj¹ siê na zrównowa¿onym rozwoju transportu, przy czym kwestie redukcji kosztów zewnêtrznych,
czyli ograniczenia negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne s¹ ju¿ relatywnie dobrze przebadane, podczas gdy do skutków spo³ecznych przywi¹zuje siê
znacznie mniejsz¹ wagê.
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Za cel niniejszego artyku³u postawiono zakreœlenie obszaru analizy w tym
zakresie oraz wskazanie dotychczasowych dokonañ i dalszych wyzwañ zwi¹zanych z postrzeganiem spo³ecznych skutków transportu. Ponadto dokonano
przegl¹du pojêæ z zakresu równoœci w transporcie, a nastêpnie podjêto próbê
sklasyfikowania badanych ujêæ oraz zidentyfikowano wskaŸniki pomiaru.
Zagadnienie skutków spo³ecznych dzia³alnoœci transportowej nale¿y postrzegaæ jako problem na pograniczu ekonomiki transportu i polityki spo³ecznej.
Istotne w badaniu tego zjawiska jest postrzeganie problematyki w perspektywie
integracji ró¿norodnych aspektów zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemów
transportowych.

1. Skutki spo³eczne transportu
Najproœciej okreœliæ mo¿na, ¿e g³ównym skutkiem funkcjonowania transportu
w tym obszarze jest wzrost spójnoœci spo³ecznej przez zniwelowanie barier
dostêpu, co umo¿liwia rozwój innych sektorów gospodarki, w tym szczególnie
turystyki, a tak¿e zmiany na rynku pracy przez stworzenie mo¿liwoœci sprawnego dojazdu do pracy. Poza tymi oczywistymi obszarami mo¿na wskazaæ na
wiele innych zwi¹zanych z oddzia³ywaniem infrastruktury i dzia³alnoœci transportowej (tab. 1).
Tabela 1. Klasyfikacja skutków spo³ecznych transportu
Obszar oddzia³ywania
infrastruktura
transportowa –
liniowa i punktowa

Sposób oddzia³ywania
oddzia³ywanie
strukturalne

Rodzaj skutków
zagospodarowanie przestrzeni (efekty
wizualne)
u³atwienia dostêpu np. do us³ug publicznych,
zasobów kulturowych i historycznych
spójnoœæ spo³eczna
wymuszone przesiedlenia

oddzia³ywanie tymczaso- ha³as
we (budowa, przebudo- bariery dostêpu, objazdy
wa, rozbudowa)
wymuszone przesiedlenia
ruch œrodków
transportu

bezpoœrednie efekty

realizacja potrzeby transportowej

bezpieczeñstwo czynne
i bierne

wypadki
bezpieczeñstwo publiczne (³adunki
niebezpieczne, terroryzm)
postrzeganie bezpieczeñstwa
spójnoœæ spo³eczna

œrodowisko naturalne

ha³as
zanieczyszczenia wód, ziemi, powietrza

Ekonomiczne ujêcie spo³ecznej roli transportu
Obszar oddzia³ywania
mobilnoœæ osób

Sposób oddzia³ywania
indywidualne
oddzia³ywanie

35

Rodzaj skutków
aktywnoœæ fizyczna
transport jako narzêdzie przemieszczenia
(realizacja potrzeby wtórnej)
transport jako cel dzia³ania (realizacja
potrzeby pierwotnej)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: J. Markovich, K. Lucas, The Social and Distributional Impacts of Transport: A Literature Review, Working Paper, August 2011, no. 1055, Transport Studies Unit,
School of Geography and the Environment, http://www.tsu.ox.ac.uk [dostêp: 30.03.2016].

Jak przedstawiono w tabeli 1, infrastruktura liniowa i punktowa mo¿e oddzia³ywaæ zarówno w procesie jej projektowania i budowy, jak i u¿ytkowania.
Negatywne skutki spo³eczne na etapie budowy dotycz¹ ha³asu i zanieczyszczeñ
œrodowiska, a ponadto zmian planów zagospodarowania, koniecznoœci przesiedleñ itp. Infrastruktura po wybudowaniu pe³ni swoj¹ zasadnicz¹ rolê, dziêki
czemu s³u¿y wzrostowi spójnoœci spo³ecznej, u³atwia dostêp do us³ug publicznych i wszelkich zasobów.
Ruch œrodków transportu wywo³uje bezpoœredni efekt spo³eczny w postaci
realizacji potrzeby transportowej. Zwróciæ nale¿y jednak uwagê na obszar bezpieczeñstwa, czyli ryzyko wypadków transportowych oraz inne zagro¿enia
zwi¹zane z transportem, np. obecnie niezwykle aktualny problem terroryzmu
czy przewóz ³adunków niebezpiecznych. Dodaj¹c skutki negatywne zwi¹zane
ze œrodowiskiem naturalnym powi¹zane bezsprzecznie z efektami spo³ecznymi,
np. zdrowotnymi, uzyskujemy szerok¹ paletê potencjalnych implikacji spo³ecznych transportu.
Jeszcze jednym obszarem, gdzie pojawiaj¹ siê efekty spo³eczne, które mo¿na
rozpatrywaæ z punktu widzenia indywidualnego oddzia³ywania, jest mobilnoœæ
osób. Pewne formy transportu, które ostatnio dynamicznie siê rozwijaj¹, np.
transport rowerowy, zwi¹zane s¹ z aktywnoœci¹ fizyczn¹, czyli cech¹ spo³eczn¹
po¿¹dan¹ w wysoko rozwiniêtych gospodarkach. Indywidualna mobilnoœæ realizuje g³ównie cele zwi¹zane z potrzeb¹ wtórn¹ transportu, ale te¿ wskazaæ mo¿na
na przyk³ady realizacji potrzeby pierwotnej, gdy mamy do czynienia z podró¿ami wykonywanymi dla przyjemnoœci, w celach turystycznych czy sportowych.

2. Ujêcia równoœci w transporcie
Badaj¹c skutki spo³eczne transportu, nie sposób nie wspomnieæ o pojêciu
równoœci w transporcie. Ujêcie to zaczyna byæ postrzegane jako wa¿na perspektywa analizy znaczenia sektora transportu dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego. W ostatnich latach pojawia siê coraz wiêcej badañ i publikacji z tego zakresu,
szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie pojêcie równoœci dostêpu doty-
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czy sprawiedliwego podzia³u kosztów i korzyœci. W transporcie analiza taka jest
potrzebna, ale trudna do przeprowadzenia, bo nawet nie uzgodniono precyzyjnej definicji koncepcji, nie mówi¹c o ewaluacji obszarów oddzia³ywania czy
wskaŸnikach badania.
Pojêcie równoœci (w jêzyku polskim mo¿na spotkaæ pojêcie równorzêdnoœci)
nazywane te¿ czasem sprawiedliwym, uczciwym dostêpem w jêzyku angielskim ma szersze znaczenie (equity, fairness, justice) i dotyczy ogólnej oceny efektów funkcjonowania, w tym przypadku sektora transportu. Dostêp do transportu
wp³ywa na wiele sfer ¿ycia, sprzyja (lub stanowi barierê) realizacji szans rozwojowych w ujêciu gospodarczym i spo³ecznym. Szeroko zbadane jest te¿ generowanie skutków zewnêtrznych (kongestia, ryzyko wypadków, koszty infrastruktury nieponoszone przez u¿ytkowników, zanieczyszczenia, terenoch³onnoœæ).
Wydatki transportowe stanowi¹ istotny sk³adnik w bud¿ecie gospodarstw domowych, przedsiêbiorstw oraz sfery publicznej. Z kolei decyzje planistyczne wp³ywaj¹ na dostêpnoœæ obszaru, wartoœæ gruntów i rozwój gospodarczy regionu.
Najprostszy podzia³ wskazuje na ujêcie poziome (zwane te¿ horyzontalnym)
oraz pionowe (zwane wertykalnym) równoœci1. Równoœæ pozioma zbli¿ona jest
do pojêcia egalitaryzmu i dotyczy zapewnienia jednakowych szans dla wszystkich jednostek i grup spo³ecznych. Wed³ug zasady równoœci dostêpu ka¿dy powinien otrzymaæ jednakowy udzia³ w zasobach, jednakowo pokrywaæ koszty
i byæ traktowany w ten sam sposób. Oczywiœcie pojêcie egalitaryzmu ewoluowa³o
i w ró¿nych okresach gospodarczych interpretowane by³o w ró¿ny sposób. Libera³owie czy neolibera³owie mówi¹ o równoœci szans, podczas gdy w doktrynie socjalistycznej celem by³ równy podzia³ dóbr oparty na wspólnej w³asnoœci
œrodków produkcji. W ujêciu poziomej równoœci w transporcie zwykle wskazuje siê na traktowanie wszystkich podmiotów na rynku transportowym jednakowo, obci¹¿aj¹c w ten sam sposób op³atami i równomiernie dystrybuuj¹c korzyœci. W tym duchu mo¿na mówiæ o zasadzie „u¿ytkownik p³aci” w odniesieniu
do systemów obci¹¿eñ za u¿ytkowanie infrastruktury transportowej.
Z kolei równoœæ pionowa odnosi siê do pojêæ sprawiedliwoœci spo³ecznej
i polega na odmiennym traktowaniu jednostek w celu niwelowania ró¿nic wynikaj¹cych z ró¿nego poziomu dochodów, sprawnoœci fizycznej i psychicznej,
wykszta³cenia, miejsca pochodzenia i zamieszkania itp. Mo¿na wrêcz mówiæ
o równoœci w aspekcie ekologicznym, socjalnym, regionalnym itp. Polityka
transportowa pod wzglêdem równoœci pionowej bêdzie, zgodnie z t¹ definicj¹,
zawieraæ dzia³ania na rzecz u¿ytkowników transportu defaworyzowanych w jakiœ
1

Pojêcia równoœci poziomej i pionowej zdefiniowane zosta³y w opracowaniach T. Litmana i Victoria Transport Policy Institute. Ostatnio (grudzieñ 2015 r.) opublikowane zosta³o opracowanie: Evaluating Transportation Equity. Guidance for incorporating distributional impacts in transportation
planning, Victoria Transport Policy Institute, Victoria, December 2015, http://www.vtpi.org/equity.
pdf [dostêp: 30.03.2016].
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sposób, czyli de facto aktywnoœæ na rzecz niwelowania wykluczenia spo³ecznego.
W transporcie wystêpuje kilka rodzajów barier generuj¹cych wykluczenia2:
– fizyczne – przyk³adowo: gdy budowa œrodka transportu powoduje utrudnienia dla osób niepe³nosprawnych;
– geograficzne – przyk³adowo: gdy miejsce zamieszkania powoduje utrudnienia
w dostêpie do us³ug transportowych, np. na terenach peryferyjnych i wiejskich, co z kolei stanowi barierê dostêpu do sklepów, szkó³, instytucji ochrony
zdrowia itp.;
– ekonomiczne – przyk³adowo: gdy wysokie koszty transportu uniemo¿liwiaj¹
lub utrudniaj¹ korzystanie z niego;
– funkcjonalne – przyk³adowo: gdy charakter pracy czy/lub ¿ycia rodzinnego
uniemo¿liwia korzystanie z transportu;
– psychologiczne – przyk³adowo: gdy wystêpuje obawa przed korzystaniem
(z ró¿nych przyczyn) ze œrodków transportu i infrastruktury transportowej.
Jak wywnioskowaæ mo¿na z powy¿szego wywodu, poszczególne aspekty
równoœci w transporcie s¹ czasem rozbie¿ne, a nawet sprzeczne ze sob¹. Pozioma równoœæ wymaga równego traktowania wszystkich, zaœ w pionowej mówimy
o wspieraniu okreœlonych grup defaworyzowanych spo³ecznie czy ekonomicznie. Polityka transportowa czêsto doprowadziæ musi do kompromisu miêdzy
tymi sferami.

Infrastruktura transportowa

Ruch œrodków transportu

Równoœæ pionowa w transporcie

Równoœæ pozioma w transporcie

Obszary oddzia³ywania skutków spo³ecznych

Mobilnoœæ osób

Rysunek 1. Równoœæ w transporcie a obszary oddzia³ywania skutków spo³ecznych
ród³o: Opracowanie w³asne.

2

Przyk³adowa analiza rodzajów wykluczeñ spo³ecznych w odniesieniu do transportu znajduje siê
w opracowaniu K. Lucas, Transport and social exclusion, Transport Studies Unit, University of Oxford,
12JD WCTR, July 11–15, 2010 – Lisbon, Portugal, http://www1.caminos. upm.es/sic/files/04_seminarios/1_Sem/05/descargas/5_Transport_Exclusion_Karen%20Lucas.pdf [dostêp: 30.03.2016].
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Na rysunku 1 przedstawiono zale¿noœæ miêdzy obszarami oddzia³ywania
skutków spo³ecznych transportu a ujêciem poziomym i pionowym równoœci
w transporcie. Sfery te przeplataj¹ siê wzajemnie, a instrumenty z zakresu równoœci
(poziomej i pionowej) mog¹ pojawiaæ siê w ka¿dym obszarze oddzia³ywania
spo³ecznego. Jak wspomniano, równoœæ pozioma oznacza jednakowe traktowanie
wszystkich u¿ytkowników, w przypadku równoœci pionowej mo¿na wyró¿niæ:
– w zakresie infrastruktury – np. zapewnienie dostêpu do us³ug publicznych,
– w zakresie ruchu œrodków transportu – np. u³atwienia dla osób niepe³nosprawnych,
– w zakresie mobilnoœci osób – np. instrumenty wsparcia dla rozwoju transportu
rowerowego.
Pojêcie równego dostêpu do transportu jest zatem œciœle zwi¹zane ze skutkami spo³ecznymi transportu. Celem podejmowanych dzia³añ powinno byæ unikniêcie sytuacji, kiedy to w wielu regionach korzyœci z funkcjonowania transportu
czerpie zamo¿na czêœæ spo³eczeñstwa, podczas gdy zagro¿enia i negatywne efekty
dotykaj¹ w du¿ej mierze ubo¿sze lub w jakiœ sposób wykluczone grupy spo³eczne.
Niew¹tpliwie stanowi to wyzwanie dla decydentów od polityki transportowej.

3. WskaŸniki pomiaru skutków spo³ecznych i równoœci w transporcie
Ró¿norodnoœæ pojêæ i analizowania równoœci i skutków spo³ecznych wywo³uje
trudnoœci metodologiczne zwi¹zane z rzeczywistym pomiarem badanych zjawisk. W zale¿noœci od rodzaju podejmowanego ujêcia równoœci mo¿emy mieæ
do czynienia z ró¿nego rodzaju wskaŸnikami, w tym opartymi na danych o charakterze iloœciowym (statystycznym, a tak¿e wyra¿one w wartoœciach monetarnych), ale równie¿ informacjami o charakterze jakoœciowym.
ród³a informacji s¹ wszechstronne, a wœród przyk³adowych mo¿na wymieniæ:
– dane dotycz¹ce wydatków publicznych na transport (bud¿et pañstwa i bud¿ety samorz¹dów),
– dane dotycz¹ce mobilnoœci – liczba podró¿y (osobokilometry, œrednie wskaŸniki w wymiarze rocznym, tygodniowym, dziennym), mobilnoœæ osób z grup
wykluczonych spo³ecznie, badania u¿ytkowników transportu (preferencje,
przeszkody),
– dochody gospodarstw domowych – struktura dochodów, udzia³ wydatków
na transport w ogóle wydatków gospodarstw domowych z podzia³em na
grupy spo³eczne,
– charakterystyka barier technicznych w transporcie (dostêp do œrodków transportu i infrastruktury),
– charakterystyka barier dostêpu do us³ug transportowych,
– liczba wypadków (wypadki œmiertelne, liczba rannych).
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W tabeli 2 wskazano kryteria pomiaru równoœci w transporcie oraz przyk³adowe wskaŸniki, które mog¹ byæ wykorzystane w praktyce.
Tabela 2. Specyfika pomiaru równoœci w transporcie
Kryteria

Wyjaœnienie

Przyk³adowe
wskaŸniki pomiaru

Ujêcie równoœci poziomej w transporcie
równe traktowanie
u¿ytkowników
transportu

op³aty za korzystane
z infrastruktury
oparte na kosztach

– jednostki i grupy spo³eczne traktowane
s¹ jednakowo
– regulacje prawne s¹ jednolite dla wszystkich u¿ytkowników transportu
– wspieranie ze œrodków publicznych zgodne z udzia³em poszczególnych ga³êzi
transportu w ogóle przemieszczeñ
– zapewnienie wszystkim u¿ytkownikom
udzia³u w procesie podejmowania decyzji
– u¿ytkownicy pokrywaj¹ w jednolity sposób rzeczywiste koszty z uwzglêdnieniem
kosztów zewnêtrznych

– wysokoœæ i roz³o¿enie
obci¹¿eñ podatkowych
– wydatki bud¿etowe
(pañstwo, samorz¹dy)

– op³aty transportowe
– badania relacji kosztów
u¿ytkowania infrastruktury drogowej przez poszczególne rodzaje pojazdów i wysokoœci op³at
wnoszonych przez
poszczególne grupy

Ujêcie równoœci pionowej w transporcie
progresywnoœæ
w odniesieniu
do dochodów

korzyœci dla osób
z niepe³nosprawnoœci¹ i ograniczeniami mobilnoœci

– polityka transportowa sprzyjaj¹ca gospodarstwom domowym o ni¿szym dochodzie (inwestycje infrastrukturalne, poprawa us³ug transportowych)
– wsparcie dla przystêpnych ga³êzi transportu i sposobów przemieszczeñ, np.
transport rowerowy, pieszy, wspólne
u¿ytkowanie samochodów (car-sharing)
– zapewnienie dostêpnoœci do obszarów,
gdzie zlokalizowane s¹ np. mieszkania
komunalne
– polityka transportowa sprzyjaj¹ca osobom
z niepe³nosprawnoœci¹ i ograniczeniami
mobilnoœci, w tym geograficznymi)
– projektowanie infrastruktury i planowanie us³ug zapewniaj¹ce dostêp osobom
z niepe³nosprawnoœci¹
– zapewnienie us³ug specjalnych dostosowanych do osób z okreœlonymi niepe³nosprawnoœciami (np. pojazdy do
przewozu wózków inwalidzkich)

– wskaŸnik GINI i inne
wskaŸniki pomiaru dysproporcji dochodów
– dotacje, subwencje,
obni¿ki op³at uzale¿nione
od poziomów dochodów

– modele geograficzne dostêpnoœci transportowej
– dotacje, subwencje,
obni¿ki op³at dla ró¿nych
grup u¿ytkowników
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Kryteria

zapewnienie transportowej dostêpnoœci
podstawowych us³ug
publicznych

Wyjaœnienie

Przyk³adowe
wskaŸniki pomiaru

– polityka transportowa wspieraj¹ca rozwój – lokalizacja szkó³, szpitali
infrastruktury i us³ug zapewniaj¹cych do- – modele lokalizacyjne
stêp do podstawowych us³ug publicznych
analizuj¹ce sieæ dojaz(ochrona zdrowia, szko³y, podstawowe
dów do pracy
zakupy, dojazdy do pracy)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: T. Litman, Evaluating Transportation Equity. Guidance for
incorporating distributional impacts in transportation planning, Victoria Transport Policy Institute, Victoria,
December 2015, http://www.vtpi.org/equity.pdf [dostêp: 26.03.2016].

W ujêciu poziomym równoœci u¿ytkownicy transportu traktowani s¹ jednakowo, co oznacza, ¿e stosowane instrumenty polityki gospodarczej i transportowej znajduj¹ jednakowe odniesienie do wszystkich grup spo³ecznych. Wydatki
publiczne s¹ ukierunkowane równomiernie wobec poszczególnych grup
spo³ecznych. Jakoœæ oferowanych us³ug jest jednakowa w poszczególnych obszarach. Wsparcie publiczne dla rozwoju poszczególnych ga³êzi transportu odpowiada proporcjonalnie wykorzystaniu tych ga³êzi transportu. Wszystkie grupy
spo³eczne maj¹ taki sam udzia³ w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych planowania rozwoju transportu. Systemy op³at w transporcie opieraj¹ siê na zasadzie
„u¿ytkownik p³aci”, czyli odniesieniu wysokoœci op³at do rzeczywiœcie generowanych kosztów.
Ujêcie pionowe równoœci w transporcie wymaga przede wszystkim zidentyfikowania grup osób wymagaj¹cych zastosowania odrêbnych narzêdzi. Dotyczy
to wielu kryteriów klasyfikacji u¿ytkowników transportu, w tym szczególnie
w zale¿noœci od wysokoœci dochodów (osoby o najni¿szych dochodach) oraz
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ i ograniczeniami mobilnoœci, w tym geograficznymi.
W zale¿noœci od przyjêtych za³o¿eñ polityki transportowej stosowane mog¹ byæ
ró¿ne instrumenty wsparcia, ale powinny one bazowaæ na analizie spo³eczno-ekonomicznej poziomu wystêpuj¹cych zagro¿eñ i niedogodnoœci. Ponadto
uwzglêdniæ nale¿y zapewnienie transportowej dostêpnoœci podstawowych
us³ug publicznych, przede wszystkim w wymiarze infrastruktury i us³ug transportowych, ale równie¿ w zakresie udogodnieñ dla pojazdów uprzywilejowanych czy pojazdów z du¿ym zape³nieniem.
Podsumowuj¹c, ró¿norodnoœæ stosowanych podejœæ œwiadczy o szerokim
ujêciu i obejmowaniu wielu obszarów na pograniczu rynku, potrzeb spo³ecznych oraz zagadnieñ technicznych i organizacyjnych funkcjonowania transportu.
Równy dostêp dotyczyæ mo¿e ewaluacji i definicji potrzeb, ale równie¿ pe³nego
procesu decyzyjnego w transporcie. W krajach wysoko rozwiniêtych jest ju¿ powszechnie akceptowane, ¿e w rachunku kosztów i korzyœci okreœlonych dzia³añ
powinny byæ uwzglêdnione efekty spo³eczne odnosz¹ce siê równie¿ do mniej
zamo¿nej czêœci spo³eczeñstwa czy te¿ wymagaj¹cej wsparcia np. z powodu
niepe³nosprawnoœci.
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Coraz czêœciej natomiast podejmowane s¹ problemy zwi¹zane z kszta³towaniem polityki transportowej na ró¿nych poziomach pod k¹tem zapobiegania
wykluczeniom spo³ecznym i u³atwienia udzia³u w procesach decyzyjnych, np.
na etapie planowania rozwoju infrastruktury czy konkretnych rozwi¹zañ
w transporcie publicznym w miastach3.
Zasada „u¿ytkownik p³aci” stosowana w zakresie systemu op³at i podatków
transportowych w najwiêkszym stopniu odpowiada celom równoœci poziomej.
Najczêœciej sta³e podatki maj¹ charakter regresywny, oznaczaj¹c obci¹¿enia gospodarstw domowych niezale¿nie od poziomu korzystania z infrastruktury
i œrodków transportu. Pod k¹tem równoœci jest tym bardziej istotne, ¿e grupy
spo³eczne znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji i czêsto niekorzystaj¹ce z motoryzacji indywidualnej, nie radz¹ sobie z przemieszczeniami do pracy itp.4
W odniesieniu do planowania rozwoju transportu wiele argumentów przemawia za wspieraniem transportu publicznego jako instrumentu wa¿nego z wielu
punktów widzenia i kluczowego dla osi¹gniêcia pozytywnych skutków spo³ecznych. Efektywny transport publiczny oznacza bowiem mniejsz¹ kongestiê, wypadkowoœæ, emisjê zanieczyszczeñ, a tak¿e pozwala na poprawê mo¿liwoœci
osób niezmotoryzowanych5. Co wa¿ne, racjonalne rozwi¹zania w transporcie
publicznym stymuluj¹ rozwój multimodalnoœci i integracjê miêdzy ga³êziami
transportu6.
Konkretnym motywem badania równoœci w transporcie, poza zastosowaniami analiz spo³ecznych skutków na poziomie implementacji instrumentów polityki transportowej, jest w³¹czenie wyników do oceny op³acalnoœci inwestycji
infrastrukturalnych7.
3

4

5

6

7

Equity Analysis of Land Use and Transport Plans Using an Integrated Spatial Model, Mineta International Institute for Surface Transportation Policy Studies, February 2010, http://transweb.sjsu.
edu/ [dostêp: 30.03.2016].
Zob. wiêcej: Pay-as-you-drive ricing for insurance affordability, Victoria Transport Policy, Victoria,
June 2011, www.vtpi.or [dostêp: 25.03.2016] oraz Parking requirement impacts on housing affordability. Best practices guidebook, Victoria Transport Policy, Victoria, December 2015, www.vtpi.or
[dostêp: 30.03.2016].
Interesuj¹cym opracowaniem dotycz¹cym metod oceny równoœci w ujêciu ekologicznym jest publikacja Effective methods for environmental justice assessment, National Cooperative Highway
Research Program 2004, http://onlinepubs.trb.org/ onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_532.pdf [dostêp:
30.03.2016].
Zob. wiêcej: Evaluating public transit benefits and costs. Best practices guidebook, Victoria
Transport Policy, Victoria, December 2015, www.vtpi.or [dostêp: 25.03.2016].
Przyk³adem badania uwzglêdniaj¹cego skutki spo³eczne w analizie op³acalnoœci inwestycji jest:
K. De Brucker, C. Macharis, A. Verbeke, Multi-criteria analysis in transport project evaluation: an institutional approach, „European Transport” 2011, no. 47, s. 3–24. Warto te¿ zwróciæ uwagê na strategiê
Banku Œwiatowego, który przeprowadzaj¹c ewaluacjê projektów, uwzglêdnia w coraz wiêkszym
stopniu korzyœci i straty spo³eczne: Improving institutional capability and financial viability to sustain transport an evaluation of world bank group support since 2002, The Independent Evaluation Group, World Bank Group, March 2013, http://ieg.worldbank.org/Data/reports/Transport_
eval.pdf [dostêp: 30.03.2016].
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W Polsce w odniesieniu do problematyki skutków spo³ecznych transportu
i równoœci mo¿na wskazaæ najczêœciej podejmowane badania dostêpnoœci przestrzennej, ale zwykle ich podstaw¹ jest analiza ró¿norodnych czynników po
stronie danego regionu, sprzyjaj¹ce lub ograniczaj¹ce dostêpnoœæ. Rzadko podejmowane s¹ analizy, których celem by³oby zbadanie dostêpnoœci od strony
populacji mieszkañców czy turystów (np. osób z ograniczeniami mobilnoœci).
Wyj¹tkiem s¹ badania w Krakowie dotycz¹ce „równowa¿noœci w transporcie”
lub te¿ ewaluacje równoœci szans zwi¹zane z wykorzystaniem funduszy UE
i w programach operacyjnych8.

Podsumowanie
Skutki spo³eczne dzia³alnoœci transportowej s¹ zjawiskiem zbadanym znacznie lepiej w krajach zachodniej Europy, USA, Kanadzie czy Australii9 ni¿ w Polsce.
W³¹czenie ewaluacji zwi¹zanych z tymi efektami, a szczególnie odniesienie do
ujêcia równoœci poziomej i pionowej w transporcie stanowi istotny element
s³u¿¹cy optymalizacji planowania rozwoju transportu pod k¹tem rzeczywistego
osi¹gniêcia celów zrównowa¿onego rozwoju.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e precyzyjnego zdefiniowania wci¹¿ wymagaj¹
pojêcia zwi¹zane z równoœci¹, a ponadto dopracowana musi zostaæ metodologia
pomiaru. Szczególnie w przypadku pionowej równoœci i wspierania okreœlonych grup spo³ecznych powinno to byæ dog³êbnie zbadane, aby wsparcie by³o
ukierunkowane na rzeczywiœcie potrzebuj¹cych. Konieczne jest w³¹czenie analiz dotycz¹cych skutków spo³ecznych do procesów planowania przestrzennego,
strategicznego, ewaluacji ekonomicznej, projektowania, w tym oceny op³acalnoœci inwestycji czy wreszcie wdra¿ania projektów transportowych.
Uwarunkowania demograficzne i poziom rozwoju gospodarczego wymagaj¹
te¿ podjêcia kroków w kierunku wspierania rozwoju wysokiej jakoœci us³ug
transportu publicznego, w tym rozwi¹zañ dojazdowych do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych ga³êzi transportu. Takie wsparcie dotyczy zarówno osób
8

9

Przyk³adowe wyniki ewaluacji: L. ¯akowska, S. Pu³awska, Equity in transportation: new approach in
transport planning – preliminary results of case study in Krakow, „Transport Problems” 2014, vol. 9, issue 3, s. 67–74 oraz Zasada równoœci szans w projektach PO RPW, Wnioski z raportu sporz¹dzonego na podstawie badania ewaluacyjnego Zasada równoœci szans w Programie Operacyjnym
Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, https://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/Analizy
RaportyPodsumowania/Documents/Raport_rownosc_szans_broszura_12_01_11.pdf [dostêp: 30.03.2016].
Interesuj¹ce wyniki szczegó³owych badañ przedstawiono w artykule: Urban Traffic Calming and
Health Inequalities: Effects and Implications for Practice, National Collaborating Centre for Healthy Public Policy, Quebec, May 2013, http://www.ncchpp.ca/175/publications.ccnpps?id_article=917 [dostêp: 30.03.2015] lub S. Rock, A. Ahern, Evaluating transport equity in a post-boom & car dominant
city: the case of Dublin, Ireland, Irish Transport Research Network 2012, http://researchrepository.ucd.ie/bitstream/handle/10197/4520/PC01_Rock_edited.pdf?sequence=1 [dostêp: 30.03.2016].
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z grup zamo¿nych, jak i ubogich, a równie¿, przy spe³nieniu odpowiednich wymaganych warunków, osób niepe³nosprawnych i szeroko rozumianych defaworyzowanych grup spo³ecznych.
Wspierane powinny byæ rozwi¹zania przynosz¹ce korzyœci dodane, których
realizacja, poza bezpoœrednim efektem spo³ecznym, sprzyjaæ bêdzie osi¹ganiu
dodatkowych czy sprzê¿onych celów, takich jak np. redukcji kongestii, oszczêdnoœciom u¿ytkowników transportu, redukcji wypadków, zagospodarowaniu
przestrzeni przyjaznemu spo³eczeñstwu, co ostatecznie prowadziæ mo¿e do rzeczywistego zrównowa¿ony rozwoju transportu.
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ECONOMIC APPROACH TO SOCIAL EFFECTS OF TRANSPORT
Summary: Sustainable transport development is based on three major pillars: economic efficiency, environment protection and social cohesion. First two pillars are already well studied and results have been incorporated into practice. But in the range
of social sphere there are a lot of gaps especially in Polish conditions. The aim of the
article is to present the needs and possibilities to investigate social effects and equity
in transport with the perspective of real implementations in transport policy.
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU
SPO£ECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŒCI BIZNESU
W SEKTORZE TRANSPORTU – SPEDYCJI – LOGISTYKI
Streszczenie: Artyku³ prezentuje wyniki badañ dotycz¹cych uwarunkowañ rozwoju
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) wœród polskich, niemieckich, holenderskich oraz brytyjskich operatorów us³ug logistycznych
funkcjonuj¹cych w sektorze transportu – spedycji – logistyki (TSL). Celem przeprowadzonych badañ by³o zidentyfikowanie i kategoryzacja podmiotowej struktury
uwarunkowañ wystêpuj¹cych na badanych rynkach.

Wprowadzenie
Spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu w coraz wiêkszym zakresie wymusza
na podmiotach sektora transportu – spedycji – logistyki (TSL) realizacjê okreœlonych zachowañ opartych na transparentnoœci organizacji i raportowaniu danych pozafinansowych. Rozumienie spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu jako
rzetelnego sposobu funkcjonowania organizacji w przestrzeni spo³ecznej, ekonomicznej, œrodowiska naturalnego skierowane jest na planowe dzia³ania i ich
realizacjê. Spo³ecznie odpowiedzialny biznes powinien doprowadziæ w perspektywie d³ugofalowej do wzrostu wiarygodnoœci organizacji, a tym samym do
poprawy jej konkurencyjnoœci, staj¹c siê w sektorze TSL coraz bardziej efektywnym narzêdziem. Sektor TSL sta³ siê w ostatnim czasie obszarem znacznej aktywnoœci dla koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR). Dlatego te¿ zasadniczym
celem opracowania jest zidentyfikowanie i kategoryzacja kwerendy podmiotowej struktury uwarunkowañ wystêpuj¹cych na badanych rynkach polskich,
niemieckich, holenderskich oraz brytyjskich operatorów us³ug logistycznych
w obszarze spo³ecznej odpowiedzialnoœci logistyki. Rosn¹cy wp³yw otoczenia
na funkcjonowanie podmiotów sektora TSL zwi¹zany jest z zmieniaj¹cymi siê
relacjami spo³ecznymi i odnosi siê zw³aszcza do kszta³towania stosunków pracy,
ochrony œrodowiska naturalnego, sprawiedliwych praktyk rynkowych, relacjami z klientami oraz zaanga¿owaniem spo³ecznym samych podmiotów sektora
TSL. Funkcjonowanie podmiotów sektora TSL zgodnie z zasadami spo³ecznej
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odpowiedzialnoœci mo¿e przynieœæ okreœlone korzyœci dla sektora TSL, jak i jego
otoczenia. Z jednej bowiem strony podmioty sektora TSL, oczekuj¹c wzrostu
konkurencyjnoœci oferowanych us³ug, mog¹ czêœæ wypracowanych przychodów przeznaczaæ na cele pozabiznesowe. Z drugiej zaœ strony rosn¹cy poziom
oczekiwañ spo³ecznych co do zmian ryzyka dostaw produktów czy wzrostu
zwi¹zków z klientami oraz poziomu innowacyjnoœci ³añcuchów dostaw mo¿e
kszta³towaæ istotne relacje uwzglêdniaj¹ce interesy spo³eczne, œrodowiskowe,
a tak¿e s³u¿yæ formowaniu stosunków z ró¿nymi grupami interesariuszy. W istocie
spo³eczna odpowiedzialnoœæ kategoryzuje sektor TSL, dziel¹c go wed³ug ró¿nego rodzaju uwarunkowañ.

1. Kontekst terminologiczny spo³ecznej odpowiedzialnoœci
biznesu w sektorze TSL
Problematyka spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, a zw³aszcza jej kontekst terminologiczny, nie jest zagadnieniem jednorodnym. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele pojêæ zwi¹zanych z t¹ koncepcj¹. Warto jednak¿e skoncentrowaæ siê na dwóch grupach definicji, które polaryzuj¹ to zagadnienie.
W pierwszej grupie definicji opisano spo³ecznie odpowiedzialny biznes jako
koncepcjê, wed³ug której organizacje na etapie budowania strategii dobrowolnie
uwzglêdniaj¹ interesy spo³eczne i ochronê œrodowiska, a tak¿e relacje z grupami interesariuszy. Wed³ug tego pogl¹du bycie odpowiedzialnym jest procesem,
w ramach którego organizacje zarz¹dzaj¹ swoimi relacjami z interesariuszami –
s¹ racjonalnie zaanga¿owane i staraj¹ siê mieæ faktyczny wp³yw na powodzenie
realizacji celów gospodarczych. W praktyce oznacza to jedynie spe³nianie wymogów formalnych i prawnych zwi¹zanych z koncepcj¹ spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu przy minimalnym inwestowaniu w zasoby ludzkie czy ochronê œrodowiska. Druga grupa definicji koncentruje siê wokó³ relacji, wed³ug
której spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu skupia siê zw³aszcza na kszta³towaniu efektywnej strategii zarz¹dzania organizacj¹ przez prowadzenie dialogu
spo³ecznego g³ównie na poziomie lokalnym i regionalnym, powinna siê ona
przyczyniaæ do wzrostu konkurencyjnoœci przy jednoczesnym kszta³towaniu
warunków dla zrównowa¿onego rozwoju spo³ecznego i ekonomicznego. Z punktu
widzenia kontekstu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu wydaje siê, ¿e w sektorze transportu – spedycji – logistyki obie grupy definicji znajduj¹ zastosowanie. Wiele podmiotów funkcjonuj¹cych w sektorze TSL mocno akcentuje takie
zagadnienia, jak: spo³eczn¹ czy zrównowa¿on¹ misjê i wizjê wobec œrodowiska,
to¿samoœæ moraln¹, etyczn¹, podkreœlaj¹c przyznane nagrody i wyró¿nienia
oraz zdobyte certyfikaty jakoœci, terminowoœæ regulowania zobowi¹zañ,
wspó³pracê w regionie, opinie zadowolonych interesariuszy, pozytywne diagnozy i wyniki ró¿norakich testów o realizowanych us³ugach logistycznych, a tak¿e
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informacje o bezpieczeñstwie i higienie pracy, doniesieniach o szkoleniach pracowników, kulturze organizacji i trosce o pracowników, sponsorowaniu instytucji lub inicjatyw w regionie. Wa¿n¹ kwestiê stanowi¹ równie¿ informacje
o dzia³aniach w zakresie wolontariatu i osi¹ganiu wymiernych korzyœci dziêki
realizacji ró¿norakich inicjatyw zwi¹zanych ze spo³ecznie odpowiedzialnym
biznesem. Okreœlenie pojêcia spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu w sektorze
transportu – spedycji – logistyce nie jest zatem zagadnienie prostym. Na potrzeby
prezentowanego opracowania mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹ce okreœlenie spo³ecznie
odpowiedzialnego biznesu w sektorze TSL. Spo³ecznie odpowiedzialny biznes
w sektorze TSL odnosi siê do relacji z otoczeniem opartej na procesie zrównowa¿onego rozwoju i obejmuje przemiany spo³eczne i œrodowiska naturalnego. Istot¹ tak zdefiniowanej koncepcji spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu
w sektorze TSL jest zw³aszcza odniesienie do d³ugofalowego charakteru przekszta³ceñ oraz zaakcentowanie adaptacji przemian spo³ecznych do zmian
wywo³anych funkcjonowaniem podmiotów tego sektora w œrodowisku naturalnym. Ponadto proponowane pojêcie podkreœla, i¿ CSR jest procesem opartym
na zachowaniu równowagi pomiêdzy funkcjonowaniem biznesu logistycznego
a œrodowiskiem spo³ecznym i naturalnym.

2. Metodyka przeprowadzonych badañ
Badania uwarunkowañ rozwoju spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w sektorze TSL przeprowadzono wœród przedsiêbiorstw sektora transportu – spedycji
– logistyki funkcjonuj¹cych na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii (N – 143) w okresie od lutego do paŸdziernika 2015 r. W badaniach zastosowano celowy dobór próby. W eksploracji uwarunkowañ rozwoju spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu pos³u¿ono siê ankiet¹ internetow¹ Computer Assisted Web Interviews (CAWI), zapraszaj¹c do jej wype³nienia zidentyfikowan¹
wczeœniej grupê 143 podmiotów sektor TSL na terenie Polski, Wielkiej Brytanii,
Niemiec i Holandii. Poziom zwrotu ankiet wyniós³ 65,7%, a wiêc uzyskane wyniki pozwalaj¹ na generalizowanie wniosków z badania z 95% pewnoœci¹ oraz
przy maksymalnym, niespe³na 6% dopuszczalnym b³êdzie pomiaru. Otrzymane
wyniki s¹ zatem reprezentatywne statystycznie. Badania jakoœciowe stanowi³y
indywidualny wywiad pog³êbiony Individual in Depth Interview (IDI). W ramach badañ jakoœciowych przebadano jedynie 76 przedstawicieli firm sektora
TSL. G³ówn¹ trudnoœci¹, na któr¹ napotkali autorzy prezentowanego opracowania w trakcie realizacji wywiadów jakoœciowych, by³ brak zainteresowania
znacznej czêœci przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w badaniach. Najczêœciej
wskazywan¹ przyczyn¹ odmowy udzia³u w badaniu by³o obci¹¿enie obowi¹zkami zawodowymi i brak czasu. Mimo ¿e autorzy przeprowadzali zarówno
telefoniczn¹, jak i bezpoœredni¹ rekrutacjê do badania, wspart¹ e-mailow¹
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wysy³k¹ zaproszeñ, wiele przedsiêbiorstw nie wyra¿a³o zgody na udzia³ w badaniu. Struktura badañ uwarunkowañ rozwoju spo³ecznej odpowiedzialnoœci
biznesu w sektorze TSL zosta³a zaprezentowana na rysunku 1.

Analiza desk research

Analiza dokumentów
(strategii CSR badanych podmiotów)

Badanie iloœciowe

Ankieta internetowa
CAWI

Badanie jakoœciowe

Indywidualne wywiady
pog³êbione IDI

Rysunek 1. Wykorzystane metody i techniki – triangulacja metodologiczna w badaniach
CSR sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Wybrane wyniki badañ ankietowych
W ramach g³ównych za³o¿eñ badañ sformu³owano nastêpuj¹ce cele szczegó³owe:
– skonfrontowanie oczekiwañ oferentów us³ug w sektorze TSL na badanych
rynkach z faktycznymi dzia³aniami odnosz¹cymi siê do kszta³towania etycznej kultury funkcjonowania firmy realizuj¹cej spo³ecznie odpowiedzialny
biznes (SOB) w sektorze TSL;
– pozyskanie opinii odnoœnie do wzorców strategii przedsiêbiorstw realizuj¹cych zasady (SOB) w sektorze TSL;
– identyfikacja wyzwañ stoj¹cych przed organizacjami spo³ecznie odpowiedzialnymi w aspekcie tworzenia przewagi konkurencyjnej w sektorze TSL.
W ramach pierwszego z przyjêtych do realizacji celów szczegó³owych dokonano zw³aszcza oceny:
– wzrostu poziomu wp³ywu spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu (SOB),
– wp³ywu SOB na poprawê wizerunku firmy w sektorze TSL,
– oczekiwañ w zakresie raportowania dzia³alnoœci pozafinansowej badanych
firm sektora TSL,
– oczekiwañ co do wp³ywu SOB na wzrost konkurencyjnoœci badanych firm
sektora TSL,
– oczekiwañ odnoœnie do kluczowych obszarów SOB badanych firm logistycznych.
Ocena wzrostu poziomu wp³ywu spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu na
interesariuszy wskazuje na 68% poziom braku oddzia³ywania, w 32% odnotowano wystêpowanie pozytywnego wp³ywu (zob. rys. 2).
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Tak, 32%
Nie, 68%

Rysunek 2. Ocena wzrostu poziomu wp³ywu SOB na interesariuszy w sektorze TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Kolejnym elementem oceny w ramach pierwszego celu by³o zagadnienie
wp³ywu spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu na poprawê wizerunku firmy
w sektorze TSL. W ocenie badanej grupy przedsiêbiorstw sektora TSL w 72%
oddzia³ywanie to nie wystêpuje, zaœ w 28% wystêpuje (zob. rys. 3).

Tak, 28%

Nie, 72%

Rysunek 3. Wp³yw SOB na poprawê wizerunku firmy w sektorze TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Nastêpnym elementem oceny w ramach celu pierwszego by³y oczekiwania
w zakresie raportowania dzia³alnoœci pozafinansowej w badanych firmach
sektora TSL. W znacz¹cej czêœci badanych podmiotów odbywa siê raportowanie
dzia³alnoœci pozafinansowej – 88%, w pozosta³ej grupie badanych firm brak
raportowania odnotowano w 28% opinii (zob. rys. 4). Zatem badane podmioty
sektora TSL w sposób transparentny staraj¹ siê realizowaæ zagadnienia raportowania dzia³alnoœci pozafinansowej.
Jednym z najistotniejszych zagadnieñ w ramach celu pierwszego realizowanych badañ by³a kwestia oczekiwañ zwi¹zanych z wp³ywem SOB na wzrost
konkurencyjnoœci. Jedynie 34% badanych podmiotów wskaza³o, ¿e istnieje pozytywny wp³yw SOB na poziom konkurencyjnoœci, pozosta³e 66% odpowiedzia³o negatywnie (zob. rys. 5).
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Nie, 12%
Tak, 88%

Rysunek 4. Oczekiwania w zakresie raportowania dzia³alnoœci pozafinansowej badanych
firm sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Nie, 66%

Tak, 34%

Rysunek 5. Oczekiwania co do wp³ywu SOB na wzrost konkurencyjnoœci badanych firm
sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zaanga¿owanie w rozwój spo³eczeñstwa
Uczciwe praktyki biznesowe
Ochrona œrodowiska
Prawo cz³owieka
Sprawy konsumenckie
Zarz¹dzanie zasobami
Zarz¹dzanie organizacj¹

3%
5%
6%
9%
18%
21%
34%

Rysunek 6. Oczekiwania odnoœnie do kluczowych obszarów SOB badanych firm sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Równie istotnym zagadnieniem badawczym sta³o siê okreœlenie oczekiwañ
odnoœnie do kluczowych obszarów SOB badanych firm sektora TSL. Uzyskane
wyniki badañ wskazuj¹ na wp³yw SOB na zarz¹dzanie organizacj¹ w 34%, za-
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sobami – 21% i sprawami konsumenckimi – 18%, czyli ³¹cznie 73%. Z kolei
wp³yw SOB na prawa cz³owieka wystêpuje w badanych podmiotach sektora
TSL jedynie w 9%, na ochronê œrodowiska – 6%, uczciwe praktyki biznesowe –
5% oraz zaanga¿owanie w rozwój spo³eczeñstwa – 3% (zob. rys. 6).
W ramach drugiego z przyjêtych do realizacji celów szczegó³owych, tj. pozyskania opinii odnoœnie do wzorców strategii przedsiêbiorstw realizuj¹cych zasady
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w sektorze TSL skoncentrowano siê na
nastêpuj¹cych zagadnieniach:
– opinia co do uwzglêdniania koncepcji SOB w strategii firmy sektora TSL,
– opinia co do wprowadzenia koncepcji SOB w swojej strategii w sektorze TSL,
– opinia co do znajomoœci zasad koncepcji SOB wœród kadry przedsiêbiorstwa,
– opinia co odpowiedzialnoœci za kszta³towanie strategii SOB w przedsiêbiorstwie.
Opinia co do uwzglêdniania koncepcji SOB w strategii firm zosta³a zaprezentowana na rysunku 7. Zdania co uwzglêdniania koncepcji SOB s¹ podzielone, za opowiedzia³o siê 45% badanych firm, przeciw – 55% (zob. rys. 7).

Tak, 45%
Nie, 55%

Rysunek 7. Opinia co do uwzglêdniania koncepcji SOB w firmach sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Tak, 47%
Nie, 53%

Rysunek 8. Oczekiwania co do wprowadzenia SOB do strategii firmy sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e firmy sektora TSL raczej nie rozwa¿aj¹ wprowadzenia do swoich strategii koncepcji spo³ecznie odpowiedzialnego
biznesu (zob. rys. 8).
Wyniki badañ poziomu znajomoœci zasad spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu przez kadry zarz¹dzaj¹ce badanych podmiotów sektora TSL wskazuj¹ na
72% poziom znajomoœci, zaœ w 28% wystêpowa³ brak znajomoœci (zob. rys. 9).

Poziom braku znajomoœci
zasad SOB przez kadry zarz¹dzaj¹ce

28%

72%

Poziom znajomoœci zasad SOB
przez kadry zarz¹dzaj¹ce

Rysunek 9. Ocena poziomu znajomoœci zasad SOB przez kadry badanych firm sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Znacz¹cy poziom odpowiedzialnoœci za kszta³towanie strategii SOB, zdaniem badanych, w firmach sektora TSL spada na zarz¹d 67%, w pozosta³ych
33% na zarz¹d i œredni¹ kadrê (zob. rys. 10).

Odpowiedzialnoœæ za kszta³towanie
strategii SOB – zarz¹d + œrednia kadra

Odpowiedzialnoœæ za kszta³towanie
strategii SOB – zarz¹d

33%

67%

Rysunek 10. Ocena poziomu odpowiedzialnoœci za kszta³towanie strategii SOB w badanych firmach sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.
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W ramach trzeciego z celów szczegó³owych, tj. identyfikacji wyzwañ stoj¹cych
przed organizacjami spo³ecznie odpowiedzialnymi w aspekcie tworzenia przewagi konkurencyjnej w sektorze TSL zrealizowano nastêpuj¹ce zagadnienia:
– okreœlenie poziomu koncepcji SOB w kszta³towaniu strategii konkurencyjnoœci firmy, uwzglêdnienie SOB jako narzêdzia kszta³towania kapita³u intelektualnego firmy,
– SOB jako narzêdzie zainteresowania potencjalnych pracowników,
– SOB jako narzêdzie rozwoju sieci odpowiedzialnoœci z interesariuszami,
– SOB jako narzêdzie zainteresowania ze strony mediów,
– SOB jako narzêdzie rozwoju innowacyjnoœci formy w sektorze TSL.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e ocena poziomu istotnoœci koncepcji
SOB w kszta³towaniu strategii konkurencyjnoœci jest du¿a 48% i bardzo du¿a
11% (zob. rys. 11).
48%

21%
16%
11%
4%

bardzo du¿a

du¿a

obojêtna

ma³o wa¿na

znacznie
niewa¿na

Rysunek 11. Ocena poziomu istotnoœci koncepcji SOB w kszta³towaniu strategii konkurencyjnoœci firmy w sektorze TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Ocena koncepcji spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu jako narzêdzia
w kszta³towaniu kapita³u intelektualnego firmy w sektorze TSL spotka³a siê
du¿¹ 58% i bardzo du¿¹ 13% akceptacj¹ (zob. rys. 12).
Ocena koncepcji SOB jako narzêdzia zainteresowania potencjalnych pracowników w sektorze TSL zosta³ okreœlona na du¿ym 38% i bardzo du¿ym poziomie 24% (zob. rys. 13).
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znacznie niewa¿na

2%
9%

ma³o wa¿na

18%

obojêtna

58%

du¿a
13%

bardzo du¿a

Rysunek 12. Ocena koncepcji, SOB jako narzêdzia w kszta³towaniu kapita³u intelektualnego
firmy w sektorze TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.
38%

24%
21%
48%

11%
4%

bardzo du¿a

du¿a

obojêtna

ma³o wa¿na

znacznie
niewa¿na

Rysunek 13. Ocena koncepcji SOB jako narzêdzia zainteresowania potencjalnych pracowników w sektorze TSL.
ród³o: Opracowanie w³asne.

znacznie niewa¿na

1%

ma³o wa¿na
obojêtna

6%
11%

du¿a
bardzo du¿a

68%
14%

Rysunek 14. Ocena koncepcji SOB jako narzêdzia rozwoju sieci odpowiedzialnoœci z interesariuszami w sektorze TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Spoœród badanej grupy podmiotów sektora TSL a¿ 68% uzna³o, ¿e SOB
kszta³tuje rozwój sieci odpowiedzialnoœci z inetersariuszami (zob. rys. 14).
Równie wysoki poziom oceny uzyska³o zagadnienie wp³ywu spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu na kszta³towanie zainteresowania ze strony mediów w badanych firmach sektora TSL, tj. bardzo du¿y 62% oraz du¿y 23% (zob. rys. 15).

3%

znacznie niewa¿na
ma³o wa¿na

4%

obojêtna

8%
23%

du¿a

62%

bardzo du¿a

Rysunek 15. Ocena koncepcji SOB jako narzêdzia wzrostu zainteresowania ze strony mediów w badanych firmach sektora TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.

Interesuj¹ce s¹ równie¿ wyniki oceny koncepcji spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu jako narzêdzia rozwoju innowacyjnoœci firmy w sektorze TSL. Na
bardzo wysoki poziom oddzia³ywania SOB wskaza³o a¿ 71% firm, na du¿y – 9%
(zob. rys. 16).
71%

19%
9%
1%

bardzo du¿a

du¿a

obojêtna

ma³o wa¿na

0%

znacznie
niewa¿na

Rysunek 16. Ocena koncepcji SOB jako narzêdzia rozwoju innowacyjnoœci firmy w sektorze TSL
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Podsumowanie
Wynik badañ wskazuj¹, ¿e znacz¹ca czêœæ spoœród badanych podmiotów
sektora TSL wykorzystuje koncepcjê spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu nawet wtedy, gdy nie uwzglêdnia jej w swojej strategii. Jednoczeœnie ró¿norakie
elementy spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu mog¹ byæ i s¹ traktowane jako
narzêdzia w kszta³towaniu rozwoju oraz poziomu konkurencyjnoœci. Koncepcja
ta mo¿e byæ i równie¿ jest narzêdziem zró¿nicowania strategii w sektorze TSL,
ze wzglêdu na ró¿ne jej cele, zakres, formy i metody, przynosz¹c okreœlone,
pozytywne efekty dla badanych podmiotów.
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CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN THE TRANSPORT – FORWARDING – LOGISTICS SECTOR
Summary: The article presents the results of research on the determinants of the development of CSR (Corporate Social Responsibility) among Polish, German, Dutch
and British logistics service providers operating in the transport sector – forwarding –
logistics (TSL). The aim of the study was to identify and to realize query categorization structure of subjective conditions that existed on the surveyed market.
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ANALIZA RELACJI DOSTÊPNOŒCI
TRANSPORTOWEJ A ROZWÓJ GOSPODARCZY –
WYBRANE ASPEKTY BADAÑ
Streszczenie: Podstawowym celem niniejszej pracy jest wykazanie korelacji pomiêdzy dostêpnoœci¹ transportow¹ mierzon¹ wyposa¿eniem w infrastrukturê transportu
zoperacjonalizowan¹ jako gêstoœæ sieci autostrad a rozwojem gospodarczym mierzonym produktem krajowym brutto per capita. Nadrzêdnym celem analiz jest ocena relacji pomiêdzy dostêpnoœci¹ transportow¹ a dochodem narodowym w krajach europejskich. Pod uwagê wziêto nastêpuj¹ce relacje:
– dostêpnoœæ transportowa roœnie w tempie wolniejszym ni¿ dochód narodowy,
– dostêpnoœæ transportowa roœnie w tempie szybszym ni¿ dochód narodowy.

Wprowadzenie
Sukcesywny rozwój transportu jest jednym z bardzo istotnych czynników
wzrostu gospodarczego. Transport zbli¿a do siebie rynki, umo¿liwia zwiêkszanie produkcji, a zatem jest przes³ank¹ do wzrostu gospodarczego. Wokó³ dróg
i wêz³ów transportowych powstaj¹ nowe zak³ady przemys³owe i gospodarcze,
centra magazynowe i logistyczne. Jednak rozwój transportu jest mo¿liwy dziêki
poprzedzaj¹cym go inwestycjom powstaj¹cym nie tylko przez budowanie nowej
infrastruktury, ale tak¿e modernizacjê istniej¹cej. Odzwierciedleniem komplementarnoœci transportu w stosunku do gospodarki jest proporcja miêdzy wykonanymi przewozami a wielkoœci¹ produkcji. Generalnie wzrost liczby produkowanych dóbr powoduje wzrost liczby przewozów i odwrotnie. Zatem niemo¿liwe
jest zwiêkszenie dochodu narodowego bez jednoczesnego zwiêkszenia rozmiarów dzia³alnoœci transportowej. Notabene, nie mo¿na kojarzyæ zmniejszenia
wielkoœci przewozów ze spadkiem znaczenia transportu dla gospodarki1.
Przedmiotem artyku³u jest ocena zale¿noœci pomiêdzy dostêpnoœci¹ transportow¹ mierzon¹ za pomoc¹ wyposa¿enia w sieæ autostrad a wzrostem gospodarczym wyra¿onym jako produkt krajowy brutto (PKB) per capita. Badanie empi1

W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 1–2.
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ryczne przeprowadzone zosta³o na podstawie danych przekrojowo-czasowych
i objê³o lata 2001–2010. Podmiotem badania s¹ wybrane kraje europejskie.

1. Dostêpnoœæ transportowa – istota, pojêcie
Transport jest dzia³em gospodarki narodowej, jego dzia³alnoœæ umo¿liwia
sprawne i efektywne funkcjonowanie ka¿dej sfery gospodarowania, w konsekwencji przyczynia siê do wzrostu i rozwoju spo³eczno-gospodarczego zarówno
pañstw, jak i regionów. Transport zbli¿a do siebie wszystkie pozosta³e dzia³y gospodarki m.in. przemys³, budownictwo czy handel. Rozwój transportu zawsze
powinien wyprzedzaæ w czasie rozwój ka¿dej innej dzia³alnoœci, konsekwencj¹
niedorozwoju mo¿e byæ bowiem ograniczenie potencja³u gospodarczego, co z kolei przyczynia siê do powstania niedorozwoju pañstwa2.
Struktura transportowa poszczególnych jednostek terytorialnych kszta³towana jest przez wiele ró¿norodnych czynników, co powoduje istotne ró¿nice.
Elementy ró¿nicuj¹ce rozmieszczenie systemu transportowego to m.in.: po³o¿enie geograficzne, stopieñ urbanizacji, po³o¿enie oœrodków przemys³owych i turystycznych, wspó³praca miêdzynarodowa czy poziom rozwoju techniczno-technologicznego.
Rozbudowa infrastruktury mo¿e przyczyniæ siê do pozytywnych efektów, tj.:
likwidacji „w¹skich garde³”, ograniczenia lub ca³kowitej eliminacji kongestii
transportowej, skrócenia czasu przejazdu i obni¿enia kosztów transportu, zwiêkszenia bezpieczeñstwa ruchu, zwiêkszenia dostêpnoœci komunikacyjnej, stwarzania korzystnych warunków dla rozwoju regionów, jak i stymulowania rozwoju
gospodarczego (co wspó³czeœnie jest jednym z najwa¿niejszych czynników)3.
W niniejszym opracowaniu pojêcie dostêpnoœci transportowej okreœlono
jako wyposa¿enie w sieæ transportow¹ (któr¹ mo¿na szacowaæ za pomoc¹ wskaŸników wyposa¿enia infrastrukturalnego danego obszaru np. liczba ró¿nego
rodzaju obiektów liniowych i punktowych) krajów europejskich, co u³atwia
przemieszczanie siê osób i ³adunków. Dostêpnoœæ mo¿na badaæ za pomoc¹ wielu innych metod, takich jak m.in.: dostêpnoœæ mierzona odleg³oœci¹, dostêpnoœæ
kumulatywna (izochronowa), dostêpnoœæ spersonifikowana, dostêpnoœæ potencja³owa4.

2

3

4

A. KoŸlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007, s. 63.
P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo
Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2008, s. 19.
P. Rosik, Dostêpnoœæ l¹dowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012, s. 23–24.
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2. Dostêpnoœæ transportowa w aspekcie rozwoju infrastruktury
transportowej
Zapotrzebowanie na transport sukcesywnie roœnie, spowodowane jest to
m.in. postêpuj¹cymi procesami globalizacyjnymi i zwi¹zanymi z nimi ³añcuchami dostaw. Z kolei wzrost gospodarczy wywo³uje wiêkszy podzia³ pracy oraz
specjalizacjê przestrzenn¹, co wymaga lepszej koordynacji i sprawnoœci przep³ywu
osób, ³adunków oraz informacji. Sama tylko poprawa infrastruktury transportowej przyczynia siê do dalszego wzrostu produktywnoœci w dzia³alnoœci gospodarczej, a to prowadzi do rozwoju ekonomicznego.
Rozwój transportu determinuje:
– specyfika infrastruktury transportowej – infrastruktura jest przede wszystkim niepodzielna, charakteryzuje siê d³ugim okresem powstawania oraz ¿ywotnoœci, nie ma mo¿liwoœci jej importu;
– wspó³zale¿noœci w rozwoju transportu – podzia³ na wewnêtrzne (wystêpuj¹
w ramach systemu transportowego) i zewnêtrzne (wystêpuj¹ pomiêdzy
transportem a innymi dzia³ami gospodarki i w efekcie ca³¹ gospodark¹);
– bariery rozwoju transportu – trwa³e (wynikaj¹ce z ograniczonoœci zasobów
naturalnych oraz istniej¹cego zagospodarowania przestrzennego) oraz przejœciowe (bariery ekonomiczne, techniczne, technologiczne czy organizacyjne);
– prowadzona przez pañstwo polityka transportu.
Udzia³ transportu w nak³adach inwestycyjnych na gospodarkê nie powinien
spadaæ poni¿ej 10%. Co istotne, w krajach s³abiej rozwiniêtych jest zwykle wy¿szy i siêga nawet 20%. W d³u¿szym okresie czasu wskaŸnik poni¿ej 10% przyczynia siê do dekapitalizacji maj¹tku. Komisja Europejska zaleca, aby nak³ady
inwestycyjne na transport mierzone jako udzia³ w PKB utrzymywa³y siê na poziomie 1–1,5% PKB5. W krajach europejskich wskaŸnik ten oscyluje od oko³o
1,0% do ponad 4,5% (zob. rys. 1).
Z jednej strony rozwój infrastruktury transportu oraz wzrost sprawnoœci
obs³ugi transportowej nastêpuje dziêki poprawie funkcjonowania tej bran¿y, co
jest jednym z czynników wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony wzrost gospodarczy staje siê przes³ank¹ do sukcesywnego rozwoju infrastruktury transportowej celem dopasowania jej do wymogów rosn¹cego popytu. Co wiêcej,
wp³yw transportu na rozwój gospodarczy mo¿na rozpatrywaæ pod wzglêdem
inwestowania w œrodki trwa³e transportu oraz poprawy funkcjonowania przedsiêbiorstw transportowych6.
5

6

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 69 za: W. Grzywacz, Infrastruktura transportu a gospodarka narodowa,
„Przegl¹d Komunikacyjny” 1982, nr 5.
A. KoŸlak, Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 106–108.
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Rysunek 1. Udzia³ nak³adów inwestycyjnych na transport w stosunku do PKB w krajach
UE w 2010 r. (w %)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu.

Strategia wzrostu uprzedzaj¹cego (wg Ragnara Nurske, Paula N. Rosensteina-Rodana) wskazuje, i¿ niemo¿liwa jest natychmiastowa budowa lub modernizacja infrastruktury w odpowiedzi na zmiany popytu. W celu przezwyciê¿ania
niedorozwoju zwolennicy strategii rozwoju przez infrastrukturê postuluj¹
dzia³anie procesu „wielkiego pchniêcia” (tzw. big push). Wed³ug Petera Nijkampa
rozwój infrastruktury zale¿y od lokalizacji danego obszaru na œcie¿ce wzrostu.
(por. rys. 2). Peter Nijkamp wskazuje podzia³ regionów europejskich na 5 grup
wed³ug faz:
– I faza grupuje regiony niedorozwiniête, które posiadaj¹ niewystarczaj¹ce
wyposa¿enie w infrastrukturê transportow¹,
– II faza grupuje regiony na etapie startu z pewn¹ kombinacj¹ niezbêdnych
urz¹dzeñ infrastruktury transportowej,
– III faza grupuje regiony szybko rozwijaj¹ce siê o wystarczaj¹cym wyposa¿eniu infrastrukturalnym,
– IV faza grupuje regiony, które doœwiadczaj¹ pierwszych oznak negatywnych
efektów zewnêtrznych np. kongestii transportowej,
– V faza grupuje regiony, które nie mog¹ siê dalej rozwijaæ ze wzglêdu na istnienie w¹skich garde³ infrastrukturalnych7.
Z kolei strategia wzrostu rozwoju przez niedostatek infrastruktury (wed³ug
Alberta O. Hirschmana) wskazuje, i¿ inwestycje bezpoœrednie produkcyjne oddzia³uj¹ na rozwój infrastruktury, gdy¿ s¹ one komplementarne. Zatem budowa
czy modernizacja sieci transportowych powinna nastêpowaæ dopiero w momencie pojawienia siê w¹skich garde³ infrastrukturalnych. W konsekwencji
7

P. Nijkamp, Infrastructure a Regional Development: A Multidimensional Policy analysis, „Empirical Economics” 1986, vol. 11, issue 1, s. 5.
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przyczynia siê to do minimalizacji podjêcia niew³aœciwych decyzji lokalizacyjnych oraz zwi¹zanych z tym nietrafionych przedsiêwziêæ.
dochód
na mieszkañca

I

II

III

IV

V
wyposa¿enie w infrastrukturê

Rysunek 2. Fazy rozwoju regionalnego w zale¿noœci od rozwoju transportowego i gospodarczego
ród³o: P. Nijkamp, Infrastructure a Regional Development: A Multidimensional Policy Analysis, „Empirical Economics” 1986, vol. 11, issue 1, s. 5.

3. Metodyka badañ
Badaniem objêto 26 wybranych krajów europejskich na przestrzeni lat
2001–20108 w celu oszacowania korelacji pomiêdzy dostêpnoœci¹ transportow¹
a rozwojem gospodarczym. W analizie pos³u¿ono siê danymi œredniorocznymi
zaczerpniêtymi z raportu Komisji Europejskiej pt. Transport i energia w liczbach
w 2013 oraz banków danych baz Eurostat i OECD. Zmienne wykorzystane do
badania zosta³y przeliczone, aby mo¿na by³o abstrahowaæ do poziomu badanych krajów Europy. Celem nadrzêdnym jest analiza relacji:
– w krajach europejskich wy¿ej rozwiniêtych dostêpnoœæ transportowa roœnie
w tempie wolniejszym ni¿ dochód narodowy,
– w krajach europejskich s³abiej rozwiniêtych dostêpnoœæ transportowa roœnie
w tempie szybszym ni¿ dochód narodowy.
Dostêpnoœæ transportow¹ zoperacjonalizowano jako gêstoœæ sieci autostrad
(km/100 km2) w poszczególnych krajach europejskich (por. rys. 3), natomiast
rozwój gospodarczy okreœlono jako produkt krajowy brutto per capita (EUR/1
mieszkañca, por. rys. 4).
8

Wybór krajów podyktowany zosta³ dostêpnoœci¹ i kompletnoœci¹ danych statystycznych. Ponadto
postanowiono przeprowadziæ analizê krajow¹, a nie regionaln¹, jak bada³ to Peter Nijkamp.
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czarny kolor obrazuje najwy¿szy poziom zmiennej, zaœ bia³y – najni¿szy poziom zmiennej, im ciemniejszy odcieñ
szaroœci, tym wy¿szy jest poziom zmiennej

Rysunek 3. Gêstoœæ sieci dróg w 2010 r.
w krajach europejskich (km/100 km2)

Rysunek 4. Produkt krajowy brutto per capita w 2010 r. w krajach europejskich (EUR/1
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych mieszkañca)
Eurostatu.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych
Eurostatu.

4. Wyniki analizy
Badanie zosta³o oparte na analizie wykresów, które opisuj¹ zale¿noœæ pomiêdzy dostêpnoœci¹ transportow¹ zoperacjonalizowan¹ na osi X jako gêstoœæ sieci
autostrad a rozwojem gospodarczym mierzonym produktem krajowym brutto
per capita okreœlonym na osi Y (zob. rys. 5). Co istotne, ka¿dy wykres zosta³
przedstawiony na takiej samej skali jednostkowej.
Na podstawie analizy wygenerowanych wykresów dokonano podzia³u na
3 g³ówne grupy9, a mianowcie:
– kraje, które charakteryzowa³y siê ni¿szym poziomem produktu krajowego
brutto, zaœ poziom dostêpnoœci transportowej na przestrzeni badanych lat
rós³ szybciej ni¿ dochód,
– kraje, które charakteryzowa³y siê ni¿szym poziomem produktu krajowego
brutto, ale poziom dostêpnoœci transportowej na przestrzeni badanych lat
rós³ wolniej ni¿ dochód,
9

Cypr, Irlandia oraz Litwa zosta³y pominiête w dalszych analizach ze wzglêdu na liczne braki
w danych statystycznych. Ponadto w 2009 r. odnotowano w tych krajach spadek PKB per capita.
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– kraje, które charakteryzowa³y siê wy¿szym poziomem produktu krajowego
brutto, zaœ poziom dostêpnoœci transportowej na przestrzeni badanych lat
rós³ wolniej ni¿ dochód.
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1 – Belgia, 2 – Bu³garia, 3 – Czechy, 4 – Niemcy, 5 – Estonia, 6 – Irlandia, 7 – Hiszpania, 8 – Francja, 9 – W³ochy, 10 –
Cypr, 11 – Litwa, 12 – Luksemburg, 13 – Wêgry, 14 – Holandia, 15 – Austria, 16 – Polska, 17 – Portugalia, 18 – Rumunia,
19 – S³owenia, 20 – S³owacja, 21 – Finlandia, 22 – Szwecja, 23 – Wielka Brytania, 24 – Chorwacja, 25 – Macedonia,
26 – Norwegia

Rysunek 5. Zestawienie wykresów zale¿noœci pomiêdzy dostêpnoœci¹ transportow¹ (oœ X)
a dochodem narodowym (oœ Y) dla krajów europejskich w latach 2001–2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych STATA.

Tabela 1. Podzia³ krajów europejskich na grupy
Grupa 1

Grupa 1A

Grupa 2

Grupa 2A

Grupa 3

Bu³garia

Hiszpania

Francja

Czechy

Belgia

Wêgry

Portugalia

W³ochy

Estonia

Niemcy

Polska

Finlandia

Luksemburg

Rumunia

Szwecja

Holandia

S³owenia

Wielka Brytania

Austria

S³owacja
Chorwacja
Macedonia
ród³o: Opracowanie w³asne.

Norwegia
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Grupa 1 charakteryzuje siê ni¿szym poziomem PKB per capita oraz ni¿szym
poziomem dostêpnoœci transportowej. Ponadto w grupie tej zauwa¿ono sukcesywny wzrost dostêpnoœci transportowej zoperacjonalizowanej jako gêstoœæ sieci
transportowej, by³ on znacznie wiêkszy ni¿ wzrost dochodu narodowego okreœlonego jako produkt krajowy brutto per capita. Kraje zgromadzone w tej grupie przyst¹pi³y do Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. (Polska, S³owenia, S³owacja,
Wêgry), w 2007 r. (Bu³garia i Rumunia), w 2013 r. (Chorwacja) oraz Macedonia,
która jest krajem kandyduj¹cym. W przypadku takich krajów, jak: Polska,
S³owacja, S³owenia czy Wêgry jako przyczynê takiego stanu rzeczy mo¿na
wskazaæ to, i¿ od momentu przyst¹pienia do Unii Europejskiej s¹ beneficjentami funduszy europejskich. Zwi¹zane jest to z popraw¹ wielu elementów gospodarki, w tym struktury transportowej. Brak bezpoœredniego odzwierciedlenia
poprawy dostêpnoœci transportowej we wzroœcie gospodarczym wynika z d³ugoterminowego oddzia³ywania wzrostu gêstoœci autostrad na dochód narodowy.
Oznacza to, i¿ zwiêkszenie gêstoœci sieci autostrad spowoduje aktywizacjê obszaru w póŸniejszym czasie, g³ównie przez budowê centrów logistycznych, magazynów, oœrodków produkcji itp. Macedonia, kraj kandyduj¹cy do wst¹pienia
do Unii Europejskiej, dopiero w przysz³oœci mo¿e zacz¹æ czerpaæ korzyœci wynikaj¹ce z akcesji. Zatem kraj ten znajduje siê dopiero w pocz¹tkowej fazie rozwoju. W latach 2001–2010 Macedonia charakteryzowa³a siê nieznacznym wzrostem
gêstoœci sieci autostrad oraz dochodu narodowego. Z racji tego, i¿ grupa 1 cechuje
siê znacznym zró¿nicowaniem, postanowiono wyró¿niæ w jej ramach podgrupê
1A skupiaj¹c¹ Hiszpaniê oraz Portugaliê, które charakteryzowa³y siê znacznie
wy¿szym poziomem wzrostu dostêpnoœci transportowej ni¿ dochodu narodowego. Nale¿y podkreœliæ, i¿ wskazane kraje nale¿¹ do Unii Europejskiej od roku
1986, zaœ PKB per capita sugerowa³by zaklasyfikowanie ich do wy¿szej grupy.
Grupa 2 skupia takie kraje, jak: Francja, W³ochy, Finlandia, Szwecja oraz
Wielka Brytania, obecnie posiadaj¹ one miano krajów wysoko rozwiniêtych, nie
znalaz³y siê w grupie 3 jedynie ze wzglêdu na nieco ni¿szy poziom PKB per capita w porównaniu do takich krajów, jak: Belgia, Holandia czy Luksemburg
(który posiada najwy¿szy poziom PKB w Europie). Kraje te odznaczaj¹ siê wy¿szym wzrostem dochodu narodowego w porównaniu do wzrostu gêstoœci sieci
autostrad. W ramach tej grupy wyró¿niono podgrupê 2A, nale¿¹ do niej Czechy
i Estonia. Oba kraje przyst¹pi³y do UE w 2004 r. oraz charakteryzuj¹ siê nieco ni¿szym poziomem PKB per capita (poziom PKB jest bardziej zbli¿ony do krajów
z grupy 1) ni¿ pozosta³e kraje znajduj¹ce siê w grupie 2. Wskazaæ mo¿na, ¿e kraje nale¿¹ce do tej podgrupy lepiej wykorzysta³y wsparcie unijne i po krótkim
czasie cz³onkostwa zauwa¿alne s¹ efekty w postaci szybszego wzrostu dochodu
narodowego w stosunku do gêstoœci sieci autostrad.
Grupa 3 charakteryzuje siê tym, i¿ zauwa¿ono mniejszy wzrost dostêpnoœci
transportowej w stosunku do wzrostu dochodu narodowego. Nale¿¹ do niej takie kraje, jak: Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Austria oraz Norwegia. S¹
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to kraje wysoko rozwiniête, których sytuacja transportowa usystematyzowa³a
siê w przesz³oœci, zaœ obecnie odzwierciedla siê ona we wzroœcie dochodu narodowego.

Podsumowanie
Analiza przeprowadzona w artykule da³a okreœlone rezultaty. Weryfikacja hipotez badawczych zosta³a sprawdzona pozytywnie dziêki przeprowadzonym
badaniom, których celem by³o okreœlenie zale¿noœci pomiêdzy dostêpnoœci¹
transportow¹ a wzrostem gospodarczym w wybranych krajach europejskich.
Wnioski p³yn¹ce z przeprowadzonych badañ mo¿na okreœliæ nastêpuj¹co:
– istnieje dodatnia korelacja pomiêdzy dostêpnoœci¹ transportow¹ a rozwojem
gospodarczym,
– wzrost dostêpnoœci transportowej i dochodu narodowego nie jest równomierny,
– kraje z grupy 1 i 1A charakteryzuj¹ siê wiêkszym wzrostem dostêpnoœci
transportowej w porównaniu do wzrostu dochodu narodowego,
– kraje z grupy 2, 2A i 3 charakteryzuj¹ siê wiêkszym wzrostem dochodu narodowego w porównaniu do wzrostu dostêpnoœci transportowej.
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ANALYSIS OF RELATIONSHIPS TRANSPORT ACCESSIBILITY
AND ECONOMIC DEVELOPMENT – SOME ASPECTS OF RESEARCH
Summary: The primary objective of this study is to demonstrate the correlation between the transport accessibility measured by density of the motorway network and
economic growth measured by gross domestic product per capita. The overall objective of the analysis is to evaluate the relationship between the transport accessibility
and national income in European countries. The following relationships were taken
into account:
– transport accessibility is being grown slower than the national income,
– transport accessibility is being grown faster than the national income.
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PRÓBA ANALIZY I OCENY PROWADZONYCH
POLITYK TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY L¥DOWEJ
W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: G³ównym celem artyku³u jest ocena efektywnoœci prowadzonych polityk transportowych w zakresie l¹dowej infrastruktury transportowej w wybranych
krajach UE. Natomiast g³ówna hipoteza podlegaj¹ca weryfikacji brzmi nastêpuj¹co:
ekonometryczna analiza efektywnoœci pomiêdzy krajami europejskimi dostarcza informacji na temat optymalnoœci transportu. Dziêki temu mo¿na wskazaæ, czy kraj
modelowo przekszta³ca nak³ady w efekty w ramach inwestycji oraz utrzymania infrastruktury transportowej.

Wprowadzenie
Rozwój infrastruktury transportu oraz wzrost sprawnoœci obs³ugi transportowej jest jednym z istotnych czynników wzrostu gospodarczego. Infrastruktura transportu posiada charakter maj¹tku narodowego, z kolei jej dostêpnoœæ
i sprawnoœæ warunkuje rozwój ka¿dego kraju przez dzia³alnoœæ spo³eczno-gospodarcz¹, nowe rozwi¹zania, kompatybilnoœæ czy interoperacyjnoœæ, a tak¿e
zapewnia bardziej trwa³e i decyduj¹ce podstawy osi¹gania przewagi konkurencyjnej. Ponadto dobrze rozwiniêta infrastruktura transportu przyczynia siê do
obni¿enia negatywnych efektów odleg³oœci pomiêdzy regionami, integruje narodowy rynek oraz ³¹czy go z innymi rynkami regionalnymi, krajowymi czy
miêdzynarodowymi. Przez jakoœæ i gêstoœæ sieci infrastruktury wp³ywa na
wzrost gospodarczy i w ró¿norodny sposób redukuje nierównoœci dochodowe
oraz ubóstwo.
Postêpuj¹ce procesy globalizacji oraz integracji gospodarczej stawiaj¹ przed
polityk¹ gospodarcz¹ trudne wyzwania, zmuszaj¹c rz¹dy do wprowadzania
rozwi¹zañ, które przyczyni¹ siê do poprawy efektywnoœci gospodarek, a w konsekwencji do wzrostu ich konkurencyjnoœci. Jest to podstawowy warunek formu³owania realnych celów atrakcyjnoœci gospodarek. Niezwykle istotne jest to
w przypadku konkurencyjnoœci, w efekcie potencja³ transportowy poszczegól-
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nych gospodarek determinowany jest przez wiele czynników zarówno spo³ecznych, jak i ekonomicznych.
G³ównym celem niniejszego artyku³u jest ocena efektywnoœci polityk transportowych prowadzonych przez kraje europejskie. Natomiast podstawowa hipoteza podlegaj¹ca weryfikacji brzmi nastêpuj¹co: ekonometryczna analiza efektywnoœci pomiêdzy krajami europejskimi dostarcza informacji na temat efektywnoœci prowadzonej polityki transportowej w zakresie transportu drogowego oraz
kolejowego. Na podstawie tego badania mo¿na oceniæ, czy kraje Unii Europejskiej (UE) optymalnie wykorzystuj¹ nak³ady w zakresie dzia³alnoœci transportowej, osi¹gaj¹c przy tym maksymalne wyniki. Analiza zosta³a przeprowadzona
na podstawie ogólnodostêpnych danych statystycznych. Badanie obejmuje analizê za pomoc¹ nieparametrycznej metody wielowymiarowej Data Envelopment
Analysis (DEA), która opisywana jest za pomoc¹ nak³adów i rezultatów (w tym
przypadku charakteryzuj¹cych system transportowy).

1. Polityka transportowa w krajach Unii Europejskiej
Transport jest podstaw¹ europejskiego procesu integracji. Warto nadmieniæ,
¿e jest to pierwsza z dziedzin, któr¹ objêto wspóln¹ polityk¹ Unii Europejskiej.
W traktacie rzymskim z 1957 r. uznano, i¿ to w³aœnie transport bêdzie mia³ du¿y
wp³yw na zagwarantowanie trzech z czterech swobód stanowi¹cych podstawy
wspólnego rynku – swobody przep³ywu osób, towarów oraz us³ug. Tylko i wy³¹cznie realizacja trzech swobód mo¿e przyczyniæ siê do tworzenia efektywnie
dzia³aj¹cych po³¹czeñ transportowych. Pozytywnym aspektem jest stopniowe
usuwanie barier oraz ró¿nic w standardach technicznych i administracyjnych,
zak³óceñ konkurencji (mowa tutaj o polityce cenowej, podatkach i op³atach).
Widoczny rozwój zauwa¿ony zosta³ m.in. w transporcie lotniczym wskutek
liberalizacji tej ga³êzi. Dobrze rozwiniêta sieæ transportowa ma za zadanie
wspieraæ wzrost gospodarczy oraz handel, tworzyæ nowe miejsca pracy i warunki sprzyjaj¹ce koniunkturze. Sieci transportowe s¹ wa¿nym elementem ³añcucha dostaw i tworz¹ podstawy gospodarki we wszystkich krajach, umo¿liwiaj¹c efektywne przep³ywy pasa¿erów, jak i towarów. Dogodne po³¹czenia
drogowe, kolejowe, lotnicze oraz wodne sprzyjaj¹ mo¿liwoœciom przemieszczania siê, a tak¿e – co bardzo istotne – poprawie jakoœci ¿ycia.
Polityka transportowa jest dzia³alnoœci¹ pañstwa i organów dzia³aj¹cych
w jego ramach, ma ona zagwarantowaæ zarówno pod wzglêdem iloœciowym,
jak i przestrzennym oraz czasowym dostêpnoœæ us³ug transportowych dla spo³eczeñstwa oraz gospodarki narodowej. Polityka prowadzona przez Wspólnotê
Europejsk¹ nie jest polityk¹ jednolit¹, lecz wspóln¹. Oznacza to, ¿e nie jest ona
identyczna we wszystkich krajach cz³onkowskich i nie istnieje jeden program
dla wszystkich krajów. Wspólna polityka charakteryzuje siê tym, i¿ polityki na-
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rodowe podlegaj¹ pewnemu schematowi, który tworzony jest przez Uniê Europejsk¹. Wspólna polityka oznacza wzajemne uzupe³nianie siê procesów koordynacji oraz harmonizacji zasad i warunków, które maj¹ na celu optymalny
rozwój i funkcjonowanie europejskiego systemu transportowego. Dokumenty
programowe opracowywane przez UE s³u¿¹ jako wskazania i zalecenia. Zaobserwowaæ mo¿na rozwój polityki transportowej UE, co przejawia siê m.in. w rozszerzaniu obszaru geograficznego Wspólnoty, tworzeniu nowych instrumentów
np. prawnych i finansowych. Negatywnym aspektem jest brak wspólnego systemu zarz¹dzania obiektami infrastrukturalnymi w skali europejskiej, nie ma
bowiem ¿adnego wspólnego podmiotu, który czuwa³by nad t¹ kwesti¹. Wszelkie inwestycje transportowe musz¹ zostaæ uchwalone na szczeblu krajowym1.
Celami wspólnej polityki UE jest: liberalizacja rynku us³ug transportowych,
rozwój inwestycji infrastrukturalnych i poprawa jakoœci us³ug. Komisja Europejska objê³a wspóln¹ polityk¹ trzy ga³êzie transportu: drogowy, kolejowy i wodny
œródl¹dowy. Transport ruroci¹gowy le¿y w gestii polityki energetycznej. Natomiast transport morski oraz lotniczy podlega regulacjom miêdzynarodowym
w wiêkszym stopniu ni¿ pozosta³e ga³êzie. Obecnie s¹ uwzglêdniane tak¿e we
wspólnej polityce transportowej UE2. W celu zakoñczenia budowy europejskiego
rynku wewnêtrznego konieczne jest po³¹czenie sieci transportowych 28 pañstw
cz³onkowskich Unii.
Problemy rozwoju infrastruktury transportowej w UE zwi¹zane s¹ m.in. z:
– finansowaniem rozwoju infrastruktury transportu o istotnym znaczeniu dla
kraju, na terenie którego nie jest ona realizowana,
– rozbie¿noœci¹ interesów alokacyjnych kraju, na terenie którego inwestycja transportowa jest realizowana i innych krajów zainteresowanych tak¹ inwestycj¹,
– odmiennoœci¹ preferencji w zakresie struktury ga³êziowej systemów transportowych (najwiêksze kontrowersje dotycz¹ rozwoju transportu œródl¹dowego),
– odmiennoœci¹ preferencji krajów peryferyjnych i tranzytowych w zakresie
uk³adu dróg transportowych o znaczeniu tranzytowym (kraje peryferyjne
zainteresowane s¹ stworzeniem mo¿liwie najkrótszego po³¹czenia, natomiast
kraje tranzytowe chc¹ w³¹czyæ te drogi do systemu krajowego),
– uzgadnianiem norm technicznych jakim odpowiadaæ ma infrastruktura, np.
szerokoœæ torów kolejowych, rodzaj trakcji elektrycznej,
– trudnoœciami w obliczaniu efektywnoœci inwestycji, gdy zarówno koszty, jak
i zyski s¹ podzielone pomiêdzy wiele krajów,
– odp³atnoœci¹ za u¿ytkowanie infrastruktury, gdzie problemem jest ujednolicenie zasad nie tylko w skali miêdzynarodowej, lecz tak¿e miêdzyga³êziowej,

1

2

Polityka transportowa Unii Europejskiej, red. J. Burnewicz, Instytut Europejski w £odzi, £ódŸ 1998,
s. 46–47.
E. Za³oga, Trendy w transporcie l¹dowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 2013, s. 47–50.
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– zasadami w skali miêdzynarodowej infrastruktury, zw³aszcza przejœæ granicznych3.
Istotne jest, aby ró¿nice wystêpuj¹ce w politykach transportowych poszczególnych krajów UE by³y niwelowane. Jednym z g³ównych za³o¿eñ polityki
transportowej UE jest powstrzymywanie obecnych trendów rozwoju transportu
oraz poszukiwanie równowagi pomiêdzy ró¿nymi formami transportu m.in.
przez wspieranie transportu kolejowego, morskiego i ¿eglugi œródl¹dowej.
Z punktu widzenia Komisji Europejskiej bardzo istotnym aspektem jest integracja ró¿nych form transportu, w najwiêkszym stopniu transportu morskiego,
oraz sieci szybkich po³¹czeñ pasa¿erskich, a tak¿e realizacja nowych, du¿ych inwestycji infrastrukturalnych w ramach sieci transportowej TEN-T. Du¿¹ uwagê
UE zwraca na poprawê bezpieczeñstwa w ramach funkcjonowania transportu.

2. Nieparamertyczna metoda wielowymiarowa DEA
w badaniu efektywnoœci
Efektywnoœæ jest rezultatem podjêtych dzia³añ, które opisywane s¹ relacj¹
uzyskanych efektów do poniesionych nak³adów. Najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzeda¿y, promocji s¹ przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Co wiêcej,
mo¿na mówiæ o efektywnoœci organizacji, kierownika, gospodarowania, wykorzystania posiadanych zasobów czy podjêtych przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
Efektywnoœæ rozpatrywana jest najczêœciej podczas podejmowania dzia³añ
inwestycyjnych, wtedy porównuje siê poszczególne warianty inwestowania
i poszukuje takiego, dziêki któremu uzyskuje siê najlepszy efekt. Pomiaru efektywnoœci dokonuje siê, stosuj¹c cz¹stkowe, syntetyczne wskaŸniki produktywnoœci wykorzystania zasobów (pracy, kapita³u). Efektywnoœæ mo¿na identyfikowaæ
w ujêciu ex post i ex ante. Obliczaj¹c efektywnoœæ ex ante, szacuje siê przewidywane efekty przy zaanga¿owaniu okreœlonych œrodków czy czasu. Efektywnoœæ
ex post dotyczy okreœlenia rezultatów konkretnych dzia³añ. Do oceny efektywnoœci stosuje siê zazwyczaj analizê wskaŸnikow¹. Ocenê efektywnoœci podmiotów, podejmowanych przedsiêwziêæ, systemów transportowych, procesów mo¿na
przeprowadziæ za pomoc¹ standardowych metod wykorzystywanych podczas
analizy i badania sprawozdañ finansowych, okreœlania ich kondycji oraz efektywnoœci podejmowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
W niniejszej pracy do badania wykorzystano metodê Data Envelopment
Analysis. Metoda ta nawi¹zuje do konstrukcji funkcji produkcji jako empirycznej obwiedni danych, s³u¿y do ustalania efektywnoœci obiektów gospodarczych
i spo³ecznych. Wykorzystywana jest m.in. do badania: banków i instytucji finan3
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Gdañskiego, Gdañsk 1993, s. 58.
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sowych, gospodarstw rolnych, instytucji ubezpieczeniowych, edukacyjnych,
a tak¿e dzia³alnoœci transportowej i logistycznej. Istotne jest to, i¿ obecnie zastosowanie metody DEA nie dotyczy tylko jednostek gospodarczych, ale tak¿e gospodarek narodowych i regionalnych.
Aby korzystaæ z metody DEA, nale¿y spe³niæ kilka wa¿nych postulatów, które
wp³ywaj¹ na jakoœæ i poprawnoœæ otrzymanych wyników4:
– zbiór obiektów musi byæ jednorodny lub prawie jednorodny – postulat ten
czêsto nie jest realizowany i czêœciej przeprowadzane s¹ badania obiektów
niejednorodnych ni¿ obiektów jednorodnych,
– rezultaty i nak³ady powinny byæ nieujemne – nak³ady oraz efekty musz¹ posiadaæ wartoœci dodanie,
– jednostki pomiarowe powinny byæ jednolite – oznacza to, i¿ dany rodzaj
(nak³adu/efektu) musi byæ mierzony we wszystkich obiektach w tych samych
jednostkach miary,
– kierunek preferencji powinien byæ jednolity, tzn. wielkoœæ uznana za rezultat
musi byæ tak zdefiniowana, ¿e jej wzrost oceniany jest pozytywnie z punktu
widzenia celu dzia³ania badanych obiektów, z kolei wielkoœæ uznana za
nak³ad jest tak okreœlona, ¿e jej wzrost oceniany jest niekorzystnie,
– nak³ad powinien byæ istotny – nak³adem jest wielkoœæ, z któr¹ powi¹zany jest
przynajmniej jeden rezultat,
– okreœlona liczba obiektów – zwykle postuluje siê, aby liczba obiektów (J) by³a
znacznie wiêksza od ³¹cznej liczby nak³adów i rezultatów (N+R).
Metoda DEA posiada wiele zalet, daje mo¿liwoœæ badania obiektów
opisanych wieloma nak³adami i wieloma rezultatami. Co wiêcej, DEA nie wymaga a¿ tak szczegó³owego rodzaju informacji, jak metody wskaŸnikowe czy
ekonometryczne. Za pomoc¹ tej metody mo¿na ustaliæ, jakie relacje zachodz¹
pomiêdzy uk³adem globalnie poniesionych nak³adów a uk³adem globalnie
otrzymanych wyników, a tak¿e z jak¹ efektywnoœci¹ wielowymiarowy uk³ad
nak³adów jest przekszta³cany w wielowymiarowy uk³ad rezultatów. Zalet¹ DEA
jest to, i¿ nak³ady oraz rezultaty nie musz¹ byæ wyra¿one w jednostkach pieniê¿nych5.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o wadach metody DEA, charakteryzuje siê ona
du¿¹ wra¿liwoœci¹ wyników na nietypowe dane w obiektach uznanych za wzorcowe, je¿eli obiekt nietypowy jest wzorcowy, obni¿a to znacznie wyniki badania
efektywnoœci pozosta³ych obiektów. Negatywnie na wyniki badania mog¹
wp³ywaæ tak¿e zaskakuj¹ce i niestabilne wyniki w przypadku silnego skorelowania oraz zale¿noœci liniowych w obrêbie rezultatów lub w obrêbie nak³adów
b¹dŸ pomiêdzy rezultatami i nak³adami. Zalet¹ tej metody jest tak¿e nadmiarowoœæ liczby obiektów efektywnych, zw³aszcza w tradycyjnych wersjach DEA,
4
5

Ibidem, s. 27–29.
Ibidem, s. 29.
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oraz ma³o rozwiniêta teoria nieliniowych zale¿noœci miêdzy nak³adami a wynikami. Wad¹ mo¿e okazaæ siê tak¿e wzglêdny charakter efektywnoœci obiektu.
W metodzie DEA efektywnoœæ okreœla siê na tle pozosta³ych obiektów. W konsekwencji mo¿e siê zdarzyæ, ¿e obiekt o niezbyt du¿ej sprawnoœci uznany zostanie
za w pe³ni efektywny, gdy¿ pozosta³e obiekty s¹ od niego gorsze, mo¿e siê równie¿ pojawiæ sytuacja odwrotna6.

3. Za³o¿enia badania
Badaniem objêto 23 wybrane kraje Unii Europejskiej w latach 2006–2012.
W badaniu pos³u¿ono siê danymi œredniorocznymi pochodz¹cymi z banków
danych Eurostat oraz Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). W zwi¹zku z tym, i¿ infrastruktura transportowa charakteryzuje
siê d³ugim okresem powstawania, przeprowadzono analizê opart¹ na opóŸnieniach czasowych. Oznacza to, ¿e w przypadku analizy efektywnoœci np. w roku
2012, wziêto pod uwagê nak³ady z roku 2011, zaœ efekty z roku 2012. Dodatkowo przeprowadzono analizê efektywnoœci dla wszystkich okresów badawczych
³¹cznie, tj. 2006–2011 w przypadku nak³adów, a dla ostatniego okresu (2012)
w przypadku efektów. Celem analizy jest ocena wp³ywu nak³adów w ci¹gu 6 lat na
efektywnoœæ po tym okresie. Nadrzêdnym za³o¿eniem jest okreœlenie, czy kraje
w sposób efektywny wykonuj¹ program polityki transportowej. Do analizy
wykorzystano zbiór nak³adów: œrodki finansowe na utrzymanie infrastruktury
transportowej drogowej oraz kolejowej (w EUR w cenach sta³ych/100 km2) i rezultatów: gêstoœæ sieci autostrad (km/100 km2) oraz gêstoœæ sieci linii kolejowych
(km/100 km2). W celu uzyskania wyników pos³u¿ono siê klasycznym modelem
DEA zorientowanym na nak³ady7. Je¿eli model ukierunkowany jest na nak³ady,
dokonuje siê minimalizacji nak³adów przy dolnym ograniczeniu na wielkoœæ rezultatów.

4. Wyniki analizy
Miary efektywnoœci dla poszczególnych krajów europejskich pod wzglêdem
polityk transportowych przyjmuj¹ wartoœci poni¿ej 1 lub 1. Gospodarki efektywne osi¹gaj¹ wartoœæ 1, czyli optymalnie przekszta³caj¹ nak³ady na rezultaty. Natomiast gospodarki, dla których miara efektywnoœci jest mniejsza od 1, s¹ nieefektywne i nie wykorzystuj¹ swoich nak³adów w sposób optymalny. W tabeli 1

6
7

Ibidem, s. 30.
B. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywnoœci gospodarczej i spo³ecznej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ 2009, s. 22.
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przedstawiono zestawienie wskaŸników efektywnoœci theta w latach 2007–2012.
Bu³garia oraz Dania to kraje, które wykazywa³y siê 100% efektywnoœci¹ w latach
2007–2009, z kolei w latach 2011–2012 by³a to S³owacja. Oznacza to, ¿e wskazane
kraje w danych okresach czasu optymalnie wykorzysta³y nak³ady w ramach finansowania infrastruktury transportu l¹dowego, przekszta³caj¹c je tym samym
w efekty wyra¿one gêstoœci¹ sieci autostrad oraz linii kolejowych. Pozosta³e gospodarki odbiega³y od granicy optymalnoœci. Dlatego sugeruje siê, aby kraje,
których wskaŸniki efektywnoœci osi¹gnê³y wartoœci ni¿sze ni¿ 1, upodobni³y siê
do krajów charakteryzuj¹cych siê najwy¿sz¹ efektywnoœci¹, czerpi¹c od nich
pozytywne wzorce.
Tabela 1. WskaŸnik efektywnoœci w ramach polityki transportowej dla 23 krajów UE w latach
2006–2012 (rozdzielnie)
Nak³ady – 2006 ® efekty – 2007
Kraj
Theta
Kraj
Theta
Kraj
Theta

BE

BG

CZ

DE

0,146885

1

0,218534

HR

IT

LV

0,183374 0,0576304 0,819654

DK

EE

ES

FR

0,149245

1

0,399723

0,206734

0,115040

LT

HU

NL

AT

PL

0,258713

0,561698

0,195507

0,331251

0,383565

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

0,172360

0,770124

0,837067

0,300591

0,310543

0,283950

0,101031

BE

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FR

0,144314

1

0,147617

0,121690

1

0,305796

0,194221

0,093815

HR

IT

LV

LT

HU

NL

AT

PL

0,319911

0,050617

0,885773

0,173790

0,323777

0,163288

0,233035

0,234692

Nak³ady – 2007 ® efekty – 2008
Kraj
Theta
Kraj
Theta
Kraj
Theta

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

0,197304

0,299885

0,267662

0,174640

0,211417

0,210409

0,082337

BE

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FR

0,110800

1

0,151800

0,135313

1

0,635158

0,171692

0,089184

HR

IT

LV

LT

HU

NL

AT

PL

0,389292

0,047799

0,789082

0,219496

0,329320

0,114631

0,238694

0,291990

Nak³ady – 2008 ® efekty – 2009
Kraj
Theta
Kraj
Theta
Kraj
Theta

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

0,261372

0,482432

0,292801

0,246257

0,231021

0,210850

0,075898

BE

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FR

0,046782

0,263560

0,024851

0,037359

0,527763

0,045293

0,054829

0,033483

HR

IT

LV

LT

HU

NL

AT

PL

0,139490

0,045294

0,125116

0,035495

0,042165

0,042165

0,108605

0,035103

Nak³ady – 2009 ® efekty – 2010
Kraj
Theta
Kraj
Theta
Kraj
Theta

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

0,109657

0,079467

0,112500

1

0,034762

0,043696

0,016981
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Nak³ady – 2010 ® efekty – 2011

Kraj
Theta
Kraj
Theta
Kraj
Theta

BE

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FR

0,025417

0,090764

0,037058

0,050103

0,400741

0,061118

0,034146

0,035512

HR

IT

LV

LT

HU

NL

AT

PL

0,254889

0,037971

0,083498

0,037428

0,089439

0,036920

0,096691

0,055718

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

0,107767

0,132355

0,095090

1

0,034477

0,023644

0,008984

Nak³ady – 2011 ® efekty – 2012
Kraj
Theta
Kraj
Theta
Kraj
Theta

BE

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FR

0,029333

0,125550

0,049608

0,049371

0,258500

0,024036

0,060093

0,027512

HR

IT

LV

LT

HU

NL

AT

PL

0,274342

0,039698

0,127965

0,037931

0,128555

0,037348

0,163552

0,043003

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

0,157062

0,158980

0,176772

1

0,041171

0,028042

0,013432

BE – Belgia, BG – Bu³garia, CZ – Czechy, DE – Niemcy, DK – Dania, EE – Estonia, ES – Hiszpania, FR – Francja, HR
– Chorwacja, IT – W³ochy, LV – £otwa, LT – Litwa, HU – Wêgry, NL – Holandia, AT – Austria, PL – Polska, PT – Portugalia, RO – Rumunia, SI – S³owenia, SK – S³owacja, FI – Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wielka Brytania

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie STATA.

Postanowiono dokonaæ analizy efektywnoœci, oceniaj¹c, jak wykorzystano
œrodki finansowe przeznaczone na infrastrukturê l¹dow¹ w latach 2006–2011
(³¹cznie). Efektem w tym wypadku jest gêstoœæ sieci autostrad i linii kolejowych
w roku 2012. Otrzymane wyniki wskazuj¹ (tab. 2), i¿ gospodarki, które charakteryzowa³y siê wzorcow¹ efektywnoœci¹ w ramach przekszta³cania nak³adów
w rezultaty to: Bu³garia oraz Dania. Warto wspomnieæ o wysokim wspó³czynniku dla £otwy. W przypadku tego kraju istnieje jedynie 15-kilometrowy odcinek
autostrady z Rygi do Jurmali. Statystyka ta znacznie odbiega od pozosta³ych
krajów. W zwi¹zku ze specyfik¹ danych wprowadzonych do badania spodziewano siê b³êdnego wyniku, dlatego nie bêdzie on podlega³ interpretacji.
Tabela 2. WskaŸnik efektywnoœci w ramach polityki transportowej dla 23 krajów UE w latach
2006–2012 (³¹cznie)
Nak³ady – 2006–2011 ® efekty – 2012
Kraj

BE

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FR

Theta

0,108848

1

0,229701

0,167408

1

0,358230

0,164546

0,099451

Kraj

HR

IT

LV

LT

HU

NL

AT

PL

Theta

0,572854

0,080475

0,824099

0,228460

0,361135

0,114492

0,368798

0,356268

Kraj

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Theta

0,345748

0,728798

0,350600

0,671759

0,253960

0,253960

0,083023

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie STATA.
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Na uwagê zas³uguj¹ wysokie wskaŸniki theta dla takich krajów, jak: Chorwacja, Rumunia i S³owacja. Przyczyn takiego stanu rzeczy w przypadku Rumunii i S³owacji mo¿na upatrywaæ m.in. w akcesji do Unii Europejskiej w roku
2004. Z kolei w przypadku Chorwacji (która przyst¹pi³a do Wspólnoty dopiero
w 2013 r.) zauwa¿ono rosn¹ce z roku na rok nak³ady finansowe na infrastrukturê drogow¹ i kolejow¹.

Podsumowanie
Polityki transportowe krajów UE wykazuj¹ znaczne zró¿nicowane. Wynika
to nie tylko z przemian maj¹cych miejsce w transporcie, ale tak¿e jest zwi¹zane
z procesami gospodarczymi, spo³ecznymi, œrodowiskowymi czy geograficznymi. Dla wiêkszoœci krajów zaobserwowano pewn¹ zmiennoœæ w czasie, co mo¿e
wynikaæ ze zmian w prowadzeniu polityki transportowej zarówno przez krajowe rz¹dy, jak i przez Uniê Europejsk¹. Infrastruktura transportowa wi¹¿e siê
z d³ugim okresem jej powstania oraz – jeszcze d³u¿szym – u¿ytkowania, dlatego
te¿ w krótkim okresie zale¿noœci pomiêdzy nak³adami i efektami nie wystêpuj¹.
Zasadne jest wnioskowanie dla d³u¿szych okresów czasowych, aby móc dok³adniej oceniaæ efektywnoœæ w ramach wytwarzania infrastruktury transportowej.
Metoda DEA pozwala na wyci¹gniêcie ciekawych wniosków, dlatego nale¿y
uznaæ, i¿ zastosowanie tej metody w niniejszym badaniu by³o uzasadnione. Zalet¹ stosowanej metody DEA jest niew¹tpliwie brak wymagañ odnoœnie do postaci funkcji wyra¿aj¹cej zwi¹zek pomiêdzy nak³adami i rezultatami, zmienne
opisuj¹ce nak³ady i rezultaty mog¹ posiadaæ ró¿ne miana (warunkiem jest jednolitoœæ jednostek pomiaru w ramach rodzaju danego nak³adu/efektu w grupie
badanych obiektów). Pozytywnym elementem zastosowania metody DEA s¹
wyniki mówi¹ce o tym, do jakich obiektów dany kraj powinien siê upodobniæ,
aby zwiêkszyæ swoj¹ efektywnoœæ. Na tej podstawie rz¹dy poszczególnych krajów mog³yby podj¹æ wspó³pracê w ramach prowadzenia polityki transportowej.
Kraje charakteryzuj¹ce siê wysok¹ efektywnoœci¹, mog³yby stworzyæ katalog
dobrych praktyk w ramach dzia³alnoœci transportowej dla krajów, które chcia³yby
swoj¹ efektywnoœæ poprawiæ.
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TEST TO ANALYSIS AND EVALUATION OF EFFECTIVENESS
OF TRANSPORT POLICIES IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES
Summary: The main aim of this article is to assess the effectiveness of transport politics in selected EU countries. The main hypothesis to verification: econometric analysis of efficiency between European countries provides information about transport
efficiency. It could be helpful in evaluation if country transforms optimally inputs
into outputs.
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ANALIZA DOKTRYN
WSPÓ£CZESNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ
Streszczenie: Artyku³ obejmuje analizê g³ównych nurtów wspó³czesnej polityki
transportowej. Pos³uguj¹c siê pojêciem doktryny zaproponowano wyodrêbnienie
najbardziej charakterystycznych nurtów i koncepcji wykorzystywanych w dokumentach i decyzjach z tej dziedziny. Nawi¹zuj¹c do generalnych dylematów polityki sensu
largo, a tak¿e polityki gospodarczej, zdefiniowano pytania i mo¿liwe kierunki odpowiedzi dotycz¹ce kszta³towania systemów i rynków transportowych. Krótko rozwiniêto
równie¿ najwa¿niejsze ze zdefiniowanych doktryn i przedstawiono ich znaczenie dla
polityki transportowej w Polsce.

Wprowadzenie
Kierunki prowadzenia polityki transportowej – jak i szerszej od niej polityki
gospodarczej – s¹ pochodn¹ kierunków przyjêtych w polityce generalnej. Podobnie bowiem jak przy formu³owaniu celów rozwojowych ca³ego pañstwa,
spo³eczeñstwa czy gospodarki przed autorami polityki transportowej stoi szereg
dylematów, które wymagaj¹ rozstrzygniêæ na bardzo wysokim poziomie ogólnoœci, odwo³uj¹cych siê wrêcz do zagadnieñ o korzeniach filozoficznych1. Elementem pomocnym w analizie powy¿szych zjawisk jest charakterystyczne dla
nauk politycznych pojêcie „doktryny” – termin wprawdzie wieloznaczny, ale stanowi¹cy podstawê porz¹dkowania twierdzeñ, przekonañ lub za³o¿eñ odnosz¹cych siê do okreœlonej dziedziny wiedzy, szko³y lub kierunku myœlenia2.
Podejmuj¹c próbê uporz¹dkowania szerokiego spektrum nurtów i koncepcji,
w przypadku polityki transportowej warto siêgn¹æ po doœwiadczenia z dyskusji
o zwi¹zkach polityki z ekonomi¹. Umieszcza ona bowiem na jednym biegunie
przyk³ady d¹¿enia do pe³nej jednoœci obu tych sfer, a na drugim – ca³kowitego
ich rozdzielania i odseparowania. Prymat polityki doprowadza³ czêsto do wo1
2

H. Przybylski, Politologia – zarys problematyki, Œl¹sk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2004, s. 291.
Doktryna (³ac. doctrina, ang. doctrine – nauka) – termin przeniesiony ze sfery religijnej do politycznej, oznaczaj¹cy ka¿d¹ próbê usystematyzowania idea³ów i praktyk politycznych. Ma na celu dostarczenie zespo³u racjonalnych przekonañ i postaw przyjmowanych ze wzglêdu na ich samoistn¹ wartoœæ. Por.: R. Scruton, S³ownik myœli politycznej, Zysk i S-ka, Poznañ 2002, s. 75.
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luntaryzmu, kiedy wola polityków sta³a ponad obiektywnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi. Pojawia³y siê tak¿e przyk³ady determinizmu i zawierzenia
dominuj¹cemu wp³ywowi czynników gospodarczych na decyzje polityczne odnosz¹ce siê do gospodarki i dogmatycznego traktowania praw ekonomii3.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e definiowanie doktryn politycznych ma charakter
bardzo z³o¿ony przede wszystkim ze wzglêdu na nieostroœæ kryteriów wystêpuj¹cych przy próbach ich systematyzacji4. W zwi¹zku z tym zaproponowane
w dalszej czêœci artyku³u ujêcia klasyfikacyjne traktowane powinny byæ raczej
jako propozycje do dalszej dyskusji i jej pog³êbienia przy uwzglêdnieniu wszelkich ograniczeñ wynikaj¹cych z niejasnoœci w wyznaczaniu granic5. Pomimo
tych trudnoœci, analizuj¹c nurty myœli politycznej charakterystyczne dla polityki
transportowej, mo¿na wyodrêbniæ co najmniej kilka powtarzaj¹cych siê podejœæ
i koncepcji. Co szczególnie istotne, ich podobieñstwa nie maj¹ charakteru
wy³¹cznie teoretycznego. Znajduj¹ bowiem praktyczne zastosowanie w dokumentach z zakresu polityki transportowej oraz deklaracjach i decyzjach polityków sprawuj¹cych w³adzê.
Przyk³adem dylematów, stanowi¹cych swoiste wprowadzenie do prac nad
definiowaniem doktryn polityki transportowej, s¹ klasyczne zale¿noœci pomiêdzy ekonomi¹ a polityk¹. Maj¹ one swoje odzwierciedlenie w nastêpuj¹cych zagadnieniach generalnych6:
– oczekiwanej skali interwencji pañstwa w gospodarkê,
– wyznaczaniu granic i zakresu deregulacji poszczególnych obszarów gospodarki oraz zasad ich ewentualnej koordynacji przez w³adze publiczne,
– okreœleniu i wdra¿aniu po¿¹danego podzia³u zadañ miêdzy poszczególnymi
uczestnikami rynku.
W konsekwencji kszta³towanie polityki dla transportu wymaga rozstrzygniêcia kolejnych pytañ i dylematów7:
– jakie przyjmowaæ proporcje pomiêdzy w³asnoœci¹ prywatn¹ a pañstwow¹,
– w jakim stopniu odpowiadaæ na potrzeby spo³eczne, a w jakim je kszta³towaæ,
– czy interes gospodarczy przedk³adaæ nad spo³eczny, czy odwrotnie, np. preferuj¹c przewozy pasa¿erskie lub towarowe,
3
4

5
6

7

H. Przybylski, Politologia – zarys problematyki…, s. 103.
Czêœæ sporów naros³ych wokó³ pojêcia „doktryna” wi¹¿e siê z jej relacj¹ do innych terminów, takich jak: idea, ideologia, program polityczny czy myœl polityczna. Na ogó³ uwa¿a siê, ¿e pod
wzglêdem stopnia szczegó³owoœci i usystematyzowania pogl¹dów doktryna zajmuje miejsce poni¿ej idei i ideologii, bêd¹c swoistym normatywnym systemem wartoœci. Por.: S³ownik historii
doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, t. 1, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 65–66.
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa 1997, s. 20.
A. Grzelakowski, Rozwa¿ania o polskiej polityce transportowej w okresie przedakcesyjnym, „Przegl¹d
Komunikacyjny” 2002, nr 6, s. 8.
Opracowanie w³asne z wykorzystaniem: W. Suchorzewski, Opcje strategii rozwoju transportu a nowa
polityka transportowa, „Przegl¹d Komunikacyjny” 2000, nr 9, s. 4.
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– czy i jak dalece ingerowaæ w wolnoœæ wyboru, kszta³tuj¹c podzia³ zadañ miêdzy œrodkami transportu np. przez politykê motoryzacyjn¹ i subsydiowanie
transportu publicznego,
– czy wyrównywaæ dysproporcje regionalne, czy maksymalizowaæ efekty
w skali kraju,
– w jakim stopniu braæ pod uwagê interesy i powi¹zania miêdzynarodowe,
a w jakim krajowe i regionalne; w konsekwencji jaki rodzaj ruchu preferowaæ,
– jak¹ wagê nadaæ czêœciowo sprzecznym celom: sprawnoœci systemu, bezpieczeñstwu ruchu i ochronie œrodowiska,
– jak dzieliæ œrodki miêdzy inwestycje, modernizacje i utrzymanie; ile przeznaczaæ na istniej¹c¹, a ile na now¹ infrastrukturê i kiedy zastêpowaæ starsze rozwi¹zania.
Innym przyk³adem zagadnienia z zakresu rozstrzygniêæ polityki transportowej odwo³uj¹cego siê do bardzo ogólnych korzeni jest kwestia kszta³towania
przez w³adzê publiczn¹ zachowañ komunikacyjnych obywateli. U podstaw polityki krajów demokratycznych przyjmuj¹cych model gospodarki wolnorynkowej, le¿y zasada wolnoœci cz³owieka. Jej czêœci¹ jest wybór stylu ¿ycia, a wiêc
równie¿ œrodka transportu zarówno dla siebie, jak i dla swoich towarów.
Odwo³uj¹c siê do zasad generalnych, wolnoœæ ta nie powinna byæ ograniczana
przepisami prawnymi lub œrodkami ekonomicznymi. Tymczasem kszta³towanie
jej jest jednym z podstawowych zadañ polityki transportowej8.

1. Zarys doktryn polityki transportowej
Konsekwencj¹ ró¿nych rozstrzygniêæ opisanych we wprowadzeniu kwestii
jest istnienie co najmniej kilku charakterystycznych nurtów polityki transportowej, akcentuj¹cych ró¿ne aspekty jej roli i oddzia³ywania na sektor i jego otoczenie. Czêœæ z nich odwo³uje siê do szerokiej formu³y myœlenia o tej dziedzinie.
Inne nawi¹zuj¹ wy³¹cznie do w¹skiego rozumienia tego obszaru aktywnoœci
w³adzy publicznej i kszta³towania przez ni¹ samego sektora. S¹ równie¿ takie,
które odnosz¹ siê jedynie do wycinków polityki transportowej i wybranych
aspektów jej oddzia³ywania.
Analizuj¹c powi¹zania z nurtami gospodarczej myœli politycznej oraz ró¿ne
konfiguracje odpowiedzi na kluczowe pytania dotycz¹ce rozwoju transportu,
mo¿na zidentyfikowaæ grupê najbardziej charakterystycznych doktryn polityki
transportowej. Podsumowanie analiz w tym zakresie prezentuje tabela 1.

8

M. Rataj, Polityka i zarz¹dzanie komunikacj¹ miejsk¹, Agencja Wydawnicza IGPiK, Warszawa 1993,
s. 43.
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Tabela 1. Wybrane doktryny i koncepcje polityki transportowej
Teoria

G³ówne za³o¿enia

– priorytet dla celów ekonomicznych
– rezygnacja ze szczególnej publicznej
roli transportu
– dominacja mechanizmów rynkowych
– nacisk na wyniki ekonomiczne
sektora
– obni¿ka cen przewozów i dostêpu
Liberalizm
do infrastruktury
– lepsza jakoœæ us³ug i dostosowanie
do potrzeb
– wiêksza efektywnoœæ przedsiêbiorstw
– wiêksza efektywnoœæ inwestycji
– ograniczenie struktur biurokratycznych
– priorytet dla celów spo³ecznych
– nacisk na szersz¹ rolê spo³eczn¹
i aktywizacjê gospodarcz¹
– przypisanie sektorowi szczególnej
roli, zw³aszcza w przypadku infraInterwenstruktury
cjonizm
– odpowiedzialnoœæ w³adzy publicznej
za funkcjonowanie sektora
– uwzglêdnienie aspektów socjalnych
– rola w wyrównywaniu ró¿nic regionalnych
– równowa¿enie celów ekonomicznych,
spo³ecznych i œrodowiskowych
– nacisk na cele ekologiczne
– ograniczanie presji œrodowiskowej
i integracja dzia³alnoœci z ochron¹
œrodowiska
– nacisk na efektywnoœæ u¿ytkowania
– d¹¿enie do powszechnego dostêpu
Transport
do ludzi, miejsc, dóbr i us³ug
zrównowa¿ony
– równoœæ zaspokajania podstawowych
potrzeb transportowych
– zapewnianie alternatyw przy wyborze
œrodka transportu
– odpowiedzialnoœæ za oddzia³ywanie
mobilnoœci oraz konsumpcji na œrodowisko
– wzrost bezpieczeñstwa przewozów

G³ówne instrumenty
– likwidacja barier dostêpu i liberalizacja rynku
– demonopolizacja i prywatyzacja
przedsiêbiorstw transportowych
– wprowadzanie konkurencji
– likwidacja pomocy publicznej

–
–
–
–

regulacja rynku
powszechna dostêpnoœæ transportu
kszta³towanie struktury ga³êziowej
ochrona rynku, w tym unikanie
monopoli prywatnych

– integracja ró¿nych ga³êzi transportu
– pe³ny podzia³ kosztów spo³ecznych,
ekonomicznych i œrodowiskowych
i obci¹¿enie nimi u¿ytkowników
– standardy i normy ekologiczne
zmniejszaj¹ce zanieczyszczenie
i podnosz¹ce bezpieczeñstwo
– wspieranie ga³êzi o mniejszej presji
œrodowiskowej
– minimalizacja zu¿ycia energii,
zajêcia terenu
– wyrównywanie warunków konkurowania ga³êzi transportu
– monitorowanie rynku transportowego pod k¹tem nieuczciwej konkurencji

Analiza doktryn wspó³czesnej polityki transportowej
Teoria

Zarz¹dzanie
popytem

Innowacje

Rozwój przez
infrastrukturê

G³ówne za³o¿enia
– oddzia³ywanie na transport poprzez
kszta³towanie strony popytowej
– minimalizacja transportoch³onnoœci

– zwiêkszanie efektywnoœci infrastruktury i œrodków transportu
– wprowadzanie nowych technologii
– optymalizacja czasu i kosztów transportu
– zmiany w procesach realizowanych
w tradycyjny sposób

– infrastruktura jako czynnik wzrostu
– bezpoœrednie i poœrednie efekty
popytowe
– efekty zewnêtrzne funkcjonowania
sektora
– szerokie skutki spo³eczne rozwoju
transportu
– eliminowanie infrastrukturalnych
barier rozwoju
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G³ówne instrumenty
– substytucja transportu
– zarz¹dzanie popytem i poda¿¹
us³ug
– kszta³towanie struktury ga³êziowej
– edukacja i kampanie informacyjne
– zagospodarowanie przestrzenne
– badania naukowo-techniczne
– innowacje w projektowaniu
– innowacje materia³owe
– dodatkowe elementy wyposa¿enia
– usprawnianie ruchu i wzrost bezpieczeñstwa
– rozwi¹zania intermodalne
– zarz¹dzanie informacj¹
– zarz¹dzanie ruchem
– us³ugi dla u¿ytkowników i przewoŸników
– inwestycje infrastrukturalne
w rejonach s³abszych
– eliminowanie w¹skich garde³
i barier infrastrukturalnych
– skracanie czasu przejazdu i dostaw
– ograniczanie kosztów transportu
– oddzia³ywanie na rynek pracy
– partnerstwo publiczno-prywatne

ród³o: Opracowanie w³asne.

2. Charakterystyka wybranych doktryn i koncepcji
Pierwsza z ujêtych w tabeli 1 doktryn polityki transportowej odwo³uje siê do
filozofii liberalnej zwi¹zanej z oœwieceniow¹ koncepcj¹ indywidualizmu i przyrodzonym prawem jednostki do w³asnoœci oraz wolnoœci. Podstaw¹ doktryny
liberalnej jest twierdzenie, ¿e zwi¹zki polityki i gospodarki powinny byæ jak najmniejsze. Prze³o¿enie tej tezy na grunt polityki transportowej zobowi¹zuje do
eliminowania zaanga¿owania w³adzy publicznej w funkcjonowanie sektora –
a zw³aszcza bezpoœrednie prowadzenie dzia³alnoœci transportowej.
Zwolennicy tego nurtu twierdz¹, ¿e traktowanie transportu jako funkcji
o charakterze publicznym jest kwesti¹ przyzwyczajenia, a wydatkowanie pieniêdzy publicznych na ten cel nie znajduje uzasadnienia w gospodarce wolnorynkowej. W konsekwencji kwestionuj¹ oni szczególn¹ rolê dzia³alnoœci transportowej,
twierdz¹c, ¿e transport nale¿y traktowaæ tak jak ka¿d¹ inn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, funkcjonuj¹c¹ i rozwijaj¹c¹ siê na podstawie pe³nego rachunku kosztów
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i zasady efektywnoœci ekonomicznej9. Istot¹ liberalizacji rynków transportowych jest wprowadzanie mechanizmów ekonomicznych ukierunkowanych na
wzrost zakresu konkurencji miêdzy jego uczestnikami.
Najdalej idzie koncepcja maj¹c¹ Ÿród³o w paradygmacie liberalnym, postuluje ona ca³kowite wy³¹czenie pañstwa z dzia³alnoœci transportowej, równie¿
w aspekcie infrastrukturalnym. Opiera siê na przekonaniu, ¿e pañstwowy
nadzór w³aœcicielski jest nieefektywny i generuje zbyt wysokie koszty dla spo³eczeñstwa10.
Przeciwieñstwem doktryny liberalnej jest interwencjonizm rozumiany jako
„aktywne, zmierzaj¹ce do realizacji okreœlonych celów, oddzia³ywanie pañstwa
na procesy gospodarcze i spo³eczne”11. Zgodnie z jego za³o¿eniami „nieograniczona konkurencja niesie groŸbê destabilizacji gospodarki”, zaœ „rynek sam nie
jest w stanie stworzyæ mechanizmów stymuluj¹cych harmonijny wzrost i najkorzystniejsze ustrukturalizowanie gospodarki”12.
Interwencjonizm opiera siê na twierdzeniu, ¿e w praktyce nie jest mo¿liwe
odizolowanie dzia³alnoœci pañstwa od presji interesów gospodarczych ani te¿
wyeliminowanie ingerencji politycznej w dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jest to jednak
pojêcie bardzo pojemne, które mieœci szerokie spektrum dzia³añ – pocz¹wszy
od korygowania mechanizmów rynkowych, a na bezpoœrednim sterowaniu gospodark¹ skoñczywszy. Doktryna ta z zasady akcentuje cele spo³eczne. W szerszym znaczeniu zak³ada rolê pañstwa jako g³ównego animatora rozwoju gospodarczego, w wê¿szym zaœ – stosowanie przez instytucje pañstwowe wszelkich
instrumentów koryguj¹cych dzia³anie mechanizmów rynkowych13. W polityce
transportowej interwencjonizm odwo³uje siê do takich aspektów, jak: dzia³alnoœæ socjalna, wyrównywanie ró¿nic regionalnych czy regulacja rynku.
Czynnikiem, który najczêœciej sk³ania w³adze publiczne do czerpania z tej
doktryny jest zagro¿enie towarzysz¹ce rozrastaniu siê sektora prywatnego
i przejmowanie przez niego wiod¹cej roli w procesie podejmowania decyzji
o kszta³cie i rozwoju systemu transportowego. Dzia³ania w tym zakresie potrzebne s¹ do tworzenia i ochrony warunków umo¿liwiaj¹cych swobodê dzia³alnoœci
gospodarczej nawet w gospodarce wolnorynkowej14.
Przyk³ady zastosowania w praktyce interwencjonizmu wynikaj¹ z doœwiadczeñ krajów wysoko rozwiniêtych, borykaj¹cych siê ze skutkami nadmiernego
9

10

11
12

13

14

B. Liberadzki, Kierunki i dylematy wspó³czesnej polskiej polityki transportowej, „Problemy Ekonomiki
Transportu” 1991, nr 1, s. 9.
W. Grzywacz, Krytycznie o dokumencie »Polityka transportowa«, „Problemy Ekonomiki Transportu”
1995, nr 1, s. 14.
K. Markowski, Rola pañstwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
W. Nieciuñski, Rozpad i dziedzictwo socjalizmu realnego a transformacja spo³eczeñstwa, Dzia³ Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia³ymstoku, Warszawa–Bia³ystok 1991, s. 179.
S³ownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, t. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999,
s. 45.
J. Muszyñski, Podstawy teorii i praktyki polityki, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2007, s. 213.
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rozwoju motoryzacji indywidualnej. Udowadniaj¹ one, ¿e do zapewnienia równowagi systemu transportowego niezbêdne jest funkcjonowanie komunikacji
zbiorowej. Ta z kolei nie jest w stanie konkurowaæ samodzielnie i niezale¿nie od
formy organizacyjnej i w³asnoœciowej, wymaga subsydiowania oraz regulacji
rynku15.
ród³em kolejnej doktryny polityki transportowej jest koncepcja rozwoju
zrównowa¿onego16, czyli kszta³towanie sektora w sposób uwzglêdniaj¹cy aspekty znacznie szersze ni¿ tylko stosunek do relacji miêdzy pañstwem a wolnym
rynkiem17. Pocz¹tkowo idea ta stanowi³a próbê uzupe³nienia istniej¹cych koncepcji rozwoju o wymiar ekologiczny i nadania im takich cech, jak: trwa³oœæ,
oszczêdnoœæ zasobów czy wielopokoleniowowoœæ18. Ostatecznie jednak zyska³a
niezale¿noœæ, a za podstawê przyjêto d¹¿enie do zachowania równowagi miêdzy celami spo³ecznymi, ekonomicznymi a œrodowiskowymi.
Doktryna zrównowa¿onego transportu jest pochodn¹ wzrostu rangi czynnika
ekologicznego w kszta³towaniu systemów transportowych i wzrastaj¹cej dba³oœci
spo³eczeñstw o ochronê œrodowiska. Obliguje ona do powi¹zania modernizacji
i rozbudowy infrastruktury z zasadami ochrony œrodowiska. Zgodnie z jej
regu³ami równie¿ potrzeby transportowe powinny byæ zaspokajane bez wytwarzania zanieczyszczeñ, które oddzia³uj¹ na zdrowie ludnoœci, klimat globalny,
ró¿norodnoœæ biologiczn¹ i integralnoœæ podstawowych procesów ekologicznych. Zrównowa¿one systemy transportowe musz¹ wiêc oszczêdnie i efektywnie wykorzystywaæ teren oraz inne zasoby naturalne.
Co istotne, zrównowa¿ony system transportowy nie mo¿e jednoczeœnie tworzyæ barier dla mobilnoœci. Dlatego polityka transportowa zgodna z doktryn¹
rozwoju zrównowa¿onego rozpatrywana jest na dwóch równorzêdnych p³aszczyznach19:

15

16

17

18
19

Wspieraæ je powinna w pe³ni zintegrowana oferta komunikacji publicznej (wspólne bilety, taryfy,
przystanki, stacje, skorelowane rozk³ady jazdy, zharmonizowane sieci tras). W. Grzywacz,
K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2000, s. 155.
„Rozwój jest zrównowa¿ony, jeœli relacje ekologiczno-ekonomiczne nie uszczupl¹ kapita³u œrodowiska, i trwa³y, jeœli relacje te utrzymuj¹ siê przez d³ugi okres i respektuj¹ interesy przysz³ych pokoleñ”. Por. B. Domañski, Percepcja i waloryzacja œrodowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 17.
Idea zrównowa¿onego rozwoju po raz pierwszy oficjalnie sformu³owana zosta³a w 1987 r. w raporcie Komisji ONZ ds. Œrodowiska i Rozwoju, zatytu³owanym Nasza wspólna przysz³oœæ. Wskazywa³ on ogólne zasady przysz³ego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego zgodnego z potrzebami ochrony œrodowiska. Ostateczna wersja zasad zrównowa¿onego rozwoju zosta³a przyjêta
przez szerokie grono polityczne i zawarta w koñcowym dokumencie Konferencji Narodów Zjednoczonych „Œrodowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro w 1992 r., zwanej Szczytem Ziemi.
J. Hausner, Zarz¹dzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 375.
A. Rudnicki, W. Starowicz, Transport miejski – ekspertyza do Polityki transportowej pañstwa i Narodowej
strategii rozwoju transportu, „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 7/8, s. 20.
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– wewnêtrznej – odnosz¹cej siê do struktury ga³êziowej, w tym przede wszystkim roli motoryzacji;
– zewnêtrznej – czyli utrzymaniu harmonii z otoczeniem, w tym ze œrodowiskiem naturalnym i cywilizacyjnym.
Szczególnym elementem doktryny transportu zrównowa¿onego jest w³¹czanie
w zakres jej oddzia³ywania zagadnieñ kszta³towania poda¿y i popytu na us³ugi
transportowe – a wiêc zarz¹dzanie transportoch³onnoœci¹. Z racji odmiennego
podejœcia do rozwi¹zania g³ównych problemów idea ta tworzy odrêbn¹ koncepcjê, której kluczowym pojêciem jest transportoch³onnoœæ gospodarki i mechanizmy decyduj¹ce o jej skali20.
Jeœli przyj¹æ, ¿e transport – jako dzia³alnoœæ polegaj¹ca na przewo¿eniu pasa¿erów lub towarów – niczego samodzielnie nie wytwarza, mo¿na dojœæ do
wniosku, ¿e z punktu widzenia gospodarki i systemu spo³ecznego po¿¹dana
jest minimalizacja. Fakt, ¿e dzia³alnoœæ ta jest powszechnym i uniwersalnym kooperantem wszystkich procesów gospodarczych i form ¿ycia spo³ecznego, nie
przes¹dza jeszcze o koniecznoœci jego wykorzystywania. Istnieje bowiem wiele
sfer substytucji transportu21.
Najwiêksze zmiany wp³ywaj¹ce na wielkoœæ i strukturê popytu na transport
dokonuj¹ siê w sferze technologicznej i innowacyjnej transportu, w strukturze
i technologiach produkcji oraz w sferze stylu ¿ycia spo³eczeñstwa22. Bardzo istotny wymiar ma równie¿ planowanie miejscowe, projektowanie urbanistyczne
oraz polityka lokalizacyjna, kszta³tuj¹ce zapotrzebowanie na transport.
Kolejna doktryna polityki transportowej zak³ada oparcie rozwoju sektora na
innowacyjnoœci. Zwolennicy tej teorii wskazuj¹, ¿e rozwi¹zywanie problemów
transportowych we wspó³czesnej gospodarce powinno opieraæ siê na innowacyjnym i twórczym myœleniu, przezwyciê¿aj¹cym tradycyjne bariery rozwojowe23.
Koncepcje i rozwi¹zania oparte na powy¿szej filozofii pozwalaj¹, czêsto
w sposób niekonwencjonalny, spojrzeæ na dotychczasowe problemy, a do procesów realizowanych w tradycyjny lub wrêcz archaiczny sposób – zaanga¿owaæ
najnowsze rozwi¹zania techniczne. Innowacje stanowi¹ równie¿ alternatywê
dla kapita³och³onnych inwestycji infrastrukturalnych, skupiaj¹ siê na poprawie
organizacji ruchu, zwiêkszaniu przepustowoœci istniej¹cych obiektów czy lepszej informacji dla pasa¿erów i nadawców ³adunków, pozwalaj¹cej unikaæ kongestii czy optymalizowaæ czas i koszty przewozów. Doktryna innowacyjnoœci jest
szczególnie istotna w konfrontacji z d³ugowiecznoœci¹ obiektów infrastruktural20

21

22

23

Przez transportoch³onnoœæ rozumieæ nale¿y w tym przypadku stosunek nak³adów ponoszonych
na dzia³alnoœæ transportow¹ do osi¹ganych efektów.
Wp³yw procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawnoœæ i efektywnoœæ jego funkcjonowania, red. W. Paprocki, J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 177.
J. Burnewicz, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym
uwzglêdnieniem docelowej struktury modelowej transportu, Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 2008, s. 35.
W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa…, s. 15.
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nych i wymaga analizy zmian technologicznych, zmian w organizacji transportu
oraz przewidywania kierunków, w jakich bêdzie siê rozwijaæ gospodarka, a w œlad
za ni¹ – potrzeby transportowe24.
Ostatnia z ujêtych w zbiorczej tabeli doktryn polityki transportowej jest koncepcja rozwoju przez infrastrukturê. Kluczowe jej za³o¿enia s¹ pochodn¹
d³ugiego okresu przygotowywania inwestycji transportowych, a tak¿e ich roli
w rozwoju spo³eczno-gospodarczym. Zwolennicy tej teorii podkreœlaj¹ koniecznoœæ wyprzedzania przez inwestycje transportowe rozwoju osadnictwa czy produkcji. W koncepcji tej bezpoœrednim œrodkiem realizacji generalnych celów s¹
przedsiêwziêcia inwestycyjne podejmowane w sektorze transportu. Zwolennicy
wspomagania rozwoju spo³eczno-gospodarczego z wykorzystaniem inwestycji
infrastrukturalnych przytaczaj¹ argumenty przekonuj¹ce, ¿e skutki budowy lub
modernizacji szlaków transportowych odczuwaj¹ nie tylko ich bezpoœredni
u¿ytkownicy, lecz nierzadko ca³e spo³ecznoœci i spo³eczeñstwa.
ród³em powy¿szego podejœcia jest koncepcja tzw. wielkiego pchniêcia
infrastrukturalnego, sformu³owana w latach 50. XX w. przez amerykañskich
ekonomistów, takich jak urodzony w Polsce Paul Rosenstein-Rodan czy Ragnar
Nurkse. Wskazuj¹ oni, ¿e ze wzglêdu na niepodzielnoœæ infrastruktury niemo¿liwa jest jej natychmiastowa budowa lub modernizacja w odpowiedzi na zmiany
popytu. Tymczasem brak urz¹dzeñ infrastrukturalnych, szczególnie w pierwszych
fazach rozwoju krajów czy regionów, powoduje powstanie tzw. „b³êdnego ko³a
niedorozwoju”25.

Podsumowanie
Zarysowane w artykule uporz¹dkowanie koncepcji i kierunków polityki
transportowej i ujêcie ich we wspólnym mianowniku pojêcia doktryny tworzy
instrument pomocny przy okazji badañ odnoœnie do decyzji, dokumentów oraz
konkretnych przyk³adów polityki transportowej prowadzonej w praktyce. Wywód
i oparta na nim koncepcja wywiedziona od pojêcia polityki szczegó³owej pozwala bowiem na ustrukturalizowanie motywów kieruj¹cych autorami polityki
transportowej. Uzyskany w procesie badañ literatury obraz najczêœciej spotykanych koncepcji i nurtów daje mo¿liwoœæ stworzenia ujednoliconej formy opisu,
a analiza szerokiego spektrum g³ównych nurtów i doktryn kszta³tuj¹cych obszar
polityki transportowej przeprowadzona na podstawie powy¿szego kryterium
nadaje im równie¿ walor porównywalnoœci.

24
25

Ibidem, s. 16.
P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo
Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2008, s. 39.
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KORZYŒCI ZEWNÊTRZNE TRANSPORTU W POLSCE
Streszczenie: W artykule zaprezentowano analizê korzyœci zewnêtrznych transportu
w Polsce. Przybli¿ono niedoceniany temat, jakim jest istnienie korzyœci zewnêtrznych
transportu na podstawie bogatej literatury. Istnieje bardzo wiele badañ, w których
piêtnuje siê transport w zwi¹zku z faktem generowania szeregu kosztów zewnêtrznych (zanieczyszczenia, ha³as, wypadki itp.) niewiele jednak jest opracowañ dotycz¹cych pozytywnej strony transportu. Autorzy artyku³u za takie uznali m.in.
wzrost zatrudnienia, wzrost PKB.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e korzyœci
zewnêtrzne transportu s¹ niemo¿liwym do pominiêcia pozytywnym aspektem rozwoju
transportu. Nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e transport powinien siê rozwijaæ w sposób
zrównowa¿ony, a jednym ze sposobów uzyskania tego efektu jest utrzymanie odpowiedniej relacji pomiêdzy korzyœciami a kosztami zewnêtrznymi tej bran¿y.

Wprowadzenie
Problem powstawania efektów zewnêtrznych wynikaj¹cych z prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej zosta³ dostrze¿ony i naukowo omówiony po raz pierwszy ju¿ w koñcu XIX w., kiedy to Alfred Marshall w swojej pracy u¿y³ pojêæ
internal oraz external economies1. Od tamtego czasu wielu ekonomistów porusza³o
tê tematykê. Arthur Pigou uku³ u¿ywan¹ do dziœ definicjê, tj. okreœli³ mianem
efektu zewnêtrznego rozbie¿noœci pomiêdzy prywatnymi i spo³ecznymi korzyœciami lub kosztami2. Obecnie definicje efektu zewnêtrznego przedstawiane s¹
na ró¿ne sposoby. Podkreœla siê rozró¿nienie m.in. na efekty pieniê¿ne i technologiczne3 oraz publiczne i prywatne4. Dla celów niniejszego artyku³u najistotniejszy jest jednak podzia³ na efekty pozytywne i negatywne (koszty i korzyœci).

1
2
3

4

A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan, London 1890.
A. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan, London 1932.
T. Scitovsky, Two Concepts of External Economies, „Journal of Political Economy” 1954, no. 2,
s. 143–151.
K.G. Lofgren, Market and Externalities [w:] Principles of Environmental and Resource Economics, eds
H. Folmer, H.L. Gabel, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2000, s. 6.
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W tym ujêciu efekty zewnêtrzne powstaj¹, gdy „przedsiêbiorstwa lub poszczególne osoby narzucaj¹ innym pewne koszty lub pewne korzyœci, przy czym owi
inni ani nie otrzymuj¹ w³aœciwej zap³aty, ani nie ponosz¹ w³aœciwych kosztów”5.
Istotnym aspektem powstawania efektu zewnêtrznego jest to, ¿e musi on
byæ niezamierzony6. W zwi¹zku z takim ujêciem tematu autorzy artyku³u uznaj¹,
¿e niezamierzone skutki to takie, które nie wynikaj¹ z celu dzia³ania przedsiêbiorstwa. Trwa jednak naukowa dyskusja na temat tego, co jest g³ównym celem istnienia podmiotów dzia³alnoœci gospodarczej. Najczêœciej omawiane wspó³czeœnie
podejœcia, wywodz¹ce siê z ekonomii neoklasycznej, uznaj¹ za g³ówny cel
dzia³ania przedsiêbiorstwa maksymalizacjê zysku dla udzia³owców7 w tzw. krótkim okresie8 lub jako maksymalizowanie wartoœci d³ugoterminowej9. Niektórzy
autorzy zauwa¿aj¹, ¿e tradycyjna definicja przedsiêbiorstwa (ukazuj¹ca przedsiêbiorstwo jako podmiot maksymalizuj¹cy zysk10) z za³o¿enia postrzega je
przez pryzmat tylko tego jednego celu11. W póŸniejszych rozwa¿aniach poszerzono samo pojêcie zysku, podkreœlaj¹c, ¿e nie chodzi o zysk jak najszybszy i jak
najwiêkszy, tylko satysfakcjonuj¹cy (np. kognitywna teoria przedsiêbiorstwa
Herberta Simona)12. Dziêki takiemu podejœciu mo¿na uwzglêdniæ w zarz¹dzaniu istotny fakt, jakim jest koniecznoœæ rozwijania przedsiêbiorstwa13. W przypadku nastawienia siê jedynie na zysk, bez planowania strategicznego, podmiot
gospodarczy mo¿e nie przetrwaæ na rynku. Na kanwie tych dyskusji tworzono
coraz wiêcej teorii zwi¹zanych z definiowaniem g³ównego celu powstawania
przedsiêbiorstw. Poszerzono zakres tego celu o inne aspekty finansowe, jak choæby wzrost wartoœci firmy czy utrzymanie p³ynnoœci finansowej14. Nastêpnie zauwa¿ono, ¿e cel dzia³ania firmy mo¿na postrzegaæ nie tylko z punktu widzenia
udzia³owca, ale równie¿ ze strony np. maksymalizacji satysfakcji klienta lub do5
6

7

8

9

10
11

12
13
14

P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 1995, s. 91.
J.S. Zegar, Racjonalnoœæ w rachunku ekonomicznym rolnictwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska, sectio H Oeconomia” 2010, t. 44, s. 252; D.L. Greene, D.W. Jones, The Full Costs and
Benefits of Transportation: Conceptual and Theoretical Issues [w:] The Full Costs and Benefits of Transportation, red. D.L. Greene, D.W. Jones, M.A. Delucchi, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg 1997,
s. 1–26.
M. Friedman, Spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu to zwiêkszanie zysków [w:] G.D. Chryssides, J. Kaler,
Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 260.
T. Galewski, Cele przedsiêbiorstwa a metody pomiaru ich dokonañ [w:] Modele ustroju spo³eczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, red. E. M¹czyñska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa
2015, s. 440–456.
E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w dzia³aniu, t³um. P. £uków, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1998, s. 60–61.
T. Gruszecki, Wspó³czesne teorie przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 156.
R. Kowalczewski, Przedsiêbiorstwo w teorii ekonomicznej i praktyce gospodarczej, „Zeszyty Naukowe
Uczelni Warszawskiej im. Marii Sk³odowskiej-Curie” 2013, vol. 1(39), s. 85–110.
A. Noga, Teorie przedsiêbiorstw, PWE, Warszawa, 2011, s. 163–165.
R. Kowalczewski, Przedsiêbiorstwo w teorii ekonomicznej…
T. Galewski, Cele przedsiêbiorstwa....
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brobytu pracownika, czyli tzw. udzia³owców zewnêtrznych15. Takie podejœcie
wynika z zauwa¿enia faktu, ¿e w przedsiêbiorstwach cele ich istnienia mog¹
byæ diametralnie odmienne w zale¿noœci od tego, czy chodzi o cel dzia³alnoœci
wed³ug w³aœciciela, kadry zarz¹dzaj¹cej, pracownika szeregowego czy klienta16.
Stwierdzono, ¿e celem przedsiêbiorstwa powinno byæ zapewnienie „warunków
sprzyjaj¹cych jego d³ugotrwa³ej dzia³alnoœci i rozwojowi”17. W takim podejœciu
mo¿na zawrzeæ bardzo wiele ró¿norodnych elementów, niekoniecznie bêdzie to
jedynie zysk. W wielu dyskusjach prowadzonych na temat: jaki powinien byæ
cel g³ówny dzia³ania przedsiêbiorstw, wspomina siê wiêc o zysku, p³ynnoœci,
dobrobycie pracowników, rozwoju dzia³alnoœci, zaspokojeniu potrzeb klientów.
W polskim prawie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zdefiniowano jako „zarobkow¹
dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ us³ugow¹ oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿ oraz dzia³alnoœæ zawodow¹ wykonywan¹ w sposób zorganizowany i ci¹g³y”18. Odniesiono siê jedynie do celów
ekonomicznych.
Bazuj¹c na opiniach ekonomistów, dla potrzeb artyku³u przyjêto, ¿e celem
przedsiêbiorstwa nie jest przyrost PKB kraju, w którym dzia³a, ani bezpoœrednie
oddzia³ywanie na poziom zatrudnienia w nim. Wp³ywanie na wspomniane
wskaŸniki makroekonomiczne mo¿e byæ jedynie poœrednim efektem dzia³alnoœci (wyj¹tkiem od tej regu³y mog¹ byæ jedynie przedsiêbiorstwa publiczne, takie
jak np. urzêdy pracy, w których, jak stanowi ustawa, jednym z celów jest minimalizacja bezrobocia19, a dzia³alnoœæ z za³o¿enia nie jest nakierowana na zysk20).
Pojawiaj¹ siê ju¿ badania wskazuj¹ce, ¿e pozytywnym efektem zewnêtrznym
dzia³alnoœci (w tym przypadku transportowej) mo¿e byæ poprawa dobrobytu
spo³eczeñstwa21. Dobrobyt ten mo¿e byæ mierzony na ró¿ne sposoby. Jednym
z nich jest analiza poziomu produktu krajowego brutto (PKB) (te¿ per capita)
lub dochodu narodowego per capita22. Choæ PKB nie jest doskona³ym mierni15

16

17

18

19

20

21

22

W.E. Evan, R.E. Freeman, Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji „udzia³owców zewnêtrznych”: kapitalizm kantowski [w:] G.D. Chryssides, J. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, t³um. H. Simbierowicz, Z. Wiankowska-£adyga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 275.
W. Janik, A. PaŸdzior, Zarz¹dzanie finansowe w przedsiêbiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin 2011,
s. 10.
A. Buczkowska, Cele przedsiêbiorstwa a pomiar jego dokonañ, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego” 2012, nr 684, s. 9.
Zob. art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.
1807 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 ze zm.).
K. Stêpieñ, Nadrzêdne cele dzia³alnoœci jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 674, s. 63.
M. Paradowska, Unijne metody internalizacji kosztów zewnêtrznych transportu a sytuacja w Polsce,
„Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Miêdzynarodowa Wy¿sza Szko³a Logistyki i Transportu
we Wroc³awiu” 2006, t. 2, nr 1, s. 43.
A.C. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan, London 1920.
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kiem (od lat 60. XX w. jest coraz bardziej krytykowany przez ekonomistów
w zwi¹zku z powstawaniem teorii zrównowa¿onego rozwoju), dla potrzeb niniejszego artyku³u uznano, ¿e bêdzie on, podobnie jak poziom zatrudnienia
(bezrobocia), dobrym i prostym przyk³adem do zademonstrowania propozycji
metody szacowania poziomu pozytywnych efektów zewnêtrznych transportu.
Jako dodatni efekt zewnêtrzny uznawany jest te¿ rozwój infrastruktury
transportowej23. Choæ wci¹¿ trwa dyskusja, czy tê teoriê mo¿na przyj¹æ, to jednak s¹ badacze, twierdz¹cy, ¿e istnienie i rozwój infrastruktury transportowej
mo¿e byæ pozytywnym efektem zewnêtrznym transportu w przypadku uznania jej za dobro publiczne. Takie podejœcie uzasadnione jest faktem, ¿e u³atwienie i skrócenie procesu transportowego, który wystêpuje praktycznie w ka¿dej
dzia³alnoœci gospodarczej (jak i w ¿yciu prywatnym), wp³ywa na obni¿enie ró¿norodnych kosztów tej dzia³alnoœci24 (oraz ¿ycia).
Wœród pozytywnych efektów zewnêtrznych ró¿ni autorzy25 wymieniaj¹, takie jak: rozwój technologii transportowej, wzrost mobilnoœci ludnoœci, rozwój
osadnictwa i inne. W artykule skupiono siê jednak tylko na trzech wybranych.

1. Cel i metodyka badañ
Poniewa¿ wiêkszoœæ badañ dotycz¹cych efektów zewnêtrznych skupia siê jedynie na negatywnym ich aspekcie, celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie przyk³adu szacowania pozytywnych efektów zewnêtrznych. W obliczaniu kosztów zewnêtrznych g³ównym problemem i celem jest przedstawienie ich
w formie wartoœciowej. Uznano zatem, ¿e bardzo dobrym równowa¿nikiem ze
strony korzyœci zewnêtrznych bêd¹ te, które wystêpuj¹ z natury wartoœciowo
lub mo¿na je ³atwo w tej formie przedstawiæ. Dlatego skupiono siê na trzech
efektach: wzroœcie PKB, zwiêkszeniu zatrudnienia oraz rozwoju infrastruktury
transportowej. Aby dokonaæ takich szacunków, przeanalizowano dane GUS
z Polski z lat 2009–2014 oraz ogólnodostêpne dane g³ównych przedsiêbiorstw
zwi¹zanych z infrastruktur¹ transportu w Polsce (GDDKiA, PKP PLK).
Dodatkowym celem artyku³u jest próba porównania poziomu efektów zewnêtrznych negatywnych z pozytywnymi. W badaniu oparto siê na metodzie
przegl¹du literaturowego, prostej analizie danych liczbowych oraz metodzie porównawczej.

23
24
25

D.L. Greene, D.W. Jones, The Full Costs and Benefits of Transportation…, s. 1–26.
Ibidem.
T.R. Lakshmanan, P. Nijkamp, E. Verhoef, Full Benefits and Costs of Transportation: Review and Prospects [w:] The Full Costs and Benefits of Transportation, red. D.L. Greene, D.W. Jones, M.A. Delucchi,
Springer Verlag, Berlin–Heidelberg 1997, s. 386–406.
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2. Poziom produktu krajowego brutto kraju jako miernik
pozytywnych efektów zewnêtrznych transportu
Pierwszym z omawianych pozytywnych efektów zewnêtrznych transportu
jest poziom PKB. Choæ nie jest to doskona³y wskaŸnik dobrobytu spo³eczeñstwa, daje on jednak pewien obraz procesów zachodz¹cych w gospodarce, która
ma bezpoœredni wp³yw na jakoœæ ¿ycia spo³eczeñstwa.
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Rysunek 1. Poziom PKB w mln PLN w Polsce w latach 2009–2014 produkowanego przez
sektor transportowy (ceny bie¿¹ce)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

Na rysunku 1 przedstawiono wykres poziomu PKB w Polsce, jaki w ostatnich
latach wygenerowany zosta³ przez sektor transportowy. Przyrasta on z roku na
rok i jego wartoœæ osi¹gnê³a w 2014 r. poziom ponad 97,5 mld PLN. Jest to bardzo silna ga³¹Ÿ gospodarki, której udzia³ w ca³kowitym PKB w roku 2014 wyniós³ prawie 6%26. Nie wolno zapominaæ, ¿e nie jest to ca³kowity efekt dzia³alnoœci transportu i jego rozwoju. Aby transport móg³ siê odbywaæ, konieczny jest
rozwój technologii transportowych, prze³adunkowych itp. oraz produkcja pojazdów i czêœci do nich. Ukazanie ca³okszta³tu efektu, jaki wywiera sektor transportowy na poziom PKB, wymaga, by do rachunku dodaæ równie¿ wszelkie wartoœci PKB powsta³e w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ bran¿y automotive, us³ug wspieraj¹cych, handlu pojazdami oraz innych, koniecznych do sprawnego funkcjonowania tego sektora.
Uznaj¹c jedynie dla celów niniejszej analizy ten element PKB, który w literaturze bezpoœrednio powi¹zany jest z transportem, mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoœæ
krajowego efektu zewnêtrznego transportu w postaci PKB wynios³a w roku
2014 prawie 100 mld PLN (tj. 2534,3 PLN per capita27).
26
27

Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2009–2014, GUS, Warszawa 2015.
Na podstawie Rachunki kwartalne… oraz Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa 2015.
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3. Poziom zatrudnienia i wynagrodzenia korzyœci¹ zewnêtrzn¹
transportu
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Kolejnym wskaŸnikiem gospodarczym, który mo¿na uznaæ za pozytywny
efekt zewnêtrzny transportu, jest poziom zatrudnienia oraz wielkoœæ p³ac w tej
bran¿y. Na rysunku 2 pokazano, jak kszta³towa³y siê te wartoœci w omawianych
latach.
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Rysunek 2. Poziom zatrudnienia i wysokoœæ przeciêtnego wynagrodzenia brutto w sektorze transportowym w Polsce w latach 2009–2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Transport. Wyniki dzia³alnoœci w 2009 r., GUS, Warszawa
2010; Transport. Wyniki dzia³alnoœci w 2010 r., GUS, Warszawa 2011; Transport. Wyniki dzia³alnoœci
w 2011 r., GUS, Warszawa 2012; Transport. Wyniki dzia³alnoœci w 2012 r., GUS, Warszawa 2013;
Transport. Wyniki dzia³alnoœci w 2013 r., GUS, Warszawa 2014; Transport. Wyniki dzia³alnoœci w 2014 r.,
GUS, Warszawa 2015.

Jak widaæ na wykresie, efekt zewnêtrzny, podobnie jak w przypadku PKB,
ma charakter wzrostowy. Rozwój ten ma pozytywny wp³yw na ograniczanie
zjawiska bezrobocia w kraju. Choæ trudno by³oby korzyœci¹ zewnêtrzn¹ transportu nazwaæ zsumowan¹ wartoœæ p³ac pracowników (dla nich jest to zysk,
przyj¹wszy wiêc omówion¹ wczeœniej teoriê efektów zewnêtrznych, nie mo¿na
dochodu nazwaæ tym mianem), to jednak mo¿na j¹ przedstawiæ w formie analizy kosztów alternatywnych. Uznano, ¿e kosztem alternatywnym, który zosta³by
poniesiony przez pañstwo w przypadku zlikwidowania miejsc pracy w sektorze
transportu, by³by koszt utrzymania (w szerszym rozumieniu równie¿ aktywizacji) osób bezrobotnych. W analizowanym przyk³adowym roku 2014 stopa bezrobocia wynosi³a 11,5%28. W przypadku utraty pracy przez osoby zatrudnione
w sektorze transportu wielkoœæ ta wynios³aby 14,7%29. Jednoczeœnie pojawi³by
28

29

Analiza wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2014 roku, Najwy¿sza Izba
Kontroli, Warszawa 2015, s. 179–180.
Ibidem.
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siê dodatkowy koszt dla pañstwa w postaci wyp³aty zasi³ków. Bazuj¹c na danych o wysokoœciach zasi³ków w tym okresie, oszacowano, ¿e wartoœæ takiego
kosztu alternatywnego wynios³aby ok. 5,6 mld PLN. Tak¹ wartoœæ mo¿na wiêc
przyj¹æ jako korzyœæ zewnêtrzn¹ transportu w roku 2014 w zakresie rynku pracy.

4. Wp³yw transportu na rozwój infrastruktury
Zagadnienie rozwoju infrastruktury jako korzyœci zewnêtrznej transportu
jest w analizie trochê bardziej z³o¿one ni¿ prezentacja wartoœci transportowego
PKB czy transportowego rynku pracy w ujêciu finansowym. Inwestycje infrastrukturalne obejmuj¹ bowiem w du¿ej mierze (zw³aszcza w przypadku du¿ych
przedsiêwziêæ) okres d³u¿szy ni¿ jeden rok. Przedstawienie ich w ujêciu rocznym jest trudne i nie ca³kiem logiczne z punktu widzenia finansowego. Jeœli za
efekt zewnêtrzny uznamy zwiêkszenie dostêpnoœci do transportu osób spoza
bran¿y oraz wzrost mobilnoœci ludnoœci30, to analizowaæ nale¿y takie dane, jak np.:
– œrednia odleg³oœæ zamieszkania mieszkañca od najbli¿szego wêz³a transportowego (m)31;
– wskaŸnik motoryzacji liczony jako liczba samochodów przypadaj¹ca na 1000
mieszkañców32;
– wskaŸnik ruchliwoœci ludnoœci (liczba podró¿y/doba)33.
WskaŸniki takie s¹ bardzo trudne do prze³o¿enia na wartoœæ finansow¹. Wykonuje siê tego typu przeliczenia, wyceniaj¹c np. wartoœæ ludzkiego ¿ycia/zdrowia na podstawie kosztów pracodawcy w zwi¹zku z absencj¹ w pracy czy szacuj¹c koszt ha³asu na podstawie nak³adów niezbêdnych do zainstalowania
odpowiednich okien34. W ramach prowadzonych badañ nie podjêto siê jednak
tego typu dzia³añ. Dla realizacji celów artyku³u postanowiono zaprezentowaæ
jedynie czêœciowy pozytywny efekt zewnêtrzny transportu w zakresie rozwoju
infrastruktury, mo¿liwy do przedstawienia finansowo. Jest nim wartoœæ inwestycji infrastrukturalnych. Dane tu zawarte bêd¹ równie¿ szacunkowe, gdy¿ jak
wspomniano, roczne rozliczenie inwestycji wieloletnich nie jest jednoznaczne.
W analizie odniesiono siê do inwestycji infrastrukturalnych w transporcie
drogowym i kolejowym, gdy¿ w Polsce w roku 2014 stanowi³ on 96,5% rynku

30

31

32

33
34

T.R. Lakshmanan, P. Nijkamp, E. Verhoef, Full Benefits and Costs of Transportation: Review and
Prospects…, s. 386–406.
C. Cauvin, A Systemic Approach to Transport Accessibility. A Methodology Developed in Strasbourg:
1982–2002, „European Journal of Geography” 2005, no. 311.
J. ¯urowska, Zastosowanie modelu trendu logistycznego do prognozowania wskaŸnika motoryzacji w Polsce,
„Archiwum Motoryzacji” 2007, nr 2, s. 143.
Niebieska ksiêga. Sektor transportu publicznego, Inicjatywa Jaspers, Warszawa 2008, s. 22.
L. Mindur, Technologie transportowe, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2014, s. 719–754.
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transportowego (odpowiednio: drogowy – 84,1%, kolejowy – 12,4%; wielkoœæ
przewozów w tonach)35. Oszacowano zatem, ¿e wartoœæ infrastrukturalnego
efektu zewnêtrznego transportu (bardzo zani¿ona) w roku 2014 w Polsce wynios³a
ok. 10,3 mld PLN.
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Rysunek 3. Wartoœci inwestycji i liczba kilometrów dróg ko³owych i szynowych oddanych
do u¿ytku lub zmodernizowanych w Polsce w roku 2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Raport roczny za 2014 r., Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Warszawa 2014, www.polskieradio.pl/ 42/4265/Artykul/1426777,PKP-PLK-ponad-50-mld-zl-na-inwestycje-kolejowe-do-2023-r [dostêp: 17.02.2016].

Podsumowanie
Szacuje siê, ¿e koszty zewnêtrzne transportu w Polsce wynosz¹ ok. 6% PKB36.
Oznacza to, ¿e ich wartoœæ w roku 2014 wynios³a ok. 103 mld PLN. Po zsumowaniu oszacowanych wy¿ej wartoœci otrzymamy wartoœæ korzyœci zewnêtrznych w wysokoœci ok. 116 mld PLN. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wartoœci te s¹ szacunkowe, czêœciowe i niew¹tpliwie warto podj¹æ dalsze badania i dyskusjê. Nie mo¿na
jednak zaprzeczyæ, ¿e w takim ujêciu równowaga kosztów i korzyœci sektora
transportowego pozostaje co najmniej zachowana. Autorzy artyku³u s¹ œwiadomi, jak du¿y jest negatywny wp³yw transportu na œrodowisko. Niezaprzeczalny
jest tak¿e fakt, ¿e wielkoœæ wolumenu przewozów mo¿na by ograniczyæ, bo
z punktu widzenia dobrobytu cz³owieka i przy za³o¿eniu ograniczenia nadmiernego konsumpcjonizmu du¿o przewozów mog³oby siê nie odbywaæ. Pomimo
tak wielu strat jakie œrodowisko, ludnoœæ i gospodarka doznaj¹ z powodu istnienia procesów transportowych, nie mo¿na zapominaæ, ¿e czerpi¹ równie¿
korzyœci.
35
36

Transport. Wyniki dzia³alnoœci w 2014 r....
A. Furgalski, Transport. Koszty zewnêtrzne w transporcie. Infrastruktura i fundusze europejskie, Materia³y konferencyjne, Kielce 2015.
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Celem artyku³u by³o przedstawienie za³o¿eñ definiowania i szacowania korzyœci zewnêtrznych transportu oraz próba ich porównania z kosztami zewnêtrznymi. Na podstawie szerokiego przegl¹du literatury oraz analizy dostêpnych
danych masowych spe³niono ten cel i pokazano, ¿e nie mo¿na skupiaæ siê jedynie na z³ych stronach transportu, nale¿y pamiêtaæ tak¿e o tych pozytywnych.
Aby negatywne strony nie przewa¿a³y nad pozytywnymi, nale¿y podejmowaæ
dzia³ania mog¹ce to uniemo¿liwiæ, czyli chocia¿by rozwijaæ technologie transportowe oraz techniki pozyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Nie powinniœmy piêtnowaæ procesów transportowych i uznawaæ ich za z gruntu z³e.
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EXTERNAL BENEFITS OF TRANSPORTATION IN POLAND
Summary: This article presents an analysis of Polish transport external benefits. An
underestimated topic, which is the very existence of such benefits, has been brought
closer with reference to a large variety of literature. There are quite many researches
stigmatizing transport as to external costs it generates (pollution, noise, traffic accidents etc.), but then again only few ones elaborating on its positive side. The authors
of this article reckon these would be increase in employment, increase in GDP and
others. Basing on the results of researches that have been carried out, it is possible to
state that external benefits of transport remain a positive aspect of its growth, the aspect therefore not to be ignored. Thus, it is not to be forgotten that transport itself
should undergo balanced development, and one way to achieve this effect is to maintain adequate balance between the benefits and the external costs of this sector.
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ROZWÓJ KORYTARZY TEN-T I ICH WP£YW
NA POLSKI SYSTEM TRANSPORTOWY I LOGISTYCZNY
Streszczenie: Przedmiotem badañ jest charakterystyka i ocena rozwoju korytarzy
transportowych sieci bazowej UE w Polsce, postrzeganych przez pryzmat ich wp³ywu
na sprawnoœæ i efektywnoœæ funkcjonowania systemu transportowego i logistycznego. Zakresem rzeczowym badañ objêto dwa korytarze, tj. korytarz Ba³tyk – Adriatyk
(KBA) i Morze Pó³nocne – Ba³tyk (KMPB). Celem podjêtych badañ jest: 1) identyfikacja i charakterystyka skutków jakie rozwój tych korytarzy mo¿e spowodowaæ w polskiej
przestrzeni transportowej, a tak¿e 2) próba oceny ich wp³ywu na makrosystem logistyczny Polski. Na podstawie ogólnej, dokonanej wstêpnie, ekonomicznej oceny tych
skutków, które postrzegane s¹ w kategoriach zarówno szans, jak i zagro¿eñ, jakie
wynikaj¹ z mniej lub bardziej dynamicznego rozwoju obu korytarzy zaliczanych do
podstawowego uk³adu TEN-T, przedstawiono wnioski z badañ przeprowadzonych
za pomoc¹ metod jakoœciowych. Podstawowe sprowadzaj¹ siê do stwierdzeñ, ¿e:
1) oba korytarze tworz¹ zarówno komplementarne, jak i konkurencyjne relacje
w uk³adzie rynków transportowych w zakresie us³ug sieciowych i przewozowych,
przek³adaj¹ siê one tak¿e na sferê rynków logistycznych; 2) istniej¹ce opóŸnienia
w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury korytarza Ba³tyk – Adriatyk oraz
jego pe³nej operacjonalizacji w relacji do korytarza Morze Pó³nocne – Ba³tyk zwiêkszaj¹ przewagê konkurencyjn¹ tego ostatniego, u³atwiaj¹c jednoczeœnie dalszy transfer
europejskiej wartoœci dodanej z relacji pó³noc-po³udnie w kierunku wschód-zachód.
Na bazie tych wniosków autor w sposób syntetyczny przedstawi³ rekomendacje
o charakterze regulacyjnym adresowane do sfery polityki transportowej Polski, ich
celem jest promowanie dzia³añ na rzecz maksymalizacji korzyœci wynikaj¹cych z rozwoju korytarza Ba³tyk – Adriatyk.

Wprowadzenie
Sieæ bazowa, na której opiera siê konstrukcja korytarzy tworz¹cych uk³ad
TEN-T, sk³ada siê ze strategicznie najwa¿niejszych sk³adników sieci kompleksowej, stanowi¹c „krêgos³up multimodalnej sieci mobilnoœci” Unii Europejskiej
(UE). Obejmuje ona g³ównie te elementy uk³adu TEN-T, które generuj¹ najwiêksz¹ wartoœæ dodan¹ dla Europy1. Europejska wartoœæ dodana (EWD)
1

Wniosek w sprawie unijnych wytycznych dotycz¹cych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Komisja Europejska, 2011/0294 (COD), 011, s. 4, 18.
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w odniesieniu do projektu inwestycyjnego z obszaru infrastruktury transportu
rozumiana jest jako wartoœæ wynikaj¹ca z interwencji UE, jest ona dodatkowa
w stosunku do tej, która powsta³aby w wyniku dzia³ania tylko samego kraju
cz³onkowskiego2. Dlatego przez pryzmat zdolnoœci generowania EWD postrzegaæ mo¿na skutecznoœæ tej interwencji w sferze rozwoju infrastruktury sieci bazowej usytuowanej w korytarzach TEN-T. Bêdzie ona tym wiêksza, w im wiêkszym stopniu sieæ ta, inteligentnie zintegrowana w tzw. g³ównych wêz³ach
uk³adu TEN-T, przyczyniaæ siê bêdzie do obs³ugi zwiêkszonej mobilnoœci i do
rozwoju niskoemisyjnego systemu transportu, zapewniaj¹c sprawne po³¹czenia
z sieciami infrastruktury transportowej pañstw s¹siaduj¹cych. Oznacza to, ¿e
sieci bazowe powinny realizowaæ szereg zadañ o charakterze transportowo-logistycznym. Najwa¿niejsze z nich to:
1) tworzenie u³atwieñ dla mo¿liwie efektywnego niskoemisyjnego przewozu
towarów i osób,
2) umo¿liwienie lepszego wykorzystania ju¿ istniej¹cej sieci infrastruktury
transportu,
3) uzupe³nienie brakuj¹cych po³¹czeñ (missing links) i wyeliminowanie tzw.
w¹skich garde³ w ramach istniej¹cej sieci transportowej UE,
4) tworzenie nowych mo¿liwoœci w zakresie œwiadczenia bardziej efektywnych
us³ug w ramach tzw. multiga³êziowych kombinacji, tj. promowania rozwoju
rozwi¹zañ multimodalnych, intermodalnych oraz wspieranie interoperacyjnoœci w skali UE, a tak¿e podstaw do powstania zasobooszczêdnego transportu
multimodalnego.
Podstawowym narzêdziem realizacji tych zadañ, a jednoczeœnie koniecznym
wymogiem zapewnienia skutecznej budowy tych sieci jest koncepcja tworzenia
korytarzy sieci bazowej opartych w g³ównej mierze na kolejowych korytarzach
towarowych3.

1. Korytarze sieci bazowej TEN-T
Korytarze te stanowi¹ kluczowy uk³ad ramowy, bêd¹cy niezbêdnym instrumentem skutecznego skoordynowania procesów wdra¿ania sieci bazowej. Korytarze sieci bazowej powinny obejmowaæ zasadniczo trzy ró¿ne ga³êzie
transportu (zakres rodzajowy) i przechodziæ przez co najmniej trzy pañstwa
cz³onkowskie (zakres przestrzenny), koncentruj¹c najwa¿niejsze transgraniczne
przep³ywy na du¿e odleg³oœci w sieci bazowej. Ich budowa opiera siê na bazie
integracji ga³êziowej, interoperacyjnoœci oraz skoordynowanym rozwoju infra2
3

Ibidem, s. 5.
Transport Infrastructure – TEN-T. Revision of TEN-T guidelines, EC, Mobility and Transport,
Brussels 2011, s. 6.
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struktury i zarz¹dzaniu ni¹, tak aby doprowadziæ do powstania zasobooszczêdnego transportu multimodalnego4.
D¹¿y siê tak¿e do tego, by korytarze te w miarê mo¿liwoœci tworzy³y sprawne
po³¹czenia z portami morskimi, zapewniaj¹c pe³n¹ dostêpnoœæ dla Unii Europejskiej do tych kluczowych wêz³ów transportowych. Korytarze sieci bazowej stanowiæ powinny g³ówn¹ platformê niezbêdn¹ do zarz¹dzania przepustowoœci¹,
planowania inwestycji, tworzenia i koordynowania rozwoju multimodalnych
wêz³ów prze³adunkowych oraz wdra¿ania interoperacyjnych, inteligentnych
systemów zarz¹dzania ruchem5. W tym zakresie szczególnego znaczenia nabiera:
1) integracja kolejowych towarowych korytarzy w ramach multimodalnego
uk³adu TEN-T,
2) promocja innowacyjnych, inteligentnych rozwi¹zañ w obszarze transportu,
3) wdra¿anie zaawansowanych aplikacji telematycznych niezbêdnych do efektywnego korzystania z infrastruktury sieci bazowej,
4) integracja wêz³ów miejskich, jak i ca³ych obszarów zurbanizowanych z sieci¹
TEN-T,
5) zwiêkszenie bezpieczeñstwa i niezawodnoœci w systemach transportowych
krajów UE.
Sieæ bazowa, która powstaje na bazie dziewiêciu g³ównych korytarzy transportowych, powinna wspieraæ rozwój efektywnie funkcjonuj¹cego rynku logistycznego i transportowego w UE, przyczyniaj¹c siê do utrzymania wzrostu gospodarczego w przysz³oœci. Korytarze sieci bazowej musz¹ wiêc stanowiæ g³ówn¹
platformê konieczn¹, by sprawnie zarz¹dzaæ przepustowoœci¹, planowaæ inwestycje, wdra¿aæ interoperacyjne, inteligentne systemy zarz¹dzania ruchem oraz
tworzyæ i koordynowaæ rozwój multimodalny wêz³ów prze³adunkowych.
Wêz³y te, takie jak: wêz³y miejskie, porty morskie, terminale logistyczne i intermodalne, wêz³y transgraniczne itp., s¹ bowiem miejscem generowania najwy¿szej wartoœci (EWD) w uk³adzie europejskich korytarzy transportowych. Szczególne znaczenie maj¹ te wêz³y, które stanowi¹ miejsce styku dwu lub wiêcej
korytarzy tego typu. Wœród nich g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ te punkty wêz³owe sieci bazowej, tj. ogniwa korytarza, które s¹ zaliczane do uk³adu first/last mile.
W wielu wypadkach s¹ one ogniwami krytycznymi, determinuj¹cymi sprawnoœæ funkcjonowania korytarza zarówno w kategoriach operacyjno-logistycznych, jak i eksploatacyjno-zarz¹dczych. Z tego powodu ich rozwój i formy
powi¹zañ funkcjonalno-przestrzennych w ramach systemu transportowego
oraz makrosystemu logistycznego powinny byæ przedmiotem szczególnej troski
4

5

Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013
on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing
Decision No 661/2010/EU (1).
A.S. Grzelakowski, Rozwój sieci bazowej i korytarzy transportowych TEN-T w UE – podstawowe wyzwania,
„Logistyka” 2015, nr 3, p³yta CD 2, s. 5429.

102

Andrzej S. Grzelakowski

zarówno europejskiego koordynatora korytarza sieci bazowej, jak i wszystkich
podmiotów zarz¹dzaj¹cych liniowymi i punktowymi sk³adnikami tej sieci w ramach ka¿dego korytarza.
1.1. Korytarz Ba³tyk – Adriatyk – jego potencja³ transportowy i logistyczny
Spoœród dziewiêciu korytarzy sieci bazowej TEN-T dwa przebiegaj¹ przez terytorium Polski (por. rys. 1). S¹ to: korytarz Ba³tyk – Adriatyk (KBA) oraz korytarz
Morze Pó³nocne – Ba³tyk (KMPB). Istotniejsze znaczenie z punktu widzenia interesów transportowych Polski ma korytarz Ba³tyk – Adriatyk.

Ba³tyk – Adriatyk
Morze Pó³nocne – Adriatyk

Rysunek 1. Korytarze transportowe sieci bazowej TEN-T na terytorium Polski
ród³o: Baltic – Adriatic Core Network Corridor Study Final Report, EC, Brussels 2014.

Korytarz ten, stanowi¹c sk³adnik sieci infrastruktury bazowej (TEN-T), powinien wspieraæ multimodalnoœæ i interoperacyjnoœæ w wymiarze europejskim,
przyczyniaj¹c siê jednoczeœnie do eliminacji barier w przewozach towarów i pasa¿erów w relacjach transgranicznych. Bêdzie on, dziêki znacznym w najbli¿szej perspektywie mo¿liwoœciom transportowym i logistycznym, oddzia³ywaæ

Rozwój korytarzy TEN-T i ich wp³yw na polski system transportowy i logistyczny

103

na systemy i rynki transportowe, tworz¹c jakoœciowo nowy wymiar przestrzeni
transportowej i logistycznej w Polsce oraz w innych krajach UE. Efektem jego
stopniowego rozwoju bêdzie wspomaganie budowy ³adu transportowego i logistycznego w Polsce, w tym tak¿e poprawa parametrów sprawnoœci logistycznej
Polski jako integralnego sk³adnika gospodarki globalnej. W rezultacie korytarz
ten przyczyni siê do tworzenie coraz wy¿szej europejskiej wartoœci dodanej6.
Wartoœæ ta przejawiaæ siê bêdzie w tym wypadku m.in. w postaci:
1) dalszej integracji nadal znacznie sfragmentyzowanych rynków transportowych zarówno w Polsce, jak i w UE, co przyczyni siê do budowy jednolitej
europejskiej przestrzeni transportowej (JEPT) opartej na zasadach zrównowa¿onej mobilnoœci i rozwoju transportu intermodalnego;
2) wzrostu konkurencyjnoœci rynków transportowych i logistycznych w Polsce
i w rezultacie tak¿e konkurencyjnoœci rynków towarowych UE na rynkach
globalnych.
Kwesti¹ podstawow¹ dla Polski jest okreœlenie, jak kszta³towaæ siê bêdzie
rozk³ad tej wartoœci miêdzy krajami i u¿ytkownikami KBA, co w szczególnoœci
dotyczy transportu intermodalnego. Do jej tworzenia powinien przyczyniæ siê
w g³ównej mierze rozwój transportu intermodalnego i usprawnienie modelu
jego funkcjonowania. Uzyskanie tych efektów wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ podejmowania skoordynowanych na poziomie UE i kraju inwestycji dzia³añ infrastrukturalnych w ramach KBA oraz innych dzia³añ o charakterze towarzysz¹cym
(rozwój inteligentnych systemów transportowych, ITS) i ich realizacji. Inwestycje te powinny mieæ charakter priorytetowy i byæ spójne z przygotowanym
w grudniu 2014 r. przez Komisjê Europejsk¹ UE raportem na temat korytarza
Ba³tyk – Adriatyk7. W zwi¹zku z tym istotnym problemem jest nie tylko wskazanie (priorytetyzacja), ale i konsekwentna, zharmonizowana w uk³adzie multimodalnego KBA, realizacja inwestycji infrastrukturalnych i dzia³añ regulacyjno-organizacyjnych niezbêdnych do tego, aby KBA przekszta³ciæ w pe³ni
efektywn¹ i sprawn¹ w kategoriach transportowych i logistycznych europejsk¹
oœ komunikacyjn¹ w relacji pó³noc-po³udnie.
Do zakresu tych dzia³añ zaliczyæ nale¿y przede wszystkim budowê systemu
zintegrowanego zarz¹dzania rozwojem transeuropejskiej sieci transportowej,
zdolnego nie tylko do wdra¿ania planu prac KBA na terenie kraju, ale tak¿e jego
po³¹czenia z pozosta³ymi elementami sieci krajowej (wymóg zapewnienia tzw.
efektu sieciowego). Kluczowe znaczenie dla sprawnoœci i efektywnoœci funkcjonowania KBA w d³ugim horyzoncie czasu, tj. budowy jego potencja³u transportowego i zapewnienia pe³nej operacyjnoœci w kategoriach logistycznych oraz
zdolnoœci do generowania oczekiwanych efektów, oprócz modernizacji sk³adni6

7

Europejska wartoœæ dodana mo¿e byæ równie¿ postrzegana jako suma korzyœci wynikaj¹cych z efektu
synergii, jak¹ generuje taki wieloga³êziowy i transnarodowy uk³ad sieci bazowej w skali UE.
Baltic – Adriatic Core Network Corridor Study Final Report, EC, Brussels 2014.
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ków liniowych sieci bazowej, ma równie¿ skoordynowana z ni¹ rozbudowa jej
punktów wêz³owych zarówno transportowo-logistycznych, jak i miejskich.
Wœród nich w Polsce szczególne znaczenie maj¹ te ogniwa korytarza, które rozpoczynaj¹/koñcz¹ jego trasê l¹dow¹, okreœlane jako „pierwsza/ostatnia mila”
(first/last mile). Wszystkie one musz¹ byæ planowo i systemowo rozwijane wed³ug
przyjêtego standardu oraz traktowane w sposób jednolity pod wzglêdem swego
statusu w KBA. Decyduj¹ one bowiem, g³ównie portowe terminale intermodalne,
o sprawnoœci przep³ywów jednostek intermodalnych w korytarzu, a poœrednio
o mo¿liwoœci wykorzystania potencja³u transportowego korytarza. St¹d potrzeba
zapewnienia wysokiej jakoœci infrastruktury dostêpu do portów morskich jako
centrów logistycznych i to na zasadach priorytetowych.

2. Europejska wartoœæ dodana korytarza Ba³tyk – Adriatyk
i problem jej transferu
Kreuj¹c jakoœciowo nowy sieciowy produkt transportowy i wraz z nim kompleksowy pakiet us³ug logistycznych zwi¹zanych z dostêpem i korzystaniem ze
sk³adników infrastruktury, KBA tworzy wysok¹ wartoœæ dodan¹. Korytarz ten
ma zdolnoœæ generowania europejskiej wartoœci dodanej, która w zale¿noœci od
rynkowo ustalonych form jej transferu mo¿e (i faktycznie powinna) pozostaæ
w znacznym stopniu tak¿e wartoœci¹ kraju, jego regionów, wêz³ów miejskich
oraz u¿ytkowników korytarza.
Oprócz budowy infrastruktury korytarza, wa¿nym wyzwaniem staje siê
aktualnie potrzeba konstrukcji odpowiedniego modelu okreœlaj¹cego mechanizm tworzenia i podzia³u wartoœci dodanej. Buduj¹c korytarz i anga¿uj¹c w to
przedsiêwziêcie znaczne œrodki publiczne, nale¿y mieæ œwiadomoœæ tego, kto
bêdzie beneficjentem jego rozwoju i w jaki sposób bêd¹ lub powinny byæ transferowane korzyœci z tego tytu³u w uk³adzie logistycznego ³añcucha dostaw (³añcucha wartoœci). To jedno z zadañ dla sfery polskiej polityki transportowej, która
musi okreœliæ dzia³ania, jakie nale¿y podj¹æ, by Polska i uczestnicy rynku przewozów intermodalnych mogli zachowaæ gros korzyœci (wartoœci), jakie zostan¹
wygenerowane dziêki budowie KBA.
Kluczow¹ rolê w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu KBA oraz tworzeniu przez ten uk³ad transportowo-logistyczny wartoœci dodanej odgrywa system
zintegrowanego zarz¹dzania szeroko postrzeganymi procesami i strukturami
transportowymi i logistycznymi. Jego skutecznoœæ zale¿y bezpoœrednio od zbudowania efektywnych formu³ wspó³pracy i partnerstwa wszystkich interesariuszy KBA na poziomie strategicznym i operacyjnym. W tym zakresie powa¿n¹
barierê stanowi istniej¹cy w Polsce system zarz¹dzania infrastruktur¹ transportow¹, w szczególnoœci w segmencie transportu intermodalnego (dezintegracja
podmiotowa w sferze zarz¹dzania wêz³ami intermodalnymi versus jednolity
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model zarz¹dzania infrastruktur¹ liniow¹)8. Nie mo¿na go uznaæ za racjonalny
z makroekonomicznego punktu widzenia i nale¿a³oby podj¹æ dzia³ania na rzecz
jego integracji, by zapewnia³ on wymagan¹ dla tego standardu sieci infrastruktury UE sprawnoœæ i efektywnoœæ operacyjn¹, logistyczn¹ i regulacyjn¹. Jest to
jedno z najwa¿niejszych wyzwañ polskiej polityki transportowej.

3. Korytarz Ba³tyk – Adriatyk – wyzwania z zakresu modal shift
i ITS
Analogicznie jak inne korytarze sieci bazowej, KBA bêdzie silnie koncentrowaæ strumienie masy towarowej oraz potoków pasa¿erskich, oddzia³uj¹c na
przesuniêcia strumieni popytu w ramach istniej¹cego uk³adu rynków transportowych krajowych i miêdzynarodowych. W wyniku postêpuj¹cej integracji tych
rynków w wymiarze mono- i multimodalnym bêdzie to prowadziæ do przekszta³ceñ istniej¹cego modal split w sektorze transportu i tworzenia nowego podzia³u zadañ przewozowych w Polsce. Proces ten bêdzie stymulowa³ rozwój
transportu intermodalnego w Polsce w formule typowej dla transportu kombinowanego. Potencjalnie prowadziæ to powinno, przy wsparciu narzêdzi ze
sfery polityki transportowej, do zmian w podziale zadañ przewozowych miêdzy transportem kolejowym i drogowym w przewozach jednostek intermodalnych w relacjach pó³noc-po³udnie i wschód-zachód. Rozk³ad kierunkowy tych
przewozów nie jest bez znaczenia.
Korytarz Ba³tyk – Adriatyk, który swym zakresem obejmie priorytetowo traktowane najwa¿niejsze po³¹czenia i wêz³y uk³adu transportowo-logistycznego
kraju i je zintegruje, zapewniaj¹c sprawne po³¹czenia z sieciami infrastruktury
transportowej innych pañstw UE, tworzyæ powinien efektywn¹ bazê techniczno-operacyjn¹ i logistyczn¹ niezbêdn¹ do rozwoju transportu intermodalnego
w Polsce oraz kreowania nowych mo¿liwoœci w zakresie œwiadczenia bardziej
efektywnych us³ug w ramach tzw. multiga³êziowych kombinacji. Wymaga to
szybkiego wdra¿ania inteligentnych systemów transportowych koniecznych do
budowy zintegrowanej przestrzeni logistycznej w Polsce i w UE oraz promocji
innowacyjnych, inteligentnych rozwi¹zañ w obszarze transportu, w tym wdra¿ania zaawansowanych aplikacji telematycznych do infrastruktury korytarzowej. Dziêki temu korytarz ten bêdzie móg³ osi¹gn¹æ standard najwy¿szej
logistycznej sprawnoœci.

8

A.S. Grzelakowski, Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wp³yw na portowy rynek
kontenerowy, „Logistyka” 2014, nr 2, s. 16–18.
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4. Korytarz Ba³tyk – Adriatyk versus korytarz Morze Pó³nocne –
Ba³tyk
W Polsce KBA i KMPB to kluczowe osie transportowe o charakterze
komplementarnym (wymiar europejski) i w znacznym stopniu konkurencyjnym (wymiar krajowy). Uk³ad taki z punktu widzenia œrednio- i d³ugookresowych interesów Polski oraz u¿ytkowników sieci korytarzowej stwarza zarówno
szanse, jak i zagro¿enia dla rozwoju rynku sektora TSL oraz interesów transportowych Polski – szczególnie w relacji pó³noc-po³udnie, tj. z polskimi portami
morskimi, które zaliczane s¹ do sk³adników tworz¹cych potencja³ first/last mile.
Rozwój korytarzy TEN-T, mimo ustalonych w tej dziedzinie form wspó³pracy
w UE, zdolnej zapewniæ wymagany poziom kooperacji i harmonizacji dzia³añ
w uk³adzie multilateralnym, nie wyeliminuje zatem konfliktu interesów i kontrowersji wokó³ priorytetów rozwojowych, jakie powstawaæ mog¹ na p³aszczyŸnie krajowej. Dotyczy to tak¿e relacji powstaj¹cych miêdzy obydwoma korytarzami TEN-T w Polsce, a g³ównie dzia³aj¹cymi w ich ramach korytarzami
kolejowymi, które odgrywaj¹ w tym zakresie kluczow¹ rolê.
W ramach KMPB funkcjonuje kolejowy korytarz transportowy nr 8, który
jest zdecydowanie bardziej zaawansowany w swoim rozwoju ni¿ korytarz kolejowy nr 5 utworzony w ramach KBA. Oba te korytarze, komplementarne w wymiarze europejskim, a w wymiarze krajowym w znacznym stopniu konkurencyjne, oddzia³ywaæ bêd¹ silnie na polski rynek kolejowych przewozów
intermodalnych – w tym w newralgicznych relacjach pó³noc-po³udnie. W efekcie,
przy utrzymuj¹cej siê nadal przewadze KMPB, mo¿e on zostaæ jeszcze silniej
ni¿ obecnie zorientowany w kierunku pó³nocno-zachodnim, tj. ku portom morskim Morza Pó³nocnego (Hamburga, Bremerhaven i Rotterdamu), oraz po³udniowym (do portów Adriatyku – Triestu, Wenecji, Kopru, Rijeki), gdzie tworzy
siê silne centrum prze³adunkowe dla relacji Europa–Azja.
Ponadto w zwi¹zku z rozwojem obu korytarzy sieci bazowej TEN-T w Polsce
powstawaæ mog¹ konflikty wynikaj¹ce z:
1) niedostosowania modeli zarz¹dzania pozosta³ymi susbsystemami sieci infrastruktury transportu do obowi¹zuj¹cego standardu sieci bazowej,
2) narastaj¹cego stopniowo tzw. efektu „ssania” popytu z istniej¹cych ni¿szej
kategorii sieci,
3) przesuwania strumieni popytu miêdzy korytarzami sieci TEN-T zarówno
w uk³adzie jednego kraju, jak i miêdzy krajami – efekt „wysysania” popytu.
Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce w Polsce, gdzie wskutek opóŸnionych
dzia³añ inwestycyjnych popyt z KBA bêdzie stopniowo przesuwa³ siê w kierunku KMPB, prowadz¹c do zmian istniej¹cego rozk³adu strumieni towarowych
w relacjach pó³noc-po³udnie i wschód-zachód oraz tworzenia nowego modal split
w sektorze transportu.
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Podsumowanie
Rozwój sieci bazowej i kompleksowej w UE tworzy podstawy nie tylko
techniczno-organizacyjne, ale tak¿e realne, ekonomiczne, tj. rynkowe budowy
jednolitej europejskiej przestrzeni transportowej. Przestrzeñ ta oparta powinna
byæ na funkcjonuj¹cych wed³ug jednolitego standardu rynkach transportowych
us³ug sieciowych z typowymi dla nich mechanizmami regulacyjnymi, które pozwalaj¹ realizowaæ ustalone wymogi zrównowa¿onej mobilnoœci. Wymogi te
spe³niaæ bêd¹ przede wszystkim rynki korytarzy uk³adu TEN-T, mechanizm ich
dzia³ania okreœlaæ bêdzie zarówno formy i sposoby tworzenia europejskiej wartoœci dodanej, jak i jej podzia³ – transfer w ramach ³añcucha dostaw. Procesy te
realizowane przez mechanizm rynkowy nie powinny jednak pozostawaæ poza
sfer¹ monitoringu i kontroli regulatora publicznego rynku, zadaniem którego
jest ich analiza i ocena z makroekonomicznego punktu widzenia. Kwestie tworzenia i transferu wartoœci dodanej generowanej przez korytarze sieci bazowej
TEN-T powinny zatem pozostawaæ w centrum uwagi pañstwa, wchodz¹c w zakres jego polityki transportowej, tj. narzêdzia regulacji transportu.
Korytarze sieci bazowej TEN-T w Polsce s¹ kluczowymi dla UE i kraju osiami
transportowymi. Oba korytarze, kreuj¹ce nowy wymiar polskiej przestrzeni
transportowej i logistycznej, maj¹ jednak charakter zarówno komplementarny
(wymiar europejski), jak i w znacznym stopniu konkurencyjny (wymiar krajowy). Ma to i mieæ bêdzie w przysz³oœci okreœlone implikacje dla kraju, regionów
oraz u¿ytkowników sieci TEN-T. Uk³ad taki tworzy bowiem zarówno szanse, jak
i zagro¿enia dla rozwoju rynku sektora TSL – szczególnie w segmencie przewozów intermodalnych w relacji pó³noc-po³udnie, tj. z polskimi portami morskimi,
zaliczanymi do sk³adników sieci tworz¹cych potencja³ first/last mile.
W zwi¹zku z tym kluczowe znaczenie dla poprawy efektywnoœci funkcjonowania krajowego systemu transportowego i makrosystemu logistycznego Polski
ma utrzymanie wysokiego tempa rozbudowy i modernizacji korytarza kolejowego nr 5 usytuowanego w ramach KBA. Jest on nie tylko korytarzem o mniejszym potencjale ni¿ korytarz kolejowy nr 8 (KMPB), ale tak¿e zdecydowanie
mniej zaawansowanym w swoim rozwoju.
Szybka eliminacja opóŸnieñ w zakresie kompleksowej modernizacji infrastruktury KBA, a w szczególnoœci jego towarowego korytarza kolejowego, oraz
pe³na operacjonalizacja towarowego korytarza kolejowego nr 5 wzglêdem korytarza kolejowego nr 8 umo¿liwi mu tworzenie przewagi konkurencyjnej, ograniczaj¹c jednoczeœnie dalszy transfer europejskiej wartoœci dodanej z relacji pó³noc-po³udnie i prowadz¹c j¹ w kierunku zachodnim oraz pó³nocno-zachodnim
i po³udniowym. S¹ to zadania ze sfery regulacji krajowego systemu transportowego
i jednoczeœnie makrosystemu logistycznego, które powinny zostaæ uwzglêdnio-
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ne w ramach polityki transportowej Polski zorientowanej na tworzenie opartego
na standardach zrównowa¿onej mobilnoœci ³adu transportowego i logistycznego.
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DEVELOPMENT OF TEN-T CORRIDORS AND THEIR IMPACT
ON POLAND’S TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM
Summary: The subject of the undertaken research presented in the paper is to characterize and evaluate the development of the EU core network transport corridors in
Poland, seen in terms of their impact on the efficiency and effectiveness of the functioning of the transport and logistics macro-system. The author has taken into account two TEN-T corridors crossing the Polish territory, i.e. the Baltic–Adriatic and
North Sea – Baltic corridors. The aim of the study is to: 1) identify and characterize
the effects the development of these corridors may cause within the Polish transport
area, as well as 2) assess their impact on the Polish logistics macro-system. On the
basis of the carried out qualitative assessment of those effects, seen in terms of both
the opportunities and the threats that arise from more or less dynamic development
of both corridors belonging to the basic layout of the TEN-T in Poland, it has been
presented in a synthetic way general http://pl.pons.com/t³umaczenie/angielski-polski/
theconclusions resulting from the initially undertaken research. The main of them
come down to statements that: 1) the two corridors constitute both complementary
and competitive relationships in the transport and logistics markets, 2) existing delays
in the rehabilitation and modernization of the infrastructure of the Baltic–Adriatic
corridor and its full operationalization in relation to North Sea – Baltic corridor increase further the competitive advantage of the latter one, while facilitating the transfer of European added value from the north-south relations to the east-west
direction.
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INNOWACJE W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
A EUROPEJSKA POLITYKA TRANSPORTOWA
Streszczenie: Jednym z celów europejskiej polityki transportowej jest zmniejszenie
degradacyjnego wp³ywu na œrodowisko. Transport samochodowy jest ga³êzi¹, która
najbardziej degraduje œrodowisko. Ta ga³¹Ÿ transportu jednak systematycznie redukuje
koszty zewnêtrzne swojej dzia³alnoœci przez wykorzystywanie innowacji technologicznych i organizacyjnych.

Wprowadzenie
Bia³a ksiêga transportu Unii Europejskiej (UE) z 2011 r. zak³ada dziesiêæ celów na rzecz utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportowego przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60%. Cel
ten realizowany jest m.in. przez zmiany miêdzyga³êziowe i wewn¹trzga³êziowe
w transporcie. W tym kontekœcie w transporcie samochodowym, ga³êzi odpowiedzialnej za generowanie najwiêkszych kosztów zewnêtrznych, podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu systematyczn¹ ich redukcjê.
Celem artyku³u jest wykazanie, ¿e transport samochodowy, czerpi¹c z efektów
postêpu technicznego, wykazuje siê dynamik¹ w redukcji wspomnianych kosztów
zewnêtrznych swojej dzia³alnoœci.
W artykule przedstawione zostan¹ ró¿nego typu innowacje zarówno technologiczne, jak i organizacyjne, które ograniczaj¹ degradacyjny wp³yw transportu
samochodowego na œrodowisko. Wykazana zostanie du¿a dynamika redukcji
negatywnego wp³ywu transportu samochodowego na œrodowisko i zgodnoœæ
zachodz¹cych w tej ga³êzi zmian z europejsk¹ polityk¹ transportow¹.

1. Europejska polityka transportowa
Polityka transportowa to jedna z form regulacji systemów transportowych.
Stanowi o istocie i ramach formalno-prawnych nieautonomicznego, publicznego
subsystemu regulacji, bêd¹c jednoczeœnie podstawow¹ metod¹ i form¹ dzia³ania
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oraz jego instrumentem wykonawczym. Wspó³okreœla strukturê i charakter typowego dla niego mechanizmu regulacyjnego1.
Charakterystyka funkcji polityki transportowej oraz jej zadañ obejmuje
swym zakresem dwa obszary funkcjonowania systemu transportowego ka¿dego kraju, a mianowicie: sferê rozwoju systemu transportowego, skoncentrowanego na rozwoju sieci infrastruktury transportu, oraz sferê funkcjonowania poszczególnych rodzajów rynków transportowych, zmierzaj¹c do tworzenia
ustalonej tam przez podmiot polityki koncepcji ³adu rynkowego2.
Priorytetowe kierunki polityki transportowej UE w latach 2011–2050 przedstawione zosta³y w bia³ej ksiêdze opublikowanej w marcu 2011 r. jako „Plan
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnoœci i zasobooszczêdnego systemu transportu”3. Dokument ten
przedstawia wizjê oraz strategiê za³o¿onych celów w ramach rozwoju systemu
transportowego UE do 2050 r. Zdefiniowany w nim program jest elementem
strategii Europa 2020 i jej przewodniej inicjatywy jak¹ jest efektywne wykorzystanie zasobów.
Wœród celów okreœlonych w dokumencie wymieniono: zmniejszenie kongestii, ograniczenie emisji CO2, stworzenie miejsc pracy oraz wzrost gospodarczy.
Do tego niezbêdny jest efektywny transport.
Istotnym problemem europejskiej polityki transportowej, jak pisze Tadeusz
Dyr, jest pogodzenie ci¹gle rosn¹cego popytu na us³ugi transportowe ze zmniejszaj¹c¹ siê dostêpnoœci¹ zasobów i ograniczeniami w zakresie œrodowiska4.
Dane statystyczne wykazuj¹ wysoki poziom korelacji pomiêdzy wzrostem gospodarczym a wielkoœci¹ przewozów towarowych i pasa¿erskich5. Niezbêdne
zatem jest znalezienie innego rozwi¹zania ni¿ ograniczenie popytu na transport.
Takim wyjœciem mo¿e byæ koncepcja zrównowa¿onego rozwoju transportu.
Polityka zrównowa¿onego rozwoju transportu polega m.in. na:
– zahamowaniu tendencji do rozprzestrzeniania siê zabudowy miast,

1

2
3

4

5

A.S. Grzelakowski, M. Matczak, A. Przyby³owski, Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów cz³onkowskich, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia
2008, s. 34.
Ibidem, s. 37.
Bia³a ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia
konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, Komisja Europejska COM(2011)144,
Bruksela 2011.
T. Dyr, Europejska polityka transportowa na pierwsz¹ po³owê XXI wieku, „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 5–6, s. 17.
T. Dyr, Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 10; T. Dyr, Polityka transportowa a strategia zrównowa¿onego rozwoju Unii
Europejskiej [w:] Transport a strategia zrównowa¿onego rozwoju Unii Europejskiej, red. J. Hawlena, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom–Katowice 2011, s. 22–23; T. Dyr, Europejska polityka
transportowa…, s. 17.
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– zmniejszaniu siê uzale¿niania mieszkañców od samochodów przez alternatywne sposoby podró¿owania (rower, transport zbiorowy),
– przywracaniu ulicom ich tradycyjnych funkcji (m.in. przez uspokojenie ruchu),
– zapewnieniu odpowiedniego standardu transportu zbiorowego, który powinien obs³ugiwaæ ca³y obszar zabudowy miejskiej6.
Zrównowa¿ony rozwój transportu, wed³ug Danuty Mi³aszewicz i Bogus³awa
Ostapowicza, to „koncepcja, która integruje cele ekologiczne, spo³eczne i gospodarcze rozpatrywane z perspektywy zarówno polityki transportowej rz¹dów
poszczególnych pañstw, jak te¿ ca³ej Unii Europejskiej”7.
Niezwykle istotne jest równie¿ zlikwidowanie zale¿noœci transportu od ropy
naftowej, której ceny podlegaj¹ du¿ym wahaniom. W nadchodz¹cych dziesiêcioleciach ropa stanie siê zasobem deficytowym. Wed³ug Miêdzynarodowej
Agencji Energetycznej „im mniej skuteczniej bêdzie postêpowaæ dekarbonizacja
na œwiecie, tym szybciej bêd¹ ros³y ceny ropy”8. Podkreœli³a, ¿e w 2010 r. import
ropy do UE osi¹gn¹³ wartoœæ ok. 210 mld EUR. Z tego wzglêdu brak rozwi¹zañ
w sprawie zale¿noœci od ropy bêdzie wp³ywa³ na zdolnoœæ do podró¿owania,
bezpieczeñstwo gospodarki oraz mierniki ekonomiczne (inflacja, PKB) i konkurencyjnoœæ czy równowagê handlow¹. Jednoczeœnie wzywa siê do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych (GC), za³o¿eniem jest ograniczenie wzrostu temperatury do maksymalnie 2°C i spowolnienie zmian klimatu. By osi¹gn¹æ ten cel,
wed³ug bia³ej ksiêgi, niezbêdna jest redukcja CO2 w krajach rozwiniêtych, w UE
nale¿y ograniczyæ emisjê o 90–95% do 2050 r. (w porównaniu do 1990 r.). Poziom
ten jest jednak trudny do osi¹gniêcia w transporcie, który powinien zmniejszyæ
emisjê o 60%. Wa¿ne jest ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych
w tym sektorze o 20% w porównaniu z 2008 r. Jednoczeœnie podkreœla siê, ¿e
transport jest coraz bardziej energooszczêdny, ale a¿ 95% potrzeb energetycznych zale¿y od ropy naftowej i produktów ropopochodnych.
Kluczem do obni¿enia emisji, które pochodz¹ z transportu w UE i na œwiecie,
s¹ nowe technologie stosowane w budowie pojazdów i zarz¹dzaniu ruchem.
Warto przyjrzeæ siê zrównowa¿onej mobilnoœci. OpóŸnienie dzia³añ oraz powolne wprowadzanie na rynek nowych technologii skaza³oby przemys³ transportowy w UE na nieodwracalny upadek.
W bia³ej ksiêdze wskazano 10 ambitnych celów bêd¹cych wytycznymi dla
przysz³ych dzia³añ.
Jednym z celów jest zmniejszenie o po³owê liczby samochodów o konwencjonalnym napêdzie w transporcie miejskim do roku 2030, a nastêpnie ich
wyeliminowanie do 2050 r. i „osi¹gniêcie wolnej od emisji CO2 logistyki w du6

7

8

G.E. Garmichael, Rail enterprises and their economic political environment, „Rail International” 1993,
vol. 24, no. 5.
D. Mi³aszewicz, B. Ostapowicz, Warunki zrównowa¿onego rozwoju transportu w œwietle dokumentów
UE, „Studia i Prace Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania” 2011, nr 24, s. 108.
Bia³a ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu…, s. 4.
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¿ych oœrodkach miejskich do 2030 roku”. Ponadto Komisja Europejska planuje
przenieœæ przewozy na odleg³oœæ wiêksz¹ ni¿ 300 km na inne ga³êzie transportu
(transport kolejowy, transport wodny œródl¹dowy); do 2030 r. 30%, a do 2050 r.
50% przewozów na tak¹ odleg³oœæ. Niezbêdna jest budowa odpowiedniej
infrastruktury u³atwiaj¹cej rozwój efektywnych i ekologicznych korytarzy
transportowych. W przypadku transportu samochodowego Unia Europejska do
2050 r. chce osi¹gn¹æ prawie zerow¹ liczbê ofiar œmiertelnych. D¹¿y do zmniejszenia o po³owê liczbê ofiar wypadków drogowych do 2020 r.
Reasumuj¹c, zgodnie z now¹ bia³¹ ksiêg¹ europejska polityka transportowa
ma na celu zmniejszenie zu¿ycia energii w sektorze transportu i wykorzystanie
jej w bardziej ekologiczny sposób oraz ograniczenie negatywnego wp³ywu na
œrodowisko i zasoby naturalne, takie jak woda, ziemia i ekosystem9. Do tego niezbêdne s¹ innowacje w transporcie samochodowym.

2. Innowacje w transporcie samochodowym
Przedsiêbiorcy szukaj¹ nowych innowacyjnych rozwi¹zañ, których celem
jest zmniejszenie kosztów prowadzenia dzia³alnoœci logistycznej oraz procesów
transportowych. W ostatnich latach odnotowywana jest recesja œwiatowa, co
niestety negatywnie wp³ywa na innowacyjnoœæ.
W Unii Europejskiej w transporcie zatrudnionych jest bezpoœrednio ok. 10 mln
osób, co przek³ada siê na 5% PKB. Zadaniem UE jest wiêc ustalenie w przysz³oœci
jasnych ram politycznych polegaj¹cych na mechanizmach rynkowych, które
pozwoli³yby producentom i przemys³owi na planowanie inwestycji. Bardzo
istotna jest wiêc spójnoœæ UE w przypadku wprowadzania nowych technologii
i sposobu ich wykorzystania. Przyk³adowo, gdyby jedno pañstwo UE wprowadzi³o wy³¹cznie samochody elektryczne, a inne tylko biopaliwa, swoboda podró¿owania po Europie by³aby niemo¿liwa10. W zwi¹zku z tym planowane s¹
zmiany prowadz¹ce do zmniejszenia zale¿noœci od ropy naftowej, ale bez poœwiêcania wydajnoœci i ryzyka dla mobilnoœci, zgodnie z inicjatyw¹: „Europa
efektywnie korzystaj¹ca z zasobów” ustanowion¹ w strategii „Europa 2020”11
oraz nowym planem na rzecz efektywnoœci energetycznej z 2011 r.12
Innowacyjnoœæ obejmuje dzia³ania, których celem ostatecznym maj¹ byæ
zmiany w organizacji, na rynku, w technologii, zwyczajach itd.13

9
10
11

12
13

Ibidem.
Ibidem, s. 6.
EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu, COM(2010) 2020.
Energy Efficiency Plan 2011, COM(2011) 109.
J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
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Zgodnie z ocen¹ Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego od
2000 r. g³ównym celem wszystkich dzia³añ UE w zakresie badañ i rozwoju jest
stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Z kolei w 2002 r. Rada Europejska stworzy³a Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktury Badawczej (ESFRI). Za³o¿eniem jest skuteczniejsze stawianie czo³a wyzwaniom w zakresie infrastruktury badawczej. Dzia³alnoœæ ERA ma zagwarantowaæ, i¿ zasoby
finansowe bêd¹ wykorzystane w sposób w pe³ni wydajny, efektywny i zapewniaj¹cy odpowiednie oddzia³ywanie w ca³ej Europie. Wyró¿niono piêæ priorytetów:
– bardziej efektywne krajowe systemy badañ,
– optymalna miêdzynarodowa wspó³praca i konkurencja na bazie wspólnych
programów badawczych, wielkich wyzwañ (m.in. starzenie siê spo³eczeñstwa, bezpieczeñstwo energetyczne, mobilnoœæ, degradacja œrodowiska) i infrastruktury,
– otwarty rynek pracy dla naukowców – u³atwianie mobilnoœci, wspieranie
szkolenia i zapewnienie atrakcyjnoœci karier naukowych,
– równoœæ szans obojga p³ci i popularyzacja kwestii p³ci w badaniach – zachêcanie do ró¿norodnoœci pod wzglêdem p³ci w celu sprzyjania doskona³oœci
w nauce,
– optymalny przep³yw i transfer wiedzy naukowej – zagwarantowanie wszystkim dostêpu do wiedzy14.
Du¿¹ rolê wœród strategii innowacji zwartych w bia³ej ksiêdze odgrywa stosowanie inteligentnych systemów mobilnoœci, tj. planowanego systemu zarz¹dzania ruchem lotniczym (SESAR), europejskiego systemu zarz¹dzania ruchem
kolejowym (ERTMS) oraz systemu informacji kolejowej, systemu nadzoru morskiego (SafeSeaNet), us³ug informacji rzecznej (RIS), inteligentnego systemu
transportowego (ITS) oraz systemu zarz¹dzania i informacji w odniesieniu do
transportu multimodalnego nastêpnej generacji”15.
Pojêcie ITS (inteligentne systemy transportowe) oznacza „zastosowanie
wysokorozwiniêtych technologii zarz¹dzania, telekomunikacyjnych, elektroniki
(hardware) i informatycznych (software) do wspomagania systemów transportu
powierzchniowego”16. Nie ma jednej definicji wi¹¿¹cej. Czêsto ITS rozumie siê
jako „informatyka + ³¹cznoœæ + pojazdy + infrastruktura sta³a + centra zarz¹dzania”17. Jeszcze inna definicja przedstawia ITS jako „zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystuj¹cych techniki komputerowe, detektory, sterowanie,
³¹cznoœæ, elektronikê w transporcie dla ratowania ¿ycia ludzkiego, oszczêdnoœci
14
15
16

17

http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/dlfiles/2.ERA.pdf [dostêp: 2.03.2016].
Ibidem, s. 24.
M. Sumi³a, Pozyskiwanie informacji w systemach ITS, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej –
Transport” 2013, z. 100, s. 202.
Czym jest ITS? „Przegl¹d ITS” 2007, nr 0, s. 5, http://przeglad-its.pl/wp-content/uploads/ archiwum-pdf/PrzegladITS-00-2007.pdf.
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czasu i pieniêdzy, energii i œrodowiska naturalnego”. Ta definicja jest najbli¿sza
celowi artyku³u, wszelkiego rodzaju innowacje, w tym innowacje w zakresie
zarz¹dzania, maj¹ bowiem istotny wp³yw na zmniejszenie kosztów transportu,
czy to wewnêtrznych dla przedsiêbiorstwa, czy zewnêtrznych dla przyrody,
œrodowiska i ludzi.
Celem inteligentnych systemów transportowych, wed³ug dyrektywy Parlamentu Europejskiego18, jest „poprawa bezpieczeñstwa i mobilnoœci transportu
oraz zwiêkszenie jego wydajnoœci poprzez integracjê zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych w ramach infrastruktury transportowej i w pojazdach”19.
Transport samochodowy jest ga³êzi¹, która najgorzej wypada we wszystkich
kosztach zewnêtrznych transportu. W 2012 r. w Unii Europejskiej w wypadkach
drogowych zginê³o 28 126 osób. Dla porównania w tym samym roku na tym samym obszarze w transporcie kolejowym zginê³o 36 osób, w transporcie morskim zginê³y 74 osoby, w transporcie lotniczym nikt nie zgin¹³. W emisji gazów
cieplarnianych transport samochodowy równie¿ zajmuje dominuj¹c¹ pozycjê,
jego udzia³ odpowiada za 71,9% emisji, transportu lotniczego – 12,8%, transportu
morskiego – 13,9%, transportu kolejowego – 0,8% (pominiêto emisjê wynikaj¹c¹
z produkcji energii elektrycznej)20.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e transport samochodowy wykazuje siê znaczn¹ dynamik¹ redukcji kosztów zewnêtrznych swojej dzia³alnoœci. Jeœli chodzi o œmiertelne wypadki, ich liczba zmniejszy³a siê o 48,8% w latach 2001–2012 i 8,3% pomiêdzy rokiem 2011 i 2012 (rys. 1).
Europejska polityka transportowa bardzo wyraŸnie widoczna jest w proekologicznych dyrektywach EURO dotycz¹cych norm emisji spalin. Normy poprzez swoje wyraŸnie redukcyjne wskaŸniki wymuszaj¹ stosowanie nowoczesnych technologii przy konstruowaniu samochodów z silnikiem spalinowym. Od
1992 r. do 2014 r. wprowadzono 6 klas emisji spalin pojazdów silnikowych, przy
czym ka¿da nastêpna by³a bardziej rygorystyczna. Dziêki konsekwentnej, prowadzonej przez 22 lata, polityce oraz wykorzystaniu zdobyczy technologii,
w spalinach pojazdów samochodowych zredukowano o 98% tlenek azotu (NOx),
o 95% wêglowodór (HC), o 89% tlenek wêgla (CO) oraz o 100% cz¹steczki sta³e
(rys. 2).

18

19
20

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram
wdra¿ania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz. Urz. UE L207 z 6.08.2010).
M. Sumi³a, Pozyskiwanie informacji w systemach ITS..., s. 202.
EU transport in figures, Statistical pocketbook, European Commission, Luxembourg 2015,
s. 106–109; Annual overview of maritime casualities and incidents 2014, European Maritime Safety
Agency, Lisboa 2014, s. 5.
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Rysunek 1.Liczba wypadków œmiertelnych w transporcie samochodowym w latach 1990–2012
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: EU transport in figures, Statistical pocketbook, European
Commission, Luxembourg 2015, s. 106–109; Annual overview of maritime casualities and incidents
2014, European Maritime Safety Agency, Lisboa 2014, s. 102.
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Rysunek 2. Normy emisji spalin EURO w latach 1990–2014 oraz procentowa redukcja emisji
zanieczyszczeñ
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Airclim Factsheet no. 25, K. Lindqvist, Göteborg 2012, s. 3.

Szczególnym punktem analizy gazów cieplarnianych emitowanych przez
pojazdy samochodowe jest CO2 emitowany przez pojazdy ciê¿arowe. W tym
szczególnym przypadku Komisja Europejska nie na³o¿y³a wymogów restrykcyjnych na konstruktorów, co zaowocowa³o dziesiêcioletni¹ stagnacj¹ w redukcji
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emisji tego gazu do atmosfery przez pojazdy ciê¿arowe i autobusy. Emisja CO2
przez pojazdy samochodowe, w tym ciê¿arowe i autobusy, jest zwi¹zana wprost
proporcjonalnie ze zu¿yciem paliwa.
Wyniki badañ Miêdzynarodowej Komisji ds. Czystego Transportu, uzupe³nione przez Studium Shell oraz Brytyjski Departament Transportu, wskazuj¹, ¿e
sumaryczna emisja CO2 przez pojazdy ciê¿arowe i autobusy zwiêkszy³a siê
o 36% w latach 1990–2010. Samochody ciê¿arowe odpowiedzialne s¹ za 30%
emisji tego gazu do atmosfery. Szacuje siê, ¿e do roku 2030 ten udzia³ wzroœnie
do 40%. Samochodowy transport ciê¿arowy, bêd¹c niew¹tpliwie beneficjentem
postêpu technologicznego w dziedzinie zmniejszania zu¿ycia paliwa, w badanych latach ukierunkowa³ siê na zwiêkszenie mocy i wielkoœci silników, zapewniaj¹c tym samym wiêksze bezpieczeñstwo przewozu oraz wygodê kierowcy21.
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Rysunek 3. Badania zu¿ycia paliwa przez pojazdy ciê¿arowe i autobusy w latach 1990–2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2015_12_trucks_lost_decade_briefing_FINAL_0.pdf [dostêp: 25.02.2016].

Podsumowanie
Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat redukcji kosztów, nale¿y zastanowiæ siê
nad unifikacj¹ i spójnoœci¹ transportu na terenie UE, a mo¿e i œwiata. Wp³ywa
na to wiele czynników, takich jak: organizacja, stworzenie systemu unifikacji,
ceny samochodów, koszty ich produkcji, koszty B+R, rodzaj paliwa. Zagwaran21

Europe’s lost decade of truck fuel economy, International Council for Clean Transportation 2015,
s. 1–2.
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towanie redukcji kosztów zewnêtrznych transportu wymaga spe³nienia okreœlonych warunków – materia³y pêdne powinny byæ neutralne dla œrodowiska,
ceny samochodów elektrycznych, hybrydowych i innych proekologicznych
powinny siê dalej obni¿aæ, zapewniona powinna byæ edukacja spo³eczeñstw odnoœnie do ochrony œrodowiska, a tak¿e powinien zostaæ utworzony europejski
system zarz¹dzania transportem.
Transport samochodowy czekaj¹ wielkie zmiany. Innowacje technologiczne
zgodne z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju mog¹ zapewniæ osi¹gniêcie efektywnego systemu transportowego w Europie.
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INNOVATIONS IN ROAD TRANSPORT
AND THE EUROPEAN TRANSPORT POLICY
Summary: One of the aims of the European transport policy is to reduce the damaging
effects on the environment. Road transport is a transport mode, which most damages
the environment. However, this mode of transport systematically reduces the external costs of its activities through the use of technological and organizational innovations.
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LOGISTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO
W ŒWIETLE RACJONALIZACJI KOSZTÓW
PRZEDSIÊBIORSTW PRODUKCYJNYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiono aktualne kierunki, w których zmierzaj¹
przedsiêbiorstwa produkcyjne, dysponuj¹ce w³asnym transportem, d¹¿¹c do redukcji wydatków zwi¹zanych z operacjami logistycznymi, g³ównie przez zmiany sposobu realizacji zadañ transportowych oraz otwartoœæ na nowe koncepcje zarz¹dzania
procesami logistycznymi.
W pracy poruszono istotne problemy zwi¹zane z nieoptymalnym wykorzystywaniem zasobów transportowych w przedsiêbiorstwach produkcyjnych oraz przedstawiono rozwi¹zania, które mog¹ wp³yn¹æ na racjonalizacjê kosztów.

Wprowadzenie
Logistyka transportu zajmuje siê planowaniem i optymalizacj¹ przemieszczania ³adunków. Rola jej polega na dostarczeniu okreœlonego produktu, w okreœlone miejsce, w okreœlonym czasie. Logistyka transportu jest czynnikiem intensyfikuj¹cym jej rozwój m.in. dzia³u produkcji materialnej i us³ug1. W œrodowisku
gospodarczym spe³nia ró¿norodne zadania, w tym g³ównego narzêdzia realizacji obrotu towarowego, kszta³towania ³adu przestrzennego w gospodarce, oddzia³ywania na dynamikê rozwoju produkcji ró¿nych podmiotów gospodarczych2.
Posiada charakter produkcyjny i tworzy dochód narodowy3. Rozwój logistyki
transportu, stanowi¹c czynnik wzrostu gospodarczego regionu i kraju, powinien wyprzedzaæ ten wzrost oraz wynikaj¹ce z niego potrzeby transportowe, by
nie hamowaæ rozwoju gospodarki4. Ka¿da dzia³alnoœæ gospodarcza jest poprzedzana dzia³alnoœci¹ logistyki transportu, a wiêc m.in. dowozem surowców, ma1
2

3

4

E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Logistyki, Poznañ 2009, s. 2–3.
T. Basiewicz, A. Go³aszewski, L. Rudziñski, Infrastruktura transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s. 24–26.
L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 2003, s. 19–22.
M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2001, s. 16–18.
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teria³ów oraz powoduje okreœlone skutki transportowe – wywóz produktów,
odpadów itp.5
Transport drogowy jest g³ównym elementem ³añcucha logistycznego, wystêpuje pomiêdzy wszystkimi ogniwami procesu produkcji, dystrybucji i konsumpcji6. Transport ten spe³nia swe funkcje w realizacji dostaw zaopatrzenia materia³owego do produkcji, a nastêpnie w procesie dystrybucji gotowych wyrobów
do magazynu konsumenta lub pó³fabrykatów do dalszego przetworzenia7.
W funkcjonowaniu przedsiêbiorstw produkcyjnych logistyka transportu
drogowego odgrywa olbrzymi¹ rolê8. Przedsiêbiorstwa produkcyjne funkcjonuj¹ prawid³owo tylko wtedy, gdy wystêpuje równomierny dop³yw czynników
produkcji i równomierny odp³yw wytworzonych wyrobów, ale jest to mo¿liwe
przy w³aœciwie dzia³aj¹cym transporcie drogowym9. Niepoprawne dzia³anie
tego transportu mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ na rozwój produkcji10. Brak potrzebnej zdolnoœci przewozowej powoduje, ¿e wystêpuj¹ utrudnienia w terminowych dostawach surowców i materia³ów oraz w wywozie gotowych produktów do klienta. Przyczynia siê to do strat i kosztów, a co za tym idzie, równie¿
do utraty klientów11.
Praca transportu drogowego polega na pokonywaniu przestrzeni w okreœlonym czasie. Wyniki tej pracy, jak i zadania przewozowe s¹ mierzalne dziêki tzw.
miernikowi pracy transportu. Naturalnym miernikiem transportu drogowego
s¹12:
– wielkoœæ przewiezionej masy ³adunku – liczba ton (t),
– wielkoœæ wykonanej pracy przewozowej – liczba tonokilometrów (tkm).
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kierunków d¹¿enia firm produkcyjnych do redukcji wydatków zwi¹zanych z operacjami logistycznymi przez
zmiany sposobu realizacji zadañ transportowych oraz otwartoœæ na nowe koncepcje zarz¹dzania procesami logistycznymi.
W artykule poruszono bardzo istotne problemy, szczególnie zauwa¿ane
w firmach posiadaj¹cych transport w³asny, a zwi¹zane z nieoptymalnym wykorzystywaniem zasobów transportowych m.in. przez czêsto wystêpuj¹ce „puste
przebiegi”, niski wskaŸnik wykorzystania przestrzeni ³adunkowej czy przestoje.
5
6

7
8
9

10

11

12

T. Basiewicz, A. Go³aszewski, L. Rudziñski, Infrastruktura transportu…
S. Abt, Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2001, s. 9–11.
E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Logistyki, Poznañ 2009, s. 2–3.
J. Coyle, E. Bardi, Zarz¹dzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 27–29.
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
s. 11–13.
Logistyczne zarz¹dzanie flot¹ pojazdów drogowych, red. P. Zaj¹c, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroc³awskiej, Wroc³aw 2003, s. 13–15.
A. Hamrol, W. Mantura, Zarz¹dzanie jakoœci¹. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 22–23.
Rynek us³ug logistycznych, red. M. Ciesielski, Difin, Warszawa 2005, s. 34.
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1. Strategia rozwoju logistyki transportu w Polsce
Transport l¹dowy (drogowy, kolejowy, wodny œródl¹dowy) jest podstaw¹
zintegrowanego systemu transportowego w Polsce, zaspokajaj¹c w ponad 99%
potrzeby wewn¹trzkrajowego transportu ³adunków i osób13. Jest on tak¿e g³ównym narzêdziem (w ponad 80%) przestrzennej integracji polskiej gospodarki
z rynkiem Unii Europejskiej. Integracja systemu transportu l¹dowego wymaga
stymulowania jego wymiaru iloœciowego (do czasu nadrobienia zaleg³oœci) oraz
poprawy jakoœciowej powi¹zañ miêdzy poszczególnymi ga³êziami i ró¿nymi
procesami dokonuj¹cymi siê w sieciach transportowych14.
Przysz³y l¹dowy transport ³adunków bêdzie spe³nia³ oczekiwania zarówno
przewoŸników, jak i u¿ytkowników dziêki nadaniu mu nastêpuj¹cych cech15:
– wysoka niezawodnoœæ, osi¹gana dziêki technologiom oraz instrumentom
sprawnego i efektywnego zarz¹dzania ³añcuchami dostaw (uproszczone ³añcuchy transportowe, technologie ICT16 w logistyce, solidna koordynacja miêdzyga³êziowa i miêdzysektorowa, systemy automatycznego transportu rozproszonych partii ³adunków);
– zwiêkszone mo¿liwoœci wyboru przez u¿ytkownika (szerszy asortyment
form technicznych w miejskim transporcie ³adunków, logistyka miejska, wiêksza dostêpnoœæ us³ug kolejowych dziêki nowym technologiom przewozów
wagonami z w³asnym napêdem, hybrydowe pojazdy drogowo-kolejowe);
– mo¿liwoœæ elastycznej realizacji zindywidualizowanych potrzeb przewozowych dziêki nowym technologiom przewozów i nowym technikom sterowania ruchem;
– u³atwione zlecanie miêdzynarodowych przewozów kombinowanych dziêki
us³ugom integratorów ³adunków (ang. freight integrators).
Cele wskazane na rysunku 1 przedstawiaj¹ g³ówne za³o¿enia modernizacyjne logistyki transportu w Polsce (m.in. logistyki transportu drogowego) oraz
przedstawiaj¹ prognozy do 2030 r. dotycz¹ce przewozów ³adunków drogowych.
Po³o¿enie Polski w centrum Europy i na przeciêciu g³ównych szlaków komunikacyjnych, a tak¿e korzystne uwarunkowania topograficzne terytorium naszego kraju, stwarzaj¹ dogodne warunki obs³ugi ruchu tranzytowego oraz rozwoju przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w obszarze transportu, spedycji i logistyki17.

13
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J. Burnewicz, Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030, Ekspertyza wykonana
dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Gdañsk 2012, s. 48–49.
Ibidem, s. 48–49.
Ibidem.
ICT – technologia informatyczna i komunikacyjna dzia³aj¹ca w ramach transportu drogowego.
K. Wydro, Koncepcja rozwoju inteligentnych systemów transportowych i sposób ich ujêcia
w opracowywanej Strategii Rozwoju Transportu, Warszawa 2010 (ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Infrastruktury).
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Jednak¿e do pe³nego sukcesu konieczna jest: rozbudowa, modernizacja i rewitalizacja istniej¹cej infrastruktury transportu drogowego. Infrastruktura ta, odpowiednio wyposa¿ona w nowoczesne rozwi¹zania technologiczne, przyczyni siê
do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej gospodarki Polski na rynku miêdzynarodowym, a tak¿e wp³ynie na poprawê jakoœci ¿ycia obywateli18.
Z

Rysunek 1. Struktura i hierarchia celów strategii rozwoju logistyki transportu w Polsce
ród³o: J. Burnewicz, Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Gdañsk 2012, s. 40.

2. Logistyka transportu drogowego
Wa¿nym ogniwem o charakterze podmiotowym, rzeczowym i czynnoœciowym w ³añcuchu dostaw, tj. ,,dostawca – zak³ad produkcyjny – klient”, jest system transportu drogowego w Polsce. System ten obejmuje w ca³oœci jego orga18

P. Rosik, T. Komornicki, Uwarunkowania dla tworzenia spójnego, zrównowa¿onego i przyjaznego u¿ytkownikowi systemu transportu i logistyki w Polsce, jako wa¿nej ga³êzi gospodarki narodowej oraz istotnego dzia³u u¿ytecznoœci publicznej, Warszawa 2010 (ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Infrastruktury).
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nizacjê, maj¹tek trwa³y i obrotowy, czynnik ludzki, ich powi¹zania wzajemne
oraz powi¹zania z otoczeniem19.
W ujêciu technologicznym system transportu drogowego stanowi zdolnoœæ
przewozow¹, jak¹ mo¿na osi¹gn¹æ, uruchamiaj¹c posiadane œrodki transportowe w warunkach gospodarczych, organizacyjnych i transportowych przedsiêbiorstwa produkcyjnego.
W ujêciu dynamicznym system transportu drogowego to potencja³ przewozowy, jaki tworzy zespolenie si³y roboczej i œrodków produkcji w danym przedsiêbiorstwie produkcyjnym i w okreœlonym regionie jego funkcjonowania20.
Wa¿nym elementem sk³adowym logistyki transportu drogowego jest czas
procesu transportowego, umo¿liwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej na
rynku us³ug transportowych i dostarczenie produktów do okreœlonego miejsca,
czym najbardziej zainteresowany jest klient przewoŸnika21. Bieg terminu dostawy (przewozu) liczony jest od rozpoczêcia czynnoœci za³adunku œrodka transportowego do fazy wy³adunku, tj. do czynnoœci zawiadomienia o nadejœciu
przesy³ki lub przygotowania jej do odbioru22.
Przewóz ³adunku zobowi¹zuje wiêc przewoŸnika do zachowania przewidzianego prawem przewozowym terminu dostawy, a jego klient powinien byæ
zainteresowany sprawnym wykonaniem czynnoœci fazy pocz¹tkowej i koñcowej przewozu, aby nie wyd³u¿aæ czasu obrotu œrodka transportowego. Dostawa
towaru powinna byæ zrealizowana w systemie Just-in-Time, by móc ograniczyæ
koniecznoœæ utrzymywania w magazynach materia³ów potrzebnych do wytwarzania okreœlonych produktów23.
Istotnym kryterium prawid³owoœci przebiegu logistyki transportu drogowego w ³añcuchu dostaw jest niezawodnoœæ realizacji dostawy, która oznacza zdolnoœæ dostawcy do dotrzymywania uzgodnionych warunków w zakresie iloœci,
jakoœci i terminów dostaw. Pojêcie niezawodnoœci odnoszone do procesów
transportowych wskazuje na pewnoœæ i sprawnoœæ ich wykonania w przewidzianym czasie24.
Warunkiem niezawodnej realizacji przep³ywu towarów w ³añcuchu dostaw
jest wybór w³aœciwego dostawcy towaru. Ocena potencjalnych dostawców powinna obejmowaæ nie tylko analizê mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb kupuj¹cego
czy porównanie ofert handlowych, ale równie¿ ocenê realizacji np. próbnego

19

20
21

22
23
24

H. Tylicki, Optymalizacja procesu prognozowanie stanu technicznego pojazdów mechanicznych, Akademia
Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jêdrzeja Œniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, s. 45.
J. Witkowski, Zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 21–23.
S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ
2001, s. 34.
E. Mendyk, Ekonomika transportu…, s. 171–173.
J. D³ugosz, J. Witkowski, Zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 21–23.
E. Mendyk, Ekonomika transportu…, s. 181–184.
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zamówienia, a tak¿e mo¿liwoœæ komunikowania siê za pomoc¹ œrodków elektronicznych, co jest istotne dla zapewnienia sprawnego przep³ywu dostaw25.
To dostawca towaru wykonuje zwykle pocz¹tkowe czynnoœci procesu
transportowego, np. za³adunek sprzedanego towaru na œrodek transportowy.
Podstawowym bowiem warunkiem bezpieczeñstwa ca³ego procesu przewozowego w ramach ³añcucha dostaw jest w³aœciwe wykonanie czynnoœci za³adunku
m.in. przez równomierne rozmieszczenie ³adunku na powierzchni pod³ogi œrodka transportowego i nale¿yte jego umocowanie na czas trwania przewozu.
Spe³nienie tego zasadniczego wymogu, czyli bezpieczeñstwa przewozu, jest nader istotne, gdy¿ wp³ywa na jakoœæ realizacji i sprawnoœæ ca³ego procesu transportowego w okreœlonym ³añcuchu dostaw26.

3. Problematyka logistyki transportu drogowego
w zak³adach produkcyjnych
Istotnym problemem wystêpuj¹cym w logistyce transportu drogowego
w zak³adach produkcyjnych w Polsce jest dostarczenie produktu finalnego/materia³u/surowca do wielu odbiorców/klientów, z których ka¿dy mo¿e mieæ okreœlone preferencje czasu dostawy27. Dlatego te¿ logistyka transportu drogowego
powinna zajmowaæ siê planowaniem i optymalizacj¹ przemieszczania ³adunków.
Aby przedstawiæ aktualn¹ problematykê logistyki transportu drogowego
w zak³adach produkcyjnych, wyodrêbniono jej najistotniejsze aspekty, czyli:
– dostarczanie okreœlonego produktu, w okreœlone miejsce, w okreœlonym czasie,
– wystêpowanie „pustych przebiegów” czy niskich wskaŸników wykorzystania przestrzeni ³adunkowej,
– wsparcie systemów informatycznych,
– normatywne zu¿ycie paliwa, olejów, a tak¿e przegl¹dy techniczne i okresowe,
– czêstotliwoœæ sk³adania zamówieñ przez klientów,
– planowanie zapasów czêœci zamiennych do œrodków transportu,
– wys³u¿ony tabor samochodowy,
– wypadki i kolizje drogowe.

25
26
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M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu…, s. 19–21.
A. Bajer, Miêdzynarodowe regu³y handlowe, Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdañsk 2000,
s. 5–7.
R. Drozd, K. Kufel, Zarz¹dzanie ³añcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych, „Studia
i Prace Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego” 2015, nr 39,
s. 359.
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3.1. Dostarczanie ³adunku na czas
Dostarczenie ³adunku do kilku czy kilkunastu klientów w okreœlonym czasie,
w docelowym miejscu oraz o okreœlonych preferencjach czasu dostawy jest dla
przedsiêbiorstw produkcyjnych powa¿nym wyzwaniem w logistyce transportu
drogowego. Rozwi¹zanie wskazanego problemu jest œciœle zwi¹zane z nastêpuj¹cymi dzia³aniami: odpowiednim wyborem œrodka transportu (uwzglêdniaj¹c jego ³adownoœæ), zabezpieczeniem transportu, zapewnieniem odpowiednich zezwoleñ oraz przygotowaniem dokumentów do transportu.
Do zalet transportu drogowego zalicza siê m.in. mo¿liwoœæ dowiezienia
³adunku bezpoœrednio na miejsce przeznaczenia, czyli zgodnie z zasad¹ „od
drzwi do drzwi”.
Dostawa materia³u do klienta/ów na czas to tak¿e wykonanie optymalnego
planowania ³adunków dla zamierzonych kursów transportu drogowego tak,
aby zminimalizowaæ koszty transportu. Zaplanowanie takiej trasy polega w praktyce na:
– sprawdzeniu czy transport, który wysy³amy do klienta, dotrze do celu
w okreœlonym czasie,
– unikaniu przekraczania czasu pracy i nadmiernych prêdkoœci,
– optymalnym wyborze parkingów, na których samochód bêdzie siê zatrzymywa³ (bezpieczeñstwo kierowcy i ³adunku),
– uwzglêdnienie marginesu czasowego i trasy alternatywnej z uwagi na niespodziewane remonty i objazdy.
3.2. Puste przebiegi
W procesie osi¹gania przez przedsiêbiorstwo produkcyjne du¿ej efektywnoœci w zakresie dzia³alnoœci przewozowej istotnym elementem jest:
– optymalizacja tras przejazdowych,
– du¿y stopieñ wykorzystania ³adownoœci œrodków transportu,
– ograniczenie do minimum sytuacji, w której œrodek transportu przemieszcza
siê bez ³adunku.
Przejazdy samochodu bez za³adunku nosz¹ nazwê pustych przebiegów. Wystêpuj¹ one zarówno przy wykonywaniu przejazdów po towar, jak i powrotnych po dostarczeniu ³adunku na miejsce.
Sposobem na ich minimalizacjê s¹ m.in. platformy frachtowe, takie jak
Gie³da Transportowa, która notuje bardzo dynamiczny wzrost u¿ytkowników
z sektora produkcyjnego. Platforma taka pozwala znaleŸæ partnerów biznesowych, dziêki którym mog¹ oni skutecznie ograniczaæ liczbê pustych przebiegów
swojego taboru.
Przemyœlane zagospodarowanie transportu drogowego pozwala znacznie obni¿yæ jego koszty. Wymaga to jednak zastosowania innowacyjnych rozwi¹zañ.
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Przedsiêbiorstwa produkcyjne, które dysponuj¹ w³asnym taborem, mog¹
wykorzystywaæ puste przebiegi do realizacji zleceñ innych firm. Wystarczy odpowiednio wczeœnie udostêpniæ informacje u¿ytkownikom gie³dy.
Problem minimalizacji pustych przebiegów w transporcie dotyczy ustalenia
optymalnego planu przejazdów pustych œrodków transportu (od dostawców do
odbiorców) w sieci transportowej. Optymalny plan przejazdu pustych œrodków
transportu to taki, w którym liczba wozokilometrów wykonanych na pusto bêdzie minimalna i bêd¹ spe³nione nastêpuj¹ce ograniczenia: poda¿ pustych œrodków transportu bêdzie wykorzystywana w sieci, a popyt na nie bêdzie zaspokojony.
3.3. Wsparcie systemów informatycznych TMS
W logistyce transportu samochodowego systemy informatyczne usprawniaj¹
dzia³alnoœæ decyzyjn¹ i maj¹ na uwadze potrzebê zwiêkszenia efektywnoœci wykorzystania posiadanego potencja³u przewozowego. Dla ka¿dego przedsiêbiorstwa produkcyjnego istotnym elementem systemu zarz¹dzania transportem
(TMS) jest metoda umo¿liwiaj¹ca optymalizacjê trasy przejazdu, skrócenie czasu przewozu towaru (do 20%), zwiêkszenie bezpieczeñstwa ³adunku i pojazdu
(10–15%) oraz jego lokalizacjê, a tak¿e rejestracjê pomiarów eksploatacyjnych
samochodu. Coraz szersze korzystanie z tego systemu przyczynia siê równie¿
do dalszego rozwoju inteligentnych systemów transportowych. Wskazany system zarz¹dzania transportem drogowym pozwala na:
– rozliczenie pracy pojazdów na podstawie zarejestrowanych danych (wszystkie
dane zarejestrowane w pojazdach sp³ywaj¹ na bie¿¹co, umo¿liwiaj¹c dwustronn¹ komunikacjê z pojazdami i zarz¹dzanie nimi w czasie rzeczywistym),
– automatyczne nadzorowanie przebiegu realizacji przesy³anych zadañ przewozowych i innych oraz powiadamianie osoby nadzoruj¹cej o wszelkich odstêpstwach od za³o¿eñ planu, np. sposobu wykonania okreœlonych przewozów,
– planowanie i realizowanie przewozów w celu maksymalnego wykorzystania
œrodków transportu drogowego,
– monitorowanie ³añcuch dostaw (przejazd od jednego do drugiego klienta/ów),
– wprowadzenie symulacji kosztów/op³at transportowych zwi¹zanych z przewozem towarów,
– konsolidowanie danych przewozowych i dokumentacji,
– wspomaganie bezpoœrednio planowania wykorzystania posiadanych œrodków transportowych,
– usprawnianie przep³ywu informacji,
– zapewnienie monitoringu w realizacji us³ug przewozowych na drodze przejazdu oraz rozliczenie przebiegu pojazdu, przyczyniaj¹c siê do wzrostu
ochrony œrodowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji spalin eksploatowanego pojazdu samochodowego (redukcja ok. 15% wydatków na paliwo).
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3.4. Normatywne zu¿ycie paliwa i olejów oraz przegl¹dy techniczne
i okresowe
Aby przedsiêbiorstwo produkcyjnie mog³o nale¿ycie wykorzystywaæ normatywne zu¿ycie paliwa, olejów, a tak¿e dokonywaæ przegl¹dów technicznych
i okresowych, nale¿y wykorzystaæ komputer znajduj¹cy siê w pojeŸdzie. Komputer ten informuje m.in. o zu¿yciu paliwa, minimalnym stanie oleju oraz czasie
nastêpnego przegl¹du technicznego. Jest to istotne ze wzglêdu na minimalizacjê
kosztów transportu, zmniejszenia emisji spalin, a co za tym idzie, zmniejszenie
uci¹¿liwoœci dla œrodowiska oraz oszczêdnoœci czasu pracy w przedsiêbiorstwie.
Przegl¹d pojazdu mo¿e odbywaæ siê równie¿ przez narzucenie przez producenta okresów miêdzyprzegl¹dowych.
3.5. Czêstotliwoœæ sk³adania zamówieñ przez klienta
Czêstotliwoœæ sk³adania zamówieñ oraz ich wielkoœæ w zasadniczy sposób
wp³ywa na planowanie tras wyjazdów samochodów. Je¿eli zamówienia s¹
sk³adane codziennie w zak³adzie, przeciêtny poziom zapasów mo¿e byæ znacznie
mniejszy ni¿ w przypadku, gdy zamówienia sk³ada siê tylko raz w roku. Koszty
utrzymywania zapasów przez firmê wzrastaj¹ w miarê zwiêkszania siê wielkoœci
zamówieñ. Wiêksze zamówienia oznaczaj¹ wiêksze przeciêtne zapasy i zwi¹zane z nimi koszty magazynowania, odsetki od zaanga¿owanych œrodków pieniê¿nych i znacznie uproszczon¹ mo¿liwoœæ optymalnego za³adunku pojazdu.
3.6. Planowanie zapasów czêœci zamiennych do œrodków transportu
Przy sporz¹dzaniu planu zapasów w przedsiêbiorstwie produkcyjnym mo¿na wykorzystaæ np. metodê zapasów ABC.
Metoda ABC pozwala na ustalenie wœród du¿ej liczby zapasów tych, które
wymagaj¹ szczególnej troski z uwagi na ich koszty u¿ytkowania, a szczególnie
zamro¿enie œrodków obrotowych. W tej metodzie wyró¿nia siê kilka grup zapasów – grupê A, B i C.
Grupê A tworz¹ te sk³adniki zapasów, które maj¹ wysok¹ wartoœæ, lecz wystêpuj¹ w niewielkiej iloœci np. elementy elektroniczne w samochodach. Jest ich
niewiele. Do grupy B zalicza siê sk³adniki zapasów o przeciêtnej iloœci i wartoœci.
Do grupy C nale¿¹ natomiast te sk³adniki zapasów, które wystêpuj¹ w du¿ych
iloœciach, ale ich wartoœæ jest niska.
3.7. Wys³u¿ony tabor samochodów
Znaczna liczba zak³adów produkcyjnych posiada wys³u¿ony tabor, co negatywnie odbija siê na rozwoju tych podmiotów. Problem dotyczy kwestii nale¿y-
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tego utrzymania gotowoœci transportu drogowego do wykonywania poszczególnych zadañ.
Dodatkowo wys³u¿ony tabor samochodowy przedsiêbiorstw produkcyjnych
to du¿y problem proekologiczny dotycz¹cy zwiêkszonej iloœci dopuszczonych
norm emisji CO2 w zak³adzie i poza nim.
Brak nale¿ytej modernizacji wskazanego taboru samochodowego to powa¿ny problem ekonomiczny zak³adów produkcyjnych w kontekœcie zabezpieczenia du¿ych nak³adów finansowych na funkcjonowanie starego sprzêtu. Dlatego
te¿ aby dostawy by³y realizowane prawid³owo, przedsiêbiorstwa produkcyjne
powinny dysponowaæ nowoczesnym taborem samochodowym.
3.8. Wypadki i kolizje drogowe w transporcie drogowym
Jest to czynnik, który nie jest prognozowy ani rozwi¹zywany ¿adnymi metodami, poniewa¿ nie jesteœmy w stanie go przewidzieæ.

Podsumowanie
Celem pracy by³o przedstawienie aktualnych kierunków d¹¿enia firm produkcyjnych do redukcji wydatków zwi¹zanych z operacjami logistycznymi.
Mo¿na tego dokonaæ przez zmiany sposobu realizacji zadañ transportowych,
a tak¿e otwartoœæ na nowe koncepcje zarz¹dzania procesami logistycznymi.
Autorzy poruszyli istotne problemy wystêpuj¹ce w logistyce transportu drogowego przedsiêbiorstw produkcyjnych, takie jak: dostawy okreœlonego produktu w okreœlone miejsce w okreœlonym czasie, puste przebiegi (niski wskaŸnik
wykorzystania przestrzeni ³adunkowej), wsparcie systemów informatycznych
TMS, normatywne zu¿ycie paliwa, olejów, a tak¿e przegl¹dy techniczne i okresowe, czêstotliwoœæ sk³adania zamówieñ przez klientów, planowanie zapasów
czêœci zamiennych do œrodków transportu, wypadki i kolizje drogowe, wys³u¿ony tabor samochodowy.
Bazuj¹c na w³asnych doœwiadczeniach, autorzy wskazali najistotniejsze rozwi¹zania, które w zasadniczy sposób mog¹ wp³yn¹ na racjonalizacjê kosztów
przedsiêbiorstw produkcyjnych w Polsce.
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Summary: The article presents current trends in aspirations of manufacturing enterprises, with their own transport, to reduce the costs associated with the operations logistics, through changes in performance of the tasks of transport and openness to
new concepts of management of logistics processes.
The article dealt with significant problems associated with suboptimal use of transport resources in manufacturing companies and presented solutions that may affect
the cost rationalization.
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REDUKCJA KOSZTÓW TRANSPORTU WEWNÊTRZNEGO
NA PRZYK£ADZIE
PRZEDSIÊBIORSTWA PRODUKCYJNEGO X
Streszczenie: Artyku³ porusza problem redukcji kosztów przez eliminowanie nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu transportu wewnêtrznego na przyk³adzie przedsiêbiorstwa produkcyjnego X. Autorzy w pierwszej kolejnoœci przeprowadzili obserwacjê
w przedmiotowym przedsiêbiorstwie, gdzie zidentyfikowali nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu transportu. W kolejnym etapie zastosowali analizê relacji przyczyn wad
i skutków, czyli metodê FMEA. Wyniki tej analizy pozwoli³y na zaproponowanie
dzia³añ usprawniaj¹cych i zapobiegawczych, które powinny doprowadziæ do znacz¹cej
redukcji kosztów transportu wewnêtrznego.

Wprowadzenie
Transport wewnêtrzny1 to jeden z obszarów dzia³alnoœci przedsiêbiorstw
bezpoœrednio zwi¹zany z logistyk¹ produkcji2. Podstawowym celem logistyki
w przedsiêbiorstwie jest koordynacja przep³ywu surowców, materia³ów i wyrobów oraz minimalizacja kosztów tego przep³ywu przez usprawnianie zarz¹dzania procesami3.
Na przestrzeni lat transport mia³ istotne znaczenie w rozwoju relacji miêdzyludzkich, a tak¿e w wymianie handlowej. Mia³ równie¿ wp³yw na ¿ycie spo³eczne i gospodarcze kraju.
Przedsiêbiorstwa produkcyjne funkcjonuj¹ prawid³owo tylko wtedy, gdy
wystêpuje równomierny dop³yw czynników produkcji i równomierny odp³yw
wytworzonych wyrobów, ale jest to mo¿liwe jedynie przy w³aœciwie dzia³aj¹cym
transporcie. Niepoprawne dzia³anie transportu mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ
na rozwój produkcji4. Brak potrzebnej zdolnoœci przewozowej powoduje, ¿e
1
2
3

4

S. Krawczyk, Zarz¹dzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 14–16.
T. Nowakowski, Systemy logistyczne, cz. 1, Difin, Warszawa 2011, s. 15–16.
Z. Zbichorski, Organizacja transportu wewnêtrznego w zak³adach przemys³u maszynowego, Wydawnictwa
Przemys³u Maszynowego Wema, Warszawa 1999, s. 10–12.
Z. Zab³oñski, Organizacja Bezpiecznej pracy w transporcie wewnêtrznym, Instytut Wydawniczy
Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa 1999, s. 12–15.
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wystêpuj¹ utrudnienia w terminowym dostarczaniu surowców i materia³ów
oraz w wywozie gotowych produktów do klienta. Przyczynia siê to do strat i kosztów, a co za tym idzie, równie¿ do utraty klientów5.
Transport wewnêtrzny, z uwagi na istotnoœæ dla procesu produkcyjnego, wymaga wdra¿ania nowych koncepcji organizacji i zarz¹dzania6. S¹ one niezbêdne
równie¿ dla funkcjonowania firmy, uwzglêdniaj¹c aspekt ekonomiczny. Maj¹c
na uwadze powy¿sze argumenty, autorzy obrali ten obszar logistyki za przedmiot badañ.
Na potrzeby artyku³u przeprowadzono badania z zakresu transportu wewnêtrznego w przedsiêbiorstwie produkcyjnym X7.
Analiza wyników badañ wskazuje na wystêpowanie nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu transportu wewnêtrznego, co z kolei prowadzi do wielu
zak³óceñ w realizacji procesu produkcyjnego, dystrybucji produktów finalnych
oraz zwiêkszania wydatków przemieszczania materia³ów.
Po zdiagnozowaniu problemów w obszarze transportu wewnêtrznego zaproponowano przedsiêbiorstwu rozwi¹zania techniczne eliminuj¹ce wystêpowanie
tych b³êdów, co w zasadniczy sposób wp³ynie na zwiêkszenie mo¿liwoœci.
Proces transportowy8 musi byæ dok³adnie dostosowany do specyfiki danego
przedsiêbiorstwa, powinien zapewniaæ bezpieczne i niezawodne przemieszczanie ³adunków przy minimalnych kosztach.

1. Rola transportu wewnêtrznego w przedsiêbiorstwie
produkcyjnym X
Transport wewnêtrzny w przedsiêbiorstwie produkcyjnym X obejmuje wszelkie
operacje transportowe wykonywane na terenie zak³adu, poczynaj¹c od przyjêcia ³adunku, przez operacje transportu na produkcji, koñcz¹c na wys³aniu
³adunku wyrobów gotowych do klienta. Transport ten mo¿na równie¿ okreœliæ
mianem transportu wewn¹trzzak³adowego b¹dŸ bliskiego9.
Na system transportowy we wskazanym przedsiêbiorstwie maj¹ wp³yw trzy
g³ówne czynniki produkcyjne:
– rodzaj procesu technologicznego,

5

6
7

8

9

A. Hamrol, W. Mantura, Zarz¹dzanie jakoœci¹, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 13–15.
J. Coyle, E. Bardi, Zarz¹dzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 27–29.
Firma udostêpniaj¹ca dane zastrzega³a sobie prawo do u¿ywania pe³nej nazwy przedsiêbiorstwa,
a na u¿ytek niniejszej pracy zezwoli³a jedynie na u¿ywanie skrótu „przedsiêbiorstwo produkcyjne X”.
Procesem transportowym nazywamy ci¹g, stanowi¹cych pewn¹ ca³oœæ, kolejno nastêpuj¹cych
czynnoœci, w wyniku których towar zostanie dostarczony odbiorcy w jak najsprawniejszy sposób.
K. Grzybowska, Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009, s. 235.
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– masa i objêtoœæ wyrobów,
– natê¿enie strumienia wyrobów.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat transportu wewnêtrznego w przedsiêbiorstwie produkcyjnym X.

Transport wewnêtrzny

Transport magazynowy

Transport produkcyjny

Transport miêdzywydzia³owy

Transport wewn¹trzwydzia³owy

Transport miêdzystanowiskowy

Transport stanowiskowy

Rysunek 1. Schemat transportu wewnêtrznego w przedsiêbiorstwie produkcyjnym X
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: K. Grzybowska, Podstawy logistyki, Difin, Warszawa
2009, s. 236.

Z przedstawionego schematu transportu wewnêtrznego wynika, i¿ w analizowanym przedsiêbiorstwie funkcjonuje:
– transport magazynowy zajmuj¹cy siê przyjmowaniem oraz wysy³k¹ materia³ów, a tak¿e ich sk³adowaniem w sk³adach i magazynach przedsiêbiorstwa,
– transport produkcyjny, który obejmuje operacje transportowe obs³uguj¹ce
proces produkcyjny w zak³adzie,
Z kolei elementami transportu produkcyjnego s¹:
– transport miêdzywydzia³owy, który odbywa siê pomiêdzy wydzia³ami produkcyjnymi oraz magazynami i polami sk³adowymi,
– transport wewn¹trzwydzia³owy wykorzystywany wewn¹trz poszczególnych
hal produkcyjnych.
W ramach transportu wewn¹trzwydzia³owego funkcjonuje:
– transport miêdzystanowiskowy pomiêdzy stanowiskami roboczymi i polami
odk³adczymi,
– transport stanowiskowy, który odbywa siê na konkretnym stanowisku roboczym na linii produkcyjnej.
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2. Charakterystyka procesu produkcji farb proszkowych
Na rysunku 2 przedstawiony zosta³ schemat procesu produkcji farb proszkowych w przedsiêbiorstwie X. Sk³ada siê on z szeœciu podprocesów, tj.: nawa¿anie, mieszanie i dozowanie, wyt³aczanie, rozprasowywanie i ch³odzenie, kruszenie i dozowanie, mielenia i przesiewanie10.
nawa¿anie

cyklon
rolki ch³odz¹co-rozprasowuj¹ce
dozowanie
do wyt³aczarki

taœma
ch³odz¹ca
kruszenie
w chipsy

mieszanie

transport
do cyklonu

filtr

przesiewacz

dozowanie
do m³yna
wyt³aczarka

m³yn

wyrób gotowy
odpad

wentylator

Rysunek 2. Schemat procesu produkcji farb proszkowych w przedsiêbiorstwie X
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów przedsiêbiorstwa X.

Obs³ug¹ transportu wewnêtrznego w magazynach zajmuje siê dwóch pracowników, a na halach produkcyjnych piêciu pracowników. W magazynach wykorzystywane s¹ wózki wid³owe (sztaplarki), a na halach produkcyjnych: wózki
wid³owe (3 szt.), wózki wysokiego podnoszenia (2 szt.) i ³adowarki teleskopowe
(2 szt.).

10

R. Drozd, Doskonalenie obs³ugi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przyk³adzie firmy X [w:] Innowacje w zarz¹dzaniu i in¿ynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarz¹dzania Produkcj¹, Opole 2015, s. 233–241.
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3. Badania funkcjonowania transportu wewnêtrznego
Szczegó³owe badania funkcjonowania transportu wewnêtrznego przeprowadzono na halach produkcyjnych. Obserwacje trwa³y dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 14.00 przebywa³ w zak³adzie
jeden z autorów pracy, a w nastêpnym tygodniu (14.00–22.00) drugi autor –
kontroluj¹cy.
3.1. Identyfikacja nieprawid³owoœci
W badanym przedsiêbiorstwie produkcyjnym X autorzy pracy zauwa¿yli nastêpuj¹ce nieprawid³owoœci:
– d³ugi czas za³adunku transportu surowców na liniê produkcyjn¹ oraz w magazynie,
– d³ugi czas wy³adowywania transportu surowców na linii produkcyjnej oraz
w magazynie,
– nieodpowiednie zastosowanie œrodków transportowych do przewozów, co
prowadzi³o do prze³adowywania surowców,
– brak zachowania nale¿ytych warunków bezpieczeñstwa w czasie za³adunku
i wy³adunku (czêsto brak kompletnego ubioru roboczego: fartuchy, kaski,
okulary, rêkawice),
– brak nale¿ytego zabezpieczenia przewo¿onych surowców/materia³ów przed
uszkodzeniem,
– wyeksploatowany tabor transportowy ulegaj¹cy czêstym awariom, np. usterki si³owników, akumulatorów, silników,
– brak wyznaczenia najkrótszych tras przejazdowych, co powodowa³o wyd³u¿enie czasu przejazdu,
– brak ustalenia dopuszczalnych prêdkoœci pojazdów na okreœlonych odcinkach dróg, gdzie istnieje du¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia kolizji b¹dŸ
spadania surowców/materia³ów ze sztaplarki.
Analizuj¹c wyszczególnione nieprawid³owoœci w przedmiotowym przedsiêbiorstwie produkcyjnym X, autorzy artyku³u, dziêki metodzie FMEA11, zaproponowali wprowadzenie pewnych zmian, wp³yn¹ one relatywnie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania transportu wewnêtrznego.

11

Analiza przyczyn, wad i skutków (Failure Mode Effects Analysis) stanowi metodê systematycznego
zapobiegania wadom utrudniaj¹cym lub uniemo¿liwiaj¹cym proces produkcyjny. Do s³abych ogniw
mo¿na w tym przypadku zaliczyæ transport wewnêtrzny w zak³adzie.
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3.2. Analiza FMEA
W analizowanym przedsiêbiorstwie do badañ wykorzystana zosta³a analiza
FMEA. Wskazana analiza iloœciowa ma na celu oszacowanie czynników ryzyka
wystêpuj¹cego w transporcie wewnêtrznym. Autorzy oceniali ka¿d¹ wadê
liczb¹ ca³kowit¹ z przedzia³u (1–10) ze wzglêdu na trzy kryteria12:
– czêstoœæ wyst¹pienia wady (ryzyko wyst¹pienia wady) – liczba (R),
– znaczenie wady (jak istotna dla klienta bêdzie dana wada) – liczba (Z),
– poziom wykrywalnoœci, tj. prawdopodobieñstwo, ¿e dana wada nie zostanie
wykryta przez producenta i trafi do klienta – liczba (W).
Na podstawie oszacowania liczb krytycznoœci autorzy pracy wyliczyli liczby
priorytetu RPN (Risk Priority Number), wyznacza siê go wzorem: RPN = R x Z x W.
Im wy¿sza liczba we wskazaniach R, Z, W, tym szybsze dzia³ania naprawcze
nale¿y podj¹æ. Dla uproszczenia odczytów (tab. 1, 2, 3) autorzy przedstawili legendy do okreœlenia parametrów R, W i Z13.
Tabela 1. Wskazówki do okreœlenia wielkoœci R
Wyst¹pienie R
1

FMEA procesu
jest ma³o prawdopodobne, aby wyst¹pi³a wada
proces w pe³ni opanowany, zautomatyzowany oraz kontrolowany
defekt pojawia siê bardzo rzadko

2–3

proces w pe³ni opanowany o wysokiej zdolnoœci jakoœciowej
cz³owiek ma znikomy wp³yw na wynik procesu
wada pojawia siê od czasu do czasu, sporadycznie

4–6

proces opanowany o œredniej zdolnoœci jakoœciowej
cz³owiek ma istotny wp³yw na wynik procesu
defekt pojawia siê czêsto

7–8

proces o niskiej zdolnoœci jakoœciowej
cz³owiek ma du¿y wp³yw na rezultat procesu
wady prawie nie sposób unikn¹æ

9–10

proces o niskiej zdolnoœci jakoœciowej
jedynie umiejêtnoœci cz³owieka determinuj¹ wynik procesu

ród³o: A. Hamrol, W. Mantura, Zarz¹dzanie jakoœci¹. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 56–58.

12
13

A. Hamrol, Zarz¹dzanie jakoœci¹ z przyk³adami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 72.
Ibidem, s. 72–75.
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Tabela 2. Wskazówki do okreœlenia wielkoœci W
Wykrywalnoœæ
wady W
1–2

FMEA procesu
bardzo wysoka – narzêdzia kontroli na pewno zidentyfikuj¹ konkretn¹ wadê
procesu
pojawi¹ siê ewidentne oznaki wyst¹pienia przyczyny wady

3–4

wysoka – wada procesu ma du¿e szanse zostaæ odkryta przez œrodki weryfikacji
pojawiaj¹ siê zauwa¿alne oznaki wyst¹pienia przyczyny wady

5–6

przeciêtna – prawdopodobnie dana wada procesu zostanie zidentyfikowana
przez œrodki kontroli

7–8

niska – istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e dana wada procesu nie zostanie
wykryta przez œrodki kontroli

da siê odnaleŸæ oznaki wyst¹pienia przyczyny wady

oznaki wyst¹pienia przyczyny wady s¹ niedostrzegalne
9

bardzo niska – z du¿ym przekonaniem mo¿na twierdziæ, ¿e dana wada procesu
nie zostanie wykryta przez œrodki weryfikacji
nie pojawiaj¹ siê oznaki przyczyny wady

10

¿adna – nie ma mo¿liwoœci wykrycia danej wady procesu przez œrodki kontroli
jie pojawiaj¹ siê oznaki przyczyny wady

ród³o: A. Hamrol, W. Mantura, Zarz¹dzanie jakoœci¹. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 56–58.

Tabela 3. Wskazówki do okreœlenia wielkoœci Z
Znaczenie
wady Z
1

2–3

FMEA procesu
jest nieistotna, brak znaczenia
w ¿aden sposób wada procesu nie oddzia³uje na jakoœæ produktu/wyrobu
wielkoœæ wady jest ma³a i powoduje tylko nieznaczne pogorszenie parametrów
wyrobu
wada procesu oddzia³uje w niewielkim stopniu na jakoœæ wyrobu
przeciêtne, doraŸne niezadowolenie u¿ytkownika spowodowane jest wad¹ wyrobu

4–6

7–8

zauwa¿alne s¹ niedoci¹gniêcia wyrobu
na jakoœæ wyrobu w du¿ym stopniu wp³ywa wada procesu, naprawa wyrobu
wi¹¿e siê z kosztami
du¿e, brak mo¿liwoœci wykorzystania wyrobu zgodnie z przeznaczeniem
wywo³uje du¿e niezadowolenie odbiorcy
powstaje produkt niezgodny wynikaj¹cy z wady procesu
naprawa wi¹¿e siê z du¿ymi nak³adami pieniê¿nymi

9–10

bardzo du¿e, zagro¿one jest bezpieczeñstwo u¿ytkownika przez wyst¹pienie
wady wyrobu
wada procesu prowadzi do braku mo¿liwoœci naprawy wyrobu

ród³o: A. Hamrol, W. Mantura, Zarz¹dzanie jakoœci¹. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 56–58.
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Po przeprowadzeniu obserwacji w kontekœcie nieprawid³owoœci wystêpuj¹cych w analizowanym przedsiêbiorstwie produkcyjnym X i ich zidentyfikowaniu autorzy pracy w celu zapobiegania wskazanym uchybieniom zaproponowali, by do celów naprawczych zastosowaæ analizê FMEA.
W tym celu wydzielono nastêpuj¹ce czynnoœci transportowe:
– dostawy materia³ów transportem wewnêtrznym z magazynu g³ównego na
liniê produkcyjn¹,
– dostawy produktów gotowych transportem wewnêtrznym z linii produkcyjnej do magazynu wyrobów gotowych.
Aby wyniki badañ odzwierciedla³y faktyczn¹ sytuacjê w analizowanym
przedsiêbiorstwie, autorzy przeprowadzili rozmowy z pracownikami obs³uguj¹cymi magazyn g³ówny, magazyn wyrobów gotowych, a tak¿e z pracuj¹cymi na
linii produkcyjnej oraz kierownikami poszczególnych zmian.
Analizuj¹c pierwsz¹ wskazan¹ grupê czynnoœci, czyli dostawy materia³ów
transportem wewnêtrznym z magazynu g³ównego na liniê produkcyjn¹, autorzy zwrócili uwagê na niewystarczaj¹ce umiejêtnoœci kierowania przez operatorów œrodków transportu, przy przemieszaniu surowców na liniê produkcyjn¹.
Skutkiem tego b³êdu by³o: zatrzymanie procesu produkcyjnego, przerwa w pracy
pracowników i opóŸnienia w dostawie produktu finalnego do klienta. Jako przyczyny wystêpuj¹cych b³êdów transportowych uznano: awariê œrodka transportu
wewnêtrznego, problemy z za³adunkiem surowców na pojazd, z³e oznakowanie
wewnêtrznych dróg transportowych oraz nieprzestrzeganie zasad bhp w transporcie.
W tabeli 4 przedstawiono analizê FMEA dotycz¹c¹ dostaw surowców transportem wewnêtrznym z magazynu g³ównego na liniê produkcyjn¹.
Analiza FMEA wykaza³a, i¿ najwy¿szy wspó³czynnik w wadach uzyska³a:
awaria transportu wewnêtrznego (RPN 180), nastêpnie zaœ problemy z za³adunkiem surowców na pojazd (RPN 150), nieprzestrzegania zasad bhp w transporcie (RPN 96) i z³e oznakowanie wewnêtrznych dróg transportowych (RPN 80).
Awaria œrodka transportu wewnêtrznego (wyniki R = 6, Z = 6, W = 5,
wspó³czynnik RPN 180) wymaga podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ naprawczych
i koryguj¹cych:
– czêstsze przegl¹dy i kontrole techniczne pojazdów firmowych pozwalaj¹ce
utrzymaæ pojazdy firmowe w odpowiedniej formie,
– zastosowanie odpowiednich œrodków transportowych do przewozów surowców (brak prze³adowywania),
– w³aœciwa waga surowców nieprzekraczaj¹ca maksymalnego udŸwigu transportu,
– zastêpowanie wyeksploatowanego taboru nowym przez zakup lub leasing.
Problemy z za³adunkiem surowców na pojazd (wyniki R = 5, Z = 6, W = 5,
wspó³czynnik RPN 150) wymagaj¹ podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ naprawczych i koryguj¹cych:

1) zatrzymanie
procesu produkcji
2) przerwa
w pracy pracowników
3) opóŸnienia
w terminie dostawy produktu
finalnego do
klienta

niewystarczaj¹ce
umiejêtnoœci kierowania przez
operatora œrodkami transportu
przy przemieszaniu surowców na
liniê produkcyjn¹

dostawa surowców transportem
wewnêtrznym
z magazynu surowców na liniê
produkcyjn¹

ród³o: Opracowanie w³asne.

Skutek

B³¹d

Czynnoœæ

nieprzestrzeganie zasad
bhp
w transporcie
6

4

5

z³e oznakowanie wewnêtrznych dróg
transportowych
4

6

problemy
z za³adunkiem
surowców na
5
pojazd

Z

6

R

4

4

5

5

W

96

80

150

180

RPN

Obecny status

6

awaria œrodka
transportu
wewnêtrznego

Przyczyna
b³êdu

1) czêstsze przegl¹dy i kontrole techniczne pojazdów firmowych, pozwalaj¹ce utrzymaæ je w odpowiedniej formie
2) zastosowanie odpowiednich œrodków transportowych
do przewozu surowców (brak prze³adowywania)
3) w³aœciwa waga surowców nieprzekraczaj¹ca maksymalnego udŸwigu transportu
4) zastêpowanie wyeksploatowanego taboru nowymi
œrodkami transportu przez ich zakup lub leasing
1) krótki czas za³adunku i wy³adunku transportu surowców na liniê produkcyjn¹
2) nale¿yte zabezpieczenie przewo¿onych surowców
przed uszkodzeniem
3) terminowe dostawy materia³ów na konkretne stanowiska produkcyjne
1) oznaczenie dróg transportowych wyraŸnymi bia³ymi
b¹dŸ ¿ó³tymi pasami
2) wyznaczenie najkrótszych wewnêtrznych tras przejazdowych
3) wyznaczenie max. prêdkoœci pojazdów na odcinkach
dróg tam, gdzie istnieje du¿e prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia kolizji b¹dŸ ewentualnego spadania przedmiotów
1) zachowanie nale¿ytych warunków bezpieczeñstwa
w czasie za³adunku i wy³adunku (w³aœciwy ubiór roboczy: fartuchy kaski, okulary, rêkawice)
2) odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia pracowników obs³uguj¹cych: wózki wid³owe, wózki wysokiego
podnoszenia, ³adowarki teleskopowe

Dzia³ania naprawcze

Tabela 4. Analiza FMEA dostaw surowców transportem wewnêtrznym z magazynu surowców na liniê produkcyjn¹
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– krótszy czas za³adunku i wy³adunku transportu surowców na liniê produkcyjn¹,
– nale¿yte zabezpieczenie przewo¿onych surowców przed uszkodzeniem,
– terminowe dostawy materia³ów na konkretne stanowiska produkcyjne.
Nieprzestrzeganie zasad bhp w transporcie (wyniki R = 6, Z = 4, W = 4,
wspó³czynnik RPN 96) wymaga podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ naprawczych
i koryguj¹cych:
– zachowanie nale¿ytych warunków bezpieczeñstwa w czasie za³adunku
i wy³adunku (ubiór roboczy, kaski, okulary, rêkawice),
– uzupe³nienie kwalifikacji i uprawnieñ pracowników obs³uguj¹cych pojazdy
w transporcie wewnêtrznym, tj.: wózki wid³owe, wózki wysokiego podnoszenia i ³adowarki teleskopowe.
Wymagane kwalifikacje to:
– na wózek wid³owy: ukoñczenie kursu OSZ w zakresie wózków jezdniowych,
– na wózek wysokiego podnoszenia: ukoñczenie kursu OSZ w zakresie wózków jezdniowych,
– na ³adowarkê teleskopow¹: ukoñczenie kursu OSZ w zakresie wózków jezdniowych.
Z³e oznakowanie wewnêtrznych dróg transportowych (wyniki R = 4, Z = 5,
W = 4, wspó³czynnik RPN 80) wymaga podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ naprawczych i koryguj¹cych:
– oznaczenie dróg transportowych wyraŸnymi bia³ymi b¹dŸ ¿ó³tymi pasami,
– wyznaczenie najkrótszych wewnêtrznych tras przejazdowych,
– wyznaczenie maksymalnych prêdkoœci pojazdów na odcinkach dróg, gdzie istnieje
du¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia kolizji b¹dŸ spadania przedmiotów.
Analizuj¹c drug¹ z wskazanych grup czynnoœci transportowych, czyli dostawy produktów gotowych transportem wewnêtrznym z linii produkcyjnej do
magazynu wyrobów gotowych, autorzy wyodrêbnili b³¹d wynikaj¹cy z niewystarczaj¹cej umiejêtnoœci operatora œrodka transportu do przemieszania produktu gotowego do sk³adowania w magazynie wyrobów gotowych. Skutkiem tego
b³êdu by³o: opóŸnienie w dostawie do klientów, niezadowolenie klienta, roszczenia, utrata klientów oraz poniesienie dodatkowych kosztów w³asnych.
W tabeli 5 przedstawiono analizê FMEA dotycz¹c¹ dostaw produktów gotowych transportem wewnêtrznym z linii produkcyjnej do magazynu wyrobów
gotowych.
Za przyczyny wystêpuj¹cych b³êdów uznano: uszkodzenie pojazdu w wyniku niedostosowania prêdkoœci, uszkodzenie pojazdu w wyniku przeci¹¿enia,
z³e oznakowanie wewnêtrznych dróg transportowych.
Analiza FMEA wskaza³a, i¿ najwy¿szy wspó³czynnik w wadach ukszta³towa³
siê w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku niedostosowania prêdkoœci
(RPN 180), uszkodzenia pojazdu w wyniku przeci¹¿enia (RPN 150), a tak¿e
z³ego oznakowania wewnêtrznych dróg transportowych (RPN 120).

niewystarczaj¹ce
umiejêtnoœci operatora œrodka
transportu do
przemieszania
produktu
gotowego do
sk³adowania
w magazynie
wyrobów gotowych

dostawa produktu gotowego do
magazynu wyrobów gotowych

ród³o: Opracowanie w³asne.

B³¹d

Czynnoœæ

4) poniesienie
kosztów w³asnych

3) roszczenia
i utrata klienta

2) niezadowolenie klienta

1) opóŸnienia
w dostawie do
klienta

Skutek

6

6

z³e oznakowanie wewnêtrznych dróg
transportowych

6

R

uszkodzenie
pojazdu
w wyniku
przeci¹¿enia

uszkodzenie
pojazdu
w wyniku niedostosowania
prêdkoœci

Przyczyna
b³êdu

5

5

6

Z

4

5

5

W

120

150

180

RPN

Obecny status

2) wyznaczenie najkrótszych wewnêtrznych tras przejazdowych

1) oznaczenie dróg transportowych wyraŸnymi bia³ymi
b¹dŸ ¿ó³tymi pasami

1) w³aœciwa waga surowców nieprzekraczaj¹ca max.
dopuszczanego udŸwigu transportu

3) terminowe dostawy produktów

2) wyznaczenie max. prêdkoœci pojazdów na odcinkach
dróg, gdzie istnieje du¿e prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia kolizji

1) umieszczenie znaków o dopuszczalnej prêdkoœci na
drogach transportowych

Dzia³ania naprawcze/zapobiegawcze

Tabela 5. Analiza FMEA dotycz¹ca dostaw produktów gotowych transportem wewnêtrznym z linii produkcyjnej do magazynu wyrobów
gotowych
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Uszkodzenie pojazdu w wyniku niedostosowania prêdkoœci (wyniki R = 6,
Z = 6, W = 5, wspó³czynnik RPN 180) wymaga podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ
naprawczych i koryguj¹cych:
– umieszczenie znaków o dopuszczalnej prêdkoœci na drogach transportowych,
– wyznaczenie maksymalnej prêdkoœci pojazdów na odcinkach dróg, gdzie istnieje du¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia kolizji,
– terminowe dostawy produktów.
Uszkodzenie pojazdu w wyniku przeci¹¿enia (wyniki R = 6, Z = 5, W = 5,
wspó³czynnik RPN 150) wymaga stosowania w transporcie w³aœciwej wagi produktu gotowego nieprzekraczaj¹cej maksymalnego dopuszczalnego udŸwigu
œrodka transportu.
Z³e oznakowanie wewnêtrznych dróg transportowych (wyniki R = 6, Z = 5,
W = 4, wspó³czynnik RPN 120) wymaga podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ naprawczych i koryguj¹cych:
– wyznaczenie najkrótszych wewnêtrznych tras przejazdowych,
– oznakowanie dróg transportowych wyraŸnymi bia³ymi b¹dŸ ¿ó³tymi pasami.
Zastosowanie przez autorów artyku³u analizy FMEA mia³o na celu zidentyfikowanie przyczyn nieprawid³owoœci (b³êdów) wystêpuj¹cych w funkcjonowaniu transportu wewnêtrznego w analizowanym przedsiêbiorstwie produkcyjnym X. Autorzy zaproponowali dzia³ania koryguj¹ce, aby system transportu
spe³nia³ swoj¹ rolê, zapewnia³ bezpieczne przemieszczanie ³adunków, nie
zak³óca³ procesu produkcji oraz pracy magazynów, a tak¿e prowadzi³ do
znacz¹cej redukcji kosztów transportu wewn¹trzzak³adowego.

Podsumowanie
Autorzy artyku³u przedstawili wyniki badañ dotycz¹ce funkcjonowania
transportu wewnêtrznego w przedsiêbiorstwie produkcyjnym X.
W pierwszej kolejnoœci autorzy dokonali obserwacji w przedmiotowym
przedsiêbiorstwie i przeprowadzili rozmowy z pracownikami oraz kierownikami zmian. Aby wyniki badañ odzwierciedla³y faktyczn¹ sytuacjê w analizowanym przedsiêbiorstwie produkcyjnym X, autorzy przeprowadzili rozmowy
z pracownikami obs³uguj¹cymi magazyn g³ówny, magazyn wyrobów gotowych, a tak¿e osobami pracuj¹cymi na linii produkcyjnej oraz z kierownikami
poszczególnych zmian.
Dwutygodniowe obserwacje oraz rozmowy z pracownikami pozwoli³y na
zidentyfikowanie nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu transportu.
W kolejnym etapie autorzy zastosowali analizê przyczyn, wad, usprawnieñ,
tj. metodê FMEA. Wyniki tej analizy pozwoli³y na zaproponowanie rozwi¹zania,
zapewniaj¹cego redukcjê kosztów transportu wewnêtrznego, realizowanego
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w formie dzia³añ naprawczych i zapobiegawczych, które powinny byæ wykorzystane i wprowadzone przez przedsiêbiorstwo.
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REDUCTION OF TRANSPORT COSTS ON THE EXAMPLE
OF INTERNAL PRODUCTION COMPANY X
Summary: The article concerns the problem of reducing costs by eliminating irregularities in the functioning of the internal transport on the example of manufacturing
enterprise X. The authors first conducted observation in this company, where identified deficiencies in the functioning of transport. In the next stage, they applied the
analysis of the relation “cause-effect-defect” with FMEA method. The results of this
analysis allowed to propose solutions, in the form of improvement actions and preventive measures, which should lead to a significant reduction in internal transport
costs.
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SYSTEMY WSKANIKÓW EKONOMICZNYCH
W PROCESACH PODEJMOWANIA DECYZJI
PRZEDSIÊBIORSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO
Streszczenie: Pomiar osi¹gniêtych przez przedsiêbiorstwo wyników i ich ocena jest
koniecznym elementem osi¹gania przewagi konkurencyjnej w d³ugim okresie czasu.
Przedsiêbiorstwa badaj¹ce swoje wyniki, mog¹ upatrywaæ w nich swoich sukcesów,
formu³owaæ na ich podstawie strategie, które przek³adaæ siê bêd¹ na konkretne
dzia³ania. WskaŸniki, a zw³aszcza systemy wskaŸników, pobudzaj¹ do dzia³ania,
tworz¹ podstawy planowania i podejmowania decyzji, stanowi¹ równie¿ kryterium
powziêcia decyzji operacyjnych i strategicznych. Analiza wskaŸników dzia³alnoœci
transportowej umo¿liwia efektywniejsze i skuteczniejsze decydowanie oraz lepsz¹
alokacjê zasobów.

1. Procesy podejmowania decyzji w przedsiêbiorstwie
transportu drogowego
Transport drogowy to podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy zarejestrowanymi w kraju pojazdami
samochodowymi, za takie uwa¿a siê równie¿ zespo³y pojazdów sk³adaj¹ce siê
z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granice1.
Decyzje przedsiêbiorstwa transportu drogowego uzale¿nione s¹ od przebiegu
procesu transportowego, który obejmuje szeœæ faz, tj.: koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczania, przygotowanie ³adunku do przewozu, organizacja
procesu przemieszczania, fizyczne przemieszczanie, obs³uga procesu od strony
prawno-finansowej, analiza kosztów i ocena przebiegu procesu transportowego2.
Aby proces transportowy przebiega³ sprawnie, nale¿y skupiæ uwagê na jego
pierwszym etapie, czyli przygotowaniu koncepcji przewozu. Na tym etapie podejmowane s¹ decyzje dotycz¹ce wielkoœci partii ³adunku, lokalizacji nadawcy
1
2

Zob. art. 4 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371).
J. Rzeœny-Ciepliñska, Organizatorzy transportu w kszta³towaniu ³adu przestrzennego transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 44–45.
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i odbiorcy, dostêpnoœci do sieci transportowej, bezpieczeñstwa i ochrony ³adunku, sposobu przewozu, czasu dostawy czy kosztów us³ug. Druga faza obejmuje
decyzje zwi¹zane z pakowaniem, sortowaniem, znakowaniem, sporz¹dzaniem
dokumentacji. Trzeci etap wymaga decyzji dotycz¹cych obni¿ki kosztów ca³ego
procesu. Decyzje zatem dotycz¹ wyboru: drogi przewozu, ga³êzi transportu,
trasy przewozu, przewoŸnika œrodka przewozu, ubezpieczyciela, terminu dostawy. Na etapie fizycznego przemieszczania wa¿ny jest nie tylko przewóz, ale
tak¿e magazynowanie, sk³adowanie, prze³adunek, kontrola jakoœci. Istotne s¹
zatem decyzje dotycz¹ce techniki, technologii, kontroli stanu ³adunku, kosztów
transportu. Kolejny etap odnosi siê do decyzji zwi¹zanych z ubezpieczeniem,
nadzorem celnym, uzyskaniem zaœwiadczeñ i atestów, realizacj¹ zap³aty, dochodzeniem roszczeñ. Ostatni etap odnosi siê do kosztów i ich obni¿enia w przysz³oœci. Decyzje dotycz¹ kosztów transportu, sk³adowania, za³adunku i organizacji przemieszczania3.

2. Dokonania przedsiêbiorstwa i system ich pomiaru
Wykorzystywanie wy³¹cznie wyników finansowych w planowaniu, sterowaniu, motywowaniu pracowników oraz alokacji zasobów jest czêsto niewystarczaj¹ce do oceny dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Cele przedsiêbiorstw to nie tylko cele finansowe, ale tak¿e procesy i zdolnoœci le¿¹ce u podstaw osi¹gniêcia
przewagi konkurencyjnej4. Przedsiêbiorstwo powinno ukierunkowaæ swoje
dzia³ania na niefinansowe generatory przysz³ych wyników. Dokonania przedsiêbiorstwa przedstawia rysunek 1.
Wed³ug Wandy Skoczylas korzenie s¹ podstaw¹ przysz³ych wyników. Wyniki te, w postaci owoców, s¹ rezultatem efektywnie realizowanych procesów
przedsiêbiorstwa. Owoce w powi¹zaniu z poniesionymi kosztami prowadz¹ do
osi¹gniêcia wyników produkcyjnych, a przez sprzeda¿ do wyników finansowych5.
W praktyce gospodarczej du¿¹ wartoœæ poznawcz¹ maj¹ systemy pomiaru
dokonañ przedsiêbiorstwa. W polskiej literaturze wyró¿nia siê operacyjny i strategiczny system pomiaru dokonañ. Operacyjny system pomiaru to zbiór wskaŸników stosowanych do kwantyfikowania skutecznoœci/efektywnoœci przysz³ych
dzia³añ, dostarcza on pracownikom informacji zwrotnej na temat wyników ich
dzia³añ. Strategiczny system pomiaru odzwierciedla procedury stosowane do

3
4

5

Ibidem, s. 45–48.
W. Skoczylas, WskaŸniki i systemy wskaŸników ekonomicznych w pomiarze dokonañ przedsiêbiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2013, s. 24.
Ibidem, s. 27.
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kaskadowania w dó³ mierników dzia³alnoœci stosowanych do implementacji
strategii w przedsiêbiorstwie6.

jakoœæ
zadowolenie klientów
niezawodnoœæ
elastycznoœæ
niezawodnoœæ dostaw
serwis
warunki pracy

czas

wynik finansowy
koszty

warunki socjalne
kompetencje
sytuacja na rynku

kooperacje

inwestycje
etyka

znajomoœæ marki

szkolenie

relacje
z dostawcami

przep³ywy
informacji

Rysunek 1. Dokonania przedsiêbiorstwa
ród³o: W. Skoczylas, WskaŸniki i systemy wskaŸników ekonomicznych w pomiarze dokonañ przedsiêbiorstw,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2013, s. 26.

W strukturze systemu pomiaru dokonañ mo¿na wyró¿niæ cztery subsystemy7:
– strategicznego planowania i sterowania – uwzglêdniaj¹cy oczekiwania
w³aœcicieli i innych interesariuszy przy formu³owaniu celów oraz strategiczne
wskaŸniki,
6

7

R. Haffer, Samoocena i pomiar wyników dzia³alnoœci w systemach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. W poszukiwaniu doskona³oœci biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika,
Toruñ 2011, s. 325–333.
W. Skoczylas, WskaŸniki i systemy wskaŸników ekonomicznych…, s. 30–31.
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– operatywnego planowania i sterowania – obejmuj¹cy operatywne cele (zysk,
rentownoœæ) i zwi¹zane z nimi wskaŸniki,
– pomiaru, oceny i nagradzania dokonañ – wskaŸniki strategiczne i operatywne powi¹zane powinny byæ z systemem motywacyjnym,
– budowy wskaŸników i monitorowania – wskaŸniki dostosowane do strategii
i zmian w przebiegu procesów zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie w celu
osi¹gniêcia lepszych wyników finansowych.
Pomiêdzy wymienionymi subsystemami zachodz¹ istotne powi¹zania i zale¿noœci. Subsystem na poziomie strategicznym jest œciœle zwi¹zany z subsytemem
na poziomie operacyjnym. Zawieraæ musi szereg wskaŸników zarówno finansowych, jak i niefinansowych. System pomiaru dokonañ wspiera wiele ró¿norodnych instrumentów np. proces podejmowania decyzji.

3. Systemy wskaŸników ekonomicznych w systemie pomiaru
dokonañ przedsiêbiorstwa
WskaŸniki ekonomiczne s¹ uznawane za podstawow¹ i najczêœciej spotykan¹
formê informacji gospodarczej. Odgrywaj¹ du¿¹ rolê w procesach decyzyjnych
przedsiêbiorstw. WskaŸniki s¹ przedmiotem zrównowa¿onej i przejrzystej analizy8.
System wskaŸników to dwa lub wiêcej wskaŸników pozostaj¹cych w zale¿noœci, wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych i objaœniaj¹cych. System wskaŸników to
zestawienie ze sob¹ iloœciowych zmiennych, powi¹zanych ze sob¹, ukierunkowanych na wspólny, nadrzêdny cel. System ten powinien odwzorowywaæ
wszystkie najwa¿niejsze punkty pomiaru przedsiêbiorstwa, powinien byæ równie¿ ukierunkowany na konkretne zagro¿enia i œrodki niezbêdne do osi¹gniêcia
znacz¹cych wyników9.
Wyró¿niæ nale¿y dwa podstawowe systemy wskaŸników ekonomicznych:
– rachunkowe (obliczeniowe) – przedstawiaj¹ce powi¹zania matematyczne,
– porz¹dkowe (logiczne) – przedstawiaj¹ce powi¹zania przyczynowo-skutkowe.
Zalet¹ systemów rachunkowych jest odzwierciedlenie iloœciowych relacji pomiêdzy wskaŸnikami. Charakteryzuje je przejrzystoœæ i uwzglêdnianie wskaŸników podrzêdnych i tych o ma³ym znaczeniu w procesie decyzyjnym. Systemy
porz¹dkowe oznaczaj¹ siê du¿¹ swobod¹ i elastycznoœci¹ w doborze wskaŸników, brak jest jakoœciowych powi¹zañ pomiêdzy wskaŸnikami. Istot¹ tego systemu jest logiczne powi¹zanie i zinterpretowanie wybranych wskaŸników. Z racji
ci¹g³ych zmian zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie transportowym oraz zmian
na rynku, na którym ono funkcjonuje, wszystkie systemy wskaŸników nale¿y

8
9

J. Twaróg, Mierniki i wskaŸniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznañ 2005, s. 19.
W. Skoczylas, WskaŸniki i systemy wskaŸników ekonomicznych…, s. 63.
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ci¹gle udoskonalaæ i analizowaæ, wymienione cztery poziomy bêd¹ zatem mia³y
odzwierciedlenie w subsystemie budowy wskaŸników i monitorowania10.

4. Systemy wskaŸników ekonomicznych w procesach decyzyjnych
przedsiêbiorstw transportu drogowego
W trakcie badañ funkcjonowania dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstwa
transportu drogowego wyodrêbniono cztery poziomy jego aktywnoœci gospodarczej: operacyjny, motywacyjny, marketingowy i finansowy.
Poziom operacyjny zwi¹zany jest z bezpoœrednim wytwarzaniem wyrobów
lub œwiadczeniem us³ug. Nastêpuje w nim transformacja sk³adników wejœciowych w produkty koñcowe, zmiana w³aœciwoœci fizycznych, mechanicznych,
biochemicznych przedmiotów pracy, zmiana ich miejsca w przestrzeni, zmiana
postaci informacji, kszta³towanie oczekiwanej wartoœci. Poziom operacyjny to
celowo zaprojektowany i zorganizowany uk³ad materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez cz³owieka i s³u¿¹cy wytwarzaniu okreœlonych
produktów lub us³ug w celu zaspokajania ró¿norodnych potrzeb konsumentów11.
Poziom motywacyjny to zespó³ wzajemnie powi¹zanych motywatorów
(bodŸców, œrodków i warunków), które maj¹ zachêcaæ pracowników do pe³nego
zaanga¿owania siê w pracê i obowi¹zki s³u¿bowe oraz d¹¿enia do jak najlepszego wykorzystywania swoich kwalifikacji, umiejêtnoœci i uzdolnieñ dla realizacji
celów przedsiêbiorstwa12.
Poziom marketingowy jest rezultatem poznawania przez badaj¹cych trendów i prawid³owoœci, jakie kszta³tuj¹ siê w segmentach rynku. Strukturê tego
poziomu mo¿na sprowadziæ do tworzenia odpowiedniej kompozycji elementów i ³¹czenia ich w zale¿noœci od: sprzedawanego produktu, charakteru rynku,
cech odbiorców czy stosowanych metod sprzeda¿y13.
Poziom finansowy rozstrzyga wzajemne zale¿noœci i relacje, które mog¹ zaistnieæ pomiêdzy poziomami: przychodów i kosztów, zapasów materia³owych
i œrodków finansowych, nale¿noœci i zobowi¹zañ, wydatków i akumulacji finansowej14.
Poziom operacyjny i poziom finansowy bêd¹ razem tworzy³y bazê strategicznego subsystemu pomiaru dokonañ. Pozosta³e dwa – bazê wskaŸnikow¹ subsystemu operacyjnego pomiaru dokonañ. Jednoczeœnie poziom motywacyjny bêdzie zawiera³ wskaŸniki dotycz¹ce pomiaru, oceny i nagradzania dokonañ.
10
11
12

13
14

Ibidem, s. 70–72.
Podstawy zarz¹dzania operacyjnego, red. Z. Jasiñski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 13–15.
K. Sza³ucki, Przedsiêbiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1999, s. 52.
Ibidem, s. 51.
L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa 2007, s. 9.
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Na potrzeby poni¿szego artyku³u stworzono modele systemów wskaŸników
ekonomicznych i finansowych dla operacyjnego, motywacyjnego, marketingowego i finansowego poziomu, maj¹ce istotny wp³yw na decyzje podejmowane w przedsiêbiorstwie transportu drogowego.
Dziêki wskaŸnikom zaprojektowanym na poziomie operacyjnym przedsiêbiorstwo bêdzie w stanie na bie¿¹co reagowaæ na zmiany zachodz¹ce na rynku
us³ug transportowych i dostosowywaæ tabor do wymagañ klientów. WskaŸniki
pozwalaj¹ m.in. na kontrolê spalania paliwa przez dany pojazd, na kontrolê zu¿ycia taboru, bior¹c pod uwagê jego wiek i liczbê przejechanych kilometrów.
Wspomagaj¹ proces podejmowania decyzji zwi¹zany z modernizacj¹ posiadanego taboru. Przyk³ady wskaŸników zawiera tabela 1.
Tabela 1. System wskaŸników ekonomicznych poziomu operacyjnego
Lp.

System wskaŸników porz¹dkowych
Nazwa wskaŸnika

Budowa wskaŸnika

Wzorzec wskaŸnika
tendencja rosn¹ca

1

wskaŸnik udzia³u nowo zaku- liczba nowo zakupionych pojazpionych pojazdów w ogólnej dów / ogólna liczba posiadanych
liczbie pojazdów
pojazdów
wskaŸnik obs³ugi rynków zagranicznych przez posiadane
pojazdy

ogólna liczba posiadanych pojazdów / liczba obs³ugiwanych rynków zagranicznych

tendencja rosn¹ca

2

wskaŸnik spalania

œrednie spalanie pojazdu / œrednie
spalanie wszystkich pojazdów

tendencja malej¹ca

wskaŸnik wieku pojazdu

wiek pojazdu / œredni wiek posiadanych pojazdów

tendencja malej¹ca

3
4

5

wskaŸnik liczby przejechanych œrednia liczba km przejechanych
kilometrów
przez pojazd / œrednia liczba km
przejechanych przez wszystkie
pojazdy

tendencja rosn¹ca

ród³o: Opracowanie w³asne.

WskaŸniki na poziomie motywacyjnym informuj¹ o strukturze zatrudnienia
czy kwalifikacjach pracowników. Wyp³acanie premii, przeprowadzanie szkoleñ
i kursów oraz sprawiedliwe traktowanie pracowników powoduje, ¿e czuj¹ siê
docenieni i zmotywowani do pracy. Dodatkowe szkolenia i kursy wp³ywaj¹ na
wzrost poziomu ich kompetencji, jednoczeœnie podnosz¹c poziom oferowanych
us³ug. Przyk³adowe wskaŸniki zawiera tabela 2.
WskaŸniki na poziomie marketingowym umo¿liwiaj¹ rozpoznanie rynku,
jego struktury, stanu i rozwoju. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ dzia³ania marketingowe,
które s¹ niezbêdne do pozyskiwania nowych klientów oraz pozwalaj¹ na budowanie wzajemnego zaufania i stworzenie dobrych relacji z klientami. Wa¿ne jest
dbanie o jakoœæ œwiadczonych us³ug i zaspokojenie potrzeb klientów. Co wiêcej,
przedsiêbiorstwo ugruntowuje swoj¹ pozycjê na rynku. Dziêki wskaŸnikom
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z tego poziomu przedsiêbiorstwo zdobêdzie informacje poœrednio dotycz¹ce
wykorzystania taboru na obs³ugiwanych rynkach. Przyk³ady wskaŸników marketingowych zawiera tabela 3.
Tabela 2. System wskaŸników ekonomicznych poziomu motywacyjnego
Lp.

1

System wskaŸników porz¹dkowych
Nazwa wskaŸnika

Budowa wskaŸnika

wskaŸnik struktury
zatrudnienia

Wzorzec wskaŸnika

liczba zatrudnionych kierow- optymalizacja, w zale¿noœci
ców / ogólna liczba zatrud- od potrzeb przedsiêbiorstwa
nionych osób
i jednostek taboru

2

wskaŸnik udzia³u kierowców liczba kierowców z uprawoptymalizacja, w zale¿noœci
z uprawnieniami ADR
nieniami na przewóz towa- od profilu dzia³alnoœci przedrów niebezpiecznych / ogól- siêbiorstwa
na liczba kierowców

3

wskaŸnik udzia³u premii kie- suma wartoœæ premii kierow- tendencja rosn¹ca
ców/ wartoœæ wynagrodzeñ
rowców w wynagrodzeniu
kierowców

4

5

wskaŸnik znajomoœci
jêzyków obcych

liczba kierowców znaj¹cych
jêzyki obce / ogólna liczba
kierowców

tendencja rosn¹ca

wskaŸnik udzia³u kierowców liczba zatrudnionych kierow- tendencja rosn¹ca
w stosunku do posiadanych ców / liczba posiadanych pojazdów
pojazdów

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 3. System wskaŸników ekonomicznych poziomu marketingowego
Lp.

System wskaŸników porz¹dkowych
Nazwa wskaŸnika

3
4
5

Wzorzec wskaŸnika

stawka za przejechanych km 1
/ stawka za przejechany km
przedsiêbiorstwa konkurencyjnego (na rynkach miêdzynarodowych)

wskaŸnik œwiadomoœci
reklamy

liczba pozyskanych klientów tendencja rosn¹ca
dziêki reklamie internetowej
/ ogólna liczba pozyskanych
klientów

1

2

Budowa wskaŸnika

wskaŸnik konkurencyjnoœci
stawki

wskaŸnik kosztów kampanii koszty reklamy / koszty
reklamowej
ogó³em

optymalizowaæ w zale¿noœci
od poziomu kosztów

wskaŸnik wspó³pracy

liczba zleceñ sta³ych / ogólna tendencja rosn¹ca
liczba zleceñ

wskaŸnik wiernoœci

liczba sta³ych klientów /
ogólna liczba klientów

ród³o: Opracowanie w³asne.

tendencja rosn¹ca
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WskaŸniki poziomu finansowego pozwalaj¹ na kontrolê i optymalizacjê wydatków zwi¹zanych z prawid³owym funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa. Mo¿na dowiedzieæ siê, czy przedsiêbiorstwo nie ma problemów ze zbyt wysokimi
kosztami, które w d³ugim okresie czasu mog³oby zachwiaæ jego p³ynnoœci¹ finansow¹. WskaŸnik kosztów serwisowych wp³ywa na decyzje o wymianie taboru na nowy. Przedsiêbiorstwo bêdzie mog³o zbadaæ, czy bardziej op³acalny jest
zakup nowego pojazdu, czy jego leasing. Przyk³adowe wskaŸniki tego poziomu
zawarto w tabeli 4.
Tabela 4. System wskaŸników finansowych poziomu finansowego
Lp.

System wskaŸników porz¹dkowych
Nazwa wskaŸnika

Budowa wskaŸnika

1
2

wskaŸnik obs³ugi leasingowej op³aty leasingowe / koszty
ogó³em

tendencja malej¹ca

3

wskaŸnik udzia³u kosztów
transportu

koszty transportu / koszty
ogó³em

optymalizacja uzale¿niona
od profilu dzia³alnoœci

wskaŸnik bie¿¹cej p³ynnoœci

aktywa obrotowe / zobowi¹zania bie¿¹ce

1,2–2

wskaŸnik rentownoœci
sprzeda¿y

zysk netto x 100 / przychody tendencja rosn¹ca
ze sprzeda¿y

4
5

koszt naprawy (serwisu)
pojazdu / koszty ogó³em

Wzorzec wskaŸnika

wskaŸnik kosztów naprawy
(serwisu)

tendencja malej¹ca

ród³o: Opracowanie w³asne.

Przedstawione wskaŸniki maj¹ charakter porz¹dkowy. Mog¹ byæ analizowane na poszczególnych poziomach i byæ podstaw¹ podejmowania decyzji o charakterze operacyjnym na ka¿dym z tych poziomów.
Bior¹c pod uwagê subsystem budowy wskaŸników i monitorowania, wskaŸniki mog¹ byæ dostosowywane i odpowiednio przekszta³cane, stanowi¹c podstawê budowania systemu wskaŸników o charakterze rachunkowym, ³¹cz¹c
wybrane poziomy i badaj¹c wp³yw poszczególnych wskaŸników na osi¹gniête
wyniki w ujêciu zarówno operacyjnym, jak i strategicznym. Przyk³adowy system
wskaŸników o charakterze rachunkowym, ³¹cz¹cy cztery poziomy aktywnoœci
przedsiêbiorstwa transportu drogowego, przedstawia rysunek 2.
Model mo¿e byæ u¿yteczny przy podejmowaniu decyzji zwi¹zanej z zakupem nowego pojazdu, który uzupe³nia tabor przedsiêbiorstwa. Punktem wyjœcia staje siê zatem wskaŸnik udzia³u nowo zakupionych pojazdów w ogólnej
liczbie posiadanych pojazdów. Zbudowany system odzwierciedla wp³yw wskaŸników z poszczególnych poziomów na wymieniony wskaŸnik. Nale¿y równie¿
nadmieniæ, ¿e zakup nowych pojazdów dla przedsiêbiorstwa transportu drogowego jest decyzj¹ o charakterze strategicznym. W pierwszej kolejnoœci wskaŸnik
ten ukszta³towany zosta³ przez dwa wskaŸniki poziomu operacyjnego, reali-
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zuj¹ce operacyjny system pomiaru dokonañ: wskaŸnik udzia³u nowo zakupionych pojazdów w liczbie obs³ugiwanych rynków zagranicznych i wskaŸnik liczby obs³ugiwanych rynków zagranicznych przypadaj¹cy na ogóln¹ liczbê
pojazdów. Na kolejnym etapie na wskaŸnik udzia³u nowo zakupionych pojazdów w liczbie obs³ugiwanych rynków zagranicznych wp³ynê³y dwa wskaŸniki
poziomu motywacyjnego: wskaŸnik liczby nowo zakupionych pojazdów przypadaj¹cych na jednego zatrudnionego kierowcê i wskaŸnik kierowców przypadaj¹cych na obs³ugiwane rynki zagraniczne. Natomiast na wskaŸnik liczby
obs³ugiwanych rynków zagranicznych przypadaj¹cy na ogóln¹ liczbê pojazdów
wp³ynê³y dwa wskaŸniki z poziomu marketingowego: wskaŸnik liczby
obs³ugiwanych rynków zagranicznych w relacji do liczby uzyskanych zleceñ
oraz wskaŸnik liczby zleceñ przypadaj¹cy na ogóln¹ liczbê pojazdów.

liczba nowo zakupionych pojazdów
ogólna liczba posiadanych pojazdów

liczba nowo zakupionych pojazdów
liczba obs³ugiwanych rynków zagranicznych

liczba nowo zakupionych
pojazdów
liczba
zatrudnionych kierowców

x

x

liczba obs³ugiwanych rynków zagranicznych
liczba nowo zakupionych pojazdów

liczba
zatrudnionych kierowców

liczba obs³ugiwanych
rynków zagranicznych

liczba obs³ugiwanych
rynków zagranicznych

liczba zleceñ ogó³em

liczba
zatrudnionych kierowców
liczba kierowców
znaj¹cych jêzyki obce

x

liczba zleceñ ogó³em

x

ogólna liczba
posiadanych pojazdów

liczba kierowców
znaj¹cych jêzyki obce
liczba obs³ugiwanych
rynków zagranicznych

Rysunek 2. System wskaŸników w ujêciu strategicznym i operacyjnym
ród³o: Opracowanie w³asne.

Oba oddaj¹ operacyjny system dokonañ przedsiêbiorstwa. WskaŸnik obrazuj¹cy liczbê kierowców w relacji do liczby obs³ugiwanych rynków zagranicznych uleg³ rozbiciu na dwa szczegó³owe wskaŸniki poziomu motywacyjnego:
liczba zatrudnionych kierowców w stosunku do kierowców znaj¹cych jêzyki
obce i liczba kierowców znaj¹cych jêzyki obce obs³uguj¹cy rynki zagraniczne.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ istotê poziomu finansowego, który przewija siê
w ca³ym systemie na wszystkich jego etapach, gdy¿ zarówno decyzje zwi¹zane
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z zakupem nowego taboru, jak i decyzje co do liczby pozyskanych zleceñ i decyzje o doszkoleniu pracowników w zakresie znajomoœci jêzyków obcych poci¹gaj¹
za sob¹ koszty.
Powy¿szy system wskaŸników mo¿na dalej modyfikowaæ i uzupe³niaæ o kolejne wskaŸniki wspomagaj¹ce procesy podejmowania decyzji.

Podsumowanie
Pomiar dokonañ przedsiêbiorstwa transportu drogowego na poszczególnych
poziomach jego aktywnoœci gospodarczej ma na celu nie tylko usprawnienie
bie¿¹cej dzia³alnoœci, ale tak¿e zaplanowanie przysz³ych dzia³añ maj¹cych na
celu osi¹ganie wy¿szych wyników. Poza tradycyjnymi wskaŸnikami coraz bardziej istotne staje siê stosowanie nowych, skonstruowanych na potrzeby przedsiêbiorstwa i dostosowanych do prowadzonej przez nie dzia³alnoœci. Wa¿nym
generatorem przysz³ych wyników jest umiejêtnoœæ ³¹czenia wskaŸników ekonomicznych w systemy i wyci¹ganie logicznych wniosków.
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SYSTEMS ECONOMIC INDICATORS IN DECISION-MAKING
ENTERPRISES OF ROAD TRANSPORT SUMMARY
Summary: Measurement of the results achieved by the company and their evaluation
is an essential element in achieving a competitive advantage in the long term. Enterprises examining their results may be sought in one of its successes, shape on the basis of strategies that will translate into concrete action. Indicators, especially indicators
systems stimulate action, form the basis for planning and decision-making are also
a criterion for making operational and strategic decisions. The analysis of transport
activity allows you to make efficient and effective decisions and a better allocation of
resources.
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DZIA£ALNOŒÆ AGENTA HANDLINGOWEGO
WOBEC ZMIAN LEGISLACYJNYCH W SPRAWIE
WSPÓLNYCH ZASAD
OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO
Streszczenie: W artykule zaprezentowano dzia³alnoœæ agenta handlingowego dzia³aj¹cego
w porcie lotniczych na rzecz przewoŸników lotniczych. Opisano zakres obowi¹zków
tego podmiotu wraz z wykazem us³ug obs³ugi naziemnej, uwzglêdniaj¹c odpowiednie rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Celem artyku³u jest zaprezentowanie zmian, jakie zosta³y wprowadzone w zakresie
wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego. Zgodnie z przyjêtymi wymaganiami
agent handlingowy musi do Urzêdu Lotnictwa Cywilnego przed³o¿yæ program
ochrony, którego zawartoœæ zosta³a opublikowana w rozporz¹dzeniu w sprawie
szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych programów ochrony w lotnictwie cywilnym.
Bezpieczeñstwo lotnictwa cywilnego oceniane w aspekcie security to obszar, który nara¿ony jest na szereg zagro¿eñ. Dlatego tak wa¿ne jest sta³e udoskonalanie ram
organizacyjno-prawnych oraz operacyjno-technicznych dzia³añ zapobiegaj¹cych nielegalnym aktom wymierzonym w lotnictwo cywilne.

Wprowadzenie
Bezpieczeñstwo w lotnictwie to problem najwy¿szej wagi. Odpowiedzialnoœæ za bezpieczne i bezawaryjne wykonywanie lotów ponosz¹ za³ogi statków
powietrznych, przewoŸnicy lotniczy i w³aœciciele statków powietrznych oraz instytucje pañstwowe powo³ane do nadzoru nad lotnictwem cywilnym1. Za bezpieczeñstwo w zakresie naziemnego ruchu lotniczego, za ochronê lotniska
przed aktami bezprawnej ingerencji oraz ratownictwo lotniskowe odpowiedzialnoœæ ponosi zarz¹dzaj¹cy lotniskiem. Na terenie portu lotniczego do obs³ugi
naziemnej statków powietrznych i pasa¿erów powo³ane s¹ odpowiednie podmioty, czyli agenci handlingowi.

1

B. Grenda, J. Nowak, Wybrane problemy zarz¹dzania kryzysowego w organizacjach lotniczych, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 12.
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Dzia³alnoœæ agenta handlingowego obejmuje czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹
pasa¿erów w terminalu oraz obs³ug¹ statku powietrznego na miejscu postojowym. Dodatkowo prowadzi on obs³ugê frachtu lotniczego zwi¹zanego z odpraw¹ towarów (³adunków) w eksporcie, imporcie i tranzycie, za³adowaniem
i roz³adowaniem kontenerów i innymi czynnoœciami pomocniczymi.
Nowe regulacje prawne umo¿liwiaj¹ otrzymanie statusu zarejestrowanego
agenta przez przewoŸnika lotniczego, agenta, spedytora lub innego podmiotu
zapewniaj¹cego kontrole w zakresie ochrony w odniesieniu do ³adunku lub poczty, u³atwiaj¹cego przep³yw frachtu lotniczego. Agent handlingowy, chc¹c oferowaæ przewoŸnikom lotniczym szeroki zakres us³ug, zobowi¹zany jest poddaæ
siê odpowiednim procedurom celem uzyskania odpowiedniego statusu2.

1. Dzia³alnoœæ agenta handlingowego
Bezpieczeñstwo pasa¿erów, zapewnienie odpowiedniego komfortu podró¿y
oraz dotrzymanie punktualnoœci ka¿dego lotu to priorytetowe zadania pracowników ka¿dego lotniska. Obs³uga naziemna to jedna z najwa¿niejszych czynnoœci, która realizowana jest w porcie lotniczym. Ma ogromny wp³yw nie tylko na
bezpieczeñstwo lotu, ale tak¿e koszt obs³ugi samolotu i zwi¹zany z tym czas.
S³owo handling pochodzi z jêzyka angielskiego i oznacza „akt zarz¹dzania
obs³ug¹ naziemn¹ statku powietrznego”.
Podstawy dzia³alnoœci s³u¿b obs³ugi naziemnej regulowane s¹ nastêpuj¹cymi
aktami prawnymi:
– ustawa – Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1112);
– Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obs³ugi naziemnej w portach lotniczych
(Dz. U. poz. 1378);
– Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 paŸdziernika 1996 r. w sprawie dostêpu
do rynku us³ug obs³ugi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz.
WE L272 z 25.10.1996);
– regulacje IATA (Standard Ground Handling Agreement);
– postanowienia konwencji chicagowskiej z dnia 7 grudnia 1944 r.;
– za³¹cznik 14 do konwencji ICAO (International Civil Aviation Organization).
Dzia³alnoœæ obszaru obs³ugi naziemnej regulowana jest na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
19 listopada 2013 r. w sprawie obs³ugi naziemnej w portach lotniczych. Rozporz¹dzenie to wdra¿a postanowienia dyrektywy Rady nr 96/67/WE z dnia
15 paŸdziernika 1996 r.3
2
3

http://www.ulc.gov.pl/pl/ochrona [dostêp: 10.03.2016].
Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada
2013 r. w sprawie obs³ugi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. poz. 1378).
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W rozporz¹dzeniu okreœlono szczegó³owy wykaz rodzajów us³ug (Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 19 listopada 2013 r., Dz. U. poz. 1378) w poszczególnych kategoriach
us³ug obs³ugi naziemnej, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
– Prawo lotnicze.
Us³ugi obs³ugi naziemnej zawarte s¹ w 11 kategoriach4:
1) obs³uga w zakresie administracji naziemnej i nadzoru,
2) obs³uga pasa¿erów,
3) obs³uga baga¿u,
4) obs³uga towarów lub poczty,
5) obs³uga p³ytowa,
6) obs³uga statków powietrznych,
7) obs³uga w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w materia³y napêdowe,
8) obs³uga w zakresie utrzymania statków powietrznych,
9) obs³uga w zakresie operacji lotniczych i czynnoœci administracyjnych zwi¹zanych z za³og¹,
10) transport naziemny,
11) obs³uga w zakresie zaopatrzenia pok³adowego statków powietrznych w ¿ywnoœæ i napoje (catering).
Proces obs³ugi naziemnej samolotu (czynnoœci operacyjne obs³ugi naziemnej) poprzedzony jest czynnoœciami przygotowawczymi. Mo¿na wœród nich
wyró¿niæ dwa etapy: planowanie rejsu i przygotowanie do obs³ugi5.
Jedn¹ z pierwszych czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ samolotu jest zablokowanie kó³ samolotu podstawkami, a nastêpnie wypok³adowanie pasa¿erów.
Równolegle odbywa siê obs³uga baga¿u i pasa¿erów oraz transport z/do portu
lotniczego. Mo¿e byæ ona realizowana z u¿yciem pomostów transportowych lub
schodów lotniskowych. Podczas tych czynnoœci dostarczana jest energia elektryczna, woda, sprê¿one powietrze, klimatyzacja i pobierane s¹ nieczystoœci
z toalet (rys. 1).
W gestii pilota jest tankowanie samolotu, które mo¿e odbywaæ siê w asyœcie
stra¿y po¿arnej podczas wychodzenia pasa¿erów z samolotu lub wchodzenia
pasa¿erów na pok³ad samolotu. Po zakoñczeniu tych czynnoœci zamykane s¹
drzwi samolotu, nastêpnie zdejmowane s¹ blokady kó³ maszyny. Ostatni¹ czynnoœci¹ handlingu jest wypychanie samolotu za pomoc¹ holownika na drogê
ko³owania.

4

5

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
19 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1378).
A. Kwasiborska, M. Malarski, Analiza operacji obs³ugi naziemnej dla zadania koordynacji ruchu lotniskowego, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport” 2009, z. 71. s. 117.
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pojazd do obs³ugi toalety

obs³uga baga¿u

pojazd obs³uguj¹cy klimatyzacjê

pojazd obs³uguj¹cy tankowanie

pojazd ze sprê¿onym powietrzem

energia elektryczna

pojazd z wod¹ pitn¹

rampa dla pasa¿erów

Rysunek 1. Obs³uga naziemna samolotu
ród³o: http://infoair.pl/handling-czyli-obsluga-naziemna-w-praktyce_more_53175.html [dostêp: 14.03.2016].

2. Aspekty prawne ochrony lotnictwa cywilnego
Podzia³ bezpieczeñstwa na obszar safety i security pojawi³ siê stosunkowo niedawno, a przyczyna podzia³u ma bezpoœredni zwi¹zek z aktami terrorystycznymi. Ugruntowa³ siê on w lotnictwie w czasie, który okreœlany jest jako pocz¹tek
nowoczesnego terroryzmu, Bruce Hoffman datuje na 22 lipca 1968 r.6 Po raz
pierwszy pojêcie ataku terrorystycznego zdefiniowa³a Organizacja Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization)7. Ze wzglêdu na brak jednoznacznej definicji terroryzmu w Konwencji
w sprawie przestêpstw i niektórych innych czynów pope³nionych na pok³adzie
statków powietrznych, sporz¹dzonej w Tokio dnia 14 wrzeœnia 1963 r., sprecyzowano, jakie czyny podlegaj¹ œciganiu oraz zdefiniowano pojêcie samolotu
6
7

B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Bertelsmann Media, Warszawa 2001.
Organizacja Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) to wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowiona na podstawie Konwencji o miêdzynarodowym
lotnictwie cywilnym z grudnia 1944 r. (znanej równie¿ jako konwencja chicagowska), jej stronami
w chwili obecnej jest 191 pañstw. Chocia¿ ICAO przyjmuje normy i „zalecane praktyki”, które
maj¹ byæ stosowane przez umawiaj¹ce siê pañstwa, to nie istnieje ¿aden wi¹¿¹cy mechanizm
gwarantuj¹cy ich w³aœciwe wykonanie.
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w locie. Od tego czasu pojêcia security i safety s¹ powszechne w lotnictwie cywilnym, a ka¿de z nich obwarowane jest innymi regulacjami prawnymi.
Organizacja ICAO okreœla minimalne poziomy bezpieczeñstwa, opracowuje
i publikuje normy lub zalecane praktyki8. Regulacje by³y przestrzegane przez
umawiaj¹ce siê miêdzy sob¹ pañstwa na zasadzie dobrej woli. W krajach starego kontynentu zmiana tego stanu rzeczy nast¹pi³a w czasie, kiedy ustanowiony
zosta³ europejski wewnêtrzny rynek transportu lotniczego. Jego powstanie zagwarantowa³o utrzymanie jednolitego i wysokiego poziomu bezpieczeñstwa
wszystkich operacji lotniczych na terenie Unii Europejskiej.
Najwiêkszy wp³yw na zmiany w przepisach prawa dotycz¹cych ochrony
w lotnictwie cywilnym, mia³y wydarzenia w USA w dniu 11 wrzeœnia 2001 r. Zamachy terrorystycznych bojowników Al-Kaidy spowodowa³y, ¿e przez wiêkszoœæ pañstw problem zwalczania terroryzmu zacz¹³ byæ traktowany jako sprawa priorytetowa. Œcis³a ochrona w transporcie lotniczym konieczna jest ze
wzglêdu na du¿¹ liczbê newralgicznych miejsc i punktów, które mog¹ byæ celem
ataku terrorystycznego i przez to powodowaæ olbrzymie straty.
Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawi³o
szczegó³owe œrodki w celu wprowadzenia w ¿ycie wspólnych podstawowych
norm ochrony lotnictwa cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2010 r. wesz³o w ¿ycie
rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca
2008 w sprawie wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 2320/2002 wraz z aktami wykonawczymi9.
Unia Europejska rozporz¹dzeniami (WE) nr: 300/2008, 272/200910 i 185/2010
zmieni³a zasady ochrony lotnictwa cywilnego, w Polsce obowi¹zuj¹ one od dnia
29 kwietnia 2010 r. Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji jest jednym z najwa¿niejszych obowi¹zków w³adz pañstwowych. Dla jej
zapewnienia w³adze Polski (Rada Ministrów i Minister Infrastruktury – minister
w³aœciwy do spraw transportu) ustanowi³y, na podstawie przepisów Unii Europejskiej, programy krajowe, w tym Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego (KPOLC), Krajowy Program Kontroli Jakoœci w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego (KPKJ)11 oraz Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (KPS)12.
8

9
10

11

12

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.10.html
[dostêp: 6.01.2016].
http://www.ulc.gov.pl/pl/ochrona/cargo/zarejestrowany-agent [dostêp: 9.03.2016].
Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiaj¹ce szczegó³owe œrodki w celu wprowadzenia w ¿ycie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego
(Dz. U. UE L55 z 5.03.2010 ze zm.).
Program zosta³ ustanowiony przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakoœci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
(Dz. U. Nr 25, poz. 208).
Program zosta³ ustanowiony przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca
2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U.
Nr 122, poz. 1011).
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W programach tych okreœlono m.in. podmioty odpowiedzialne za ochronê
lotnictwa cywilnego oraz zakres ich dzia³añ. Od systemowej i kompetentnej realizacji tych programów zale¿y poziom bezpieczeñstwa w transporcie cywilnym
osób, ³adunków i poczty, w tym na lotniskach i na pok³adach statków powietrznych. Za realizacjê zadañ zwi¹zanych z ochron¹ lotnictwa cywilnego odpowiadaj¹ m.in.: minister w³aœciwy do spraw transportu oraz prezes Urzêdu Lotnictwa Cywilnego (ULC), a tak¿e instytucja zapewniaj¹ca ¿eglugê powietrzn¹
w Polsce.
Rozporz¹dzenie 300/2008 dotyczy okreœlania wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji zagra¿aj¹cymi bezpieczeñstwu lotnictwa cywilnego. Jest to równie¿ podstawa wspólnej wyk³adni
za³¹cznika 17 do konwencji chicagowskiej o miêdzynarodowym lotnictwie cywilnym. Rozporz¹dzenie to ma zastosowanie do wszystkich portów lotniczych
lub czêœci portów lotniczych znajduj¹cych siê na terytorium pañstwa cz³onkowskiego, operatorów, w tym przewoŸników lotniczych œwiadcz¹cych us³ugi
w portach lotniczych oraz podmiotów stosuj¹cych normy ochrony lotnictwa,
a dzia³aj¹cych z terenów usytuowanych wewn¹trz portu lotniczego lub poza terenem portu lotniczego i dostarczaj¹cych towary lub œwiadcz¹cych us³ugi dla
portów lotniczych.

3. U³atwienia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
Regulacje Parlamentu Europejskiego umo¿liwiaj¹ uzyskanie przez przewoŸnika lotniczego, agenta, spedytora lub innego podmiotu, który zapewnia kontrole w zakresie ochrony lotniska w odniesieniu do ³adunku lub poczty, statusu
zarejestrowanego agenta13.
Status ten pozwala na transport ³adunków i poczty w ramach bezpiecznego
³añcucha dostaw. Od kilku lat w Polsce obowi¹zuj¹ przepisy, które umo¿liwiaj¹
polskim eksporterom oraz spedytorom mo¿liwoœæ ubiegania siê o status zarejestrowanego agenta lub znanego nadawcy. Firmy posiadaj¹ce taki status, mog¹
byæ zwolnione z ponoszenia op³at zwi¹zanych z kontrol¹ bezpieczeñstwa w portach lotniczych. Przedsiêbiorstwo ubiegaj¹ce siê o jeden ze wspomnianych statusów zobowi¹zane jest do przeszkolenia swoich pracowników lub do zatrudnienia osób posiadaj¹cych certyfikat ukoñczenia odpowiedniego szkolenia. Ca³y
system certyfikacji ma na celu zapewnienie bezpieczeñstwa ³añcucha dostaw.
Z powodu bardzo du¿ych oszczêdnoœci zarówno finansowych, jak i czasowych
liczba przedsiêbiorstw staraj¹cych siê o uzyskanie statusu umo¿liwiaj¹cego
uczestnictwo w bezpiecznym ³añcuchu dostaw systematycznie roœnie.

13

http://www.ulc.gov.pl/pl/ochrona/ochrona-lotnictwa [dostêp: 9.03.2016].
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Posiadanie statusu zarejestrowanego agenta daje powy¿szym podmiotom
nowe mo¿liwoœci rynkowe, takie jak:
– zwolnienie z kontroli bezpieczeñstwa ³adunków pochodz¹cych od podmiotów uczestnicz¹cych w tzw. bezpiecznym ³añcuchu dostaw (uznany nadawca,
znany nadawca, zarejestrowany agent);
– obni¿enie kosztów dzia³alnoœci (brak koniecznoœci dodatkowej kontroli bezpieczeñstwa ³adunku w porcie lotniczym);
– przyspieszenie procesu obs³ugi ³adunku;
– wzrost wiarygodnoœci na rynku przewozu frachtu lotniczego.
Znany nadawca to podmiot, który wysy³a ³adunek lub pocztê na swój rachunek, a jego procedury s¹ zgodne ze wspólnotowymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczaj¹cym, aby zezwoliæ na przewóz ³adunku lub poczty ka¿dym statkiem powietrznym.
Uznany nadawca to podmiot, który wysy³a ³adunek lub pocztê na swój rachunek, a jego procedury s¹ zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczaj¹cym, aby zezwoliæ na przewóz tego ³adunku towarowym statkiem powietrznym lub zezwoliæ na przewóz tej poczty pocztowym
statkiem powietrznym.
Rysunek 2 przedstawia system przewozu ³adunków i poczty na podstawie
instytucji zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy. System ten oznacza siê integralnoœci¹ ochrony oznaczaj¹c¹, ¿e ³adunki zabezpieczone s¹ przez bezprawnym dostêpem od czasu zastosowania œrodków ochrony
do czasu za³adunku na pok³ad statku powietrznego. PrzewoŸnik lotniczy mo¿e
zabraæ na pok³ad samolotu tylko ³adunki pochodz¹ce od zarejestrowanego
agenta.
Zarejestrowany agent ma obowi¹zek poddania kontroli bezpieczeñstwa nadany ³adunek i pocztê przed za³adunkiem na pok³ad statku powietrznego, poza
wyszczególnionymi w rozporz¹dzeniu 185/2010 wyj¹tkami o nastêpuj¹cej treœci:
– zarejestrowany agent zastosowa³ w stosunku do przesy³ki wymagane œrodki
kontroli w zakresie ochrony i od momentu zastosowania tych œrodków kontroli w zakresie ochrony do chwili za³adunku przesy³ka by³a zabezpieczona
przed bezprawn¹ ingerencj¹;
– znany nadawca zastosowa³ w stosunku do przesy³ki wymagane œrodki kontroli w zakresie ochrony i od momentu zastosowania tych œrodków kontroli
w zakresie ochrony do chwili za³adunku przesy³ka by³a zabezpieczona przed
bezprawn¹ ingerencj¹;
– uznany nadawca zastosowa³ w stosunku do przesy³ki wymagane œrodki kontroli w zakresie ochrony i od momentu zastosowania tych œrodków kontroli
w zakresie ochrony do chwili za³adunku przesy³ka by³a zabezpieczona przed
bezprawn¹ ingerencj¹, a ponadto nie przewozi siê jej pasa¿erskim statkiem
powietrznym;
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– przesy³kê zwolniono z kontroli bezpieczeñstwa i od momentu, gdy sta³a siê
identyfikowalnym ³adunkiem lotniczym lub identyfikowaln¹ poczt¹ lotnicz¹
przeznaczon¹ do za³adunku, by³a zabezpieczona przed bezprawn¹ ingerencj¹.

Nieznany
nadawca

Kontrola
bezpieczeñstwa*

Zarejestrowany

Znany
nadawca

agent

PrzewoŸnik
lotniczy**

Integralnoœæ
ochrony
Uznany
nadawca
Kontrola
bezpieczeñstwa

SWO – œrodki w zakresie ochrony
TR – transport
* mo¿liwoœæ zlecenia przez zarejestrowanego agenta podwykonania ka¿dego zadania odpowiednio uprawnionym
podmiotom
** przewoŸnik lotniczy mo¿e zabraæ na pok³ad tylko ³adunek pochodz¹cy od zarejestrowanego agenta lub samodzielnie zrealizowaæ jego zadania

Rysunek 2. System przewozu ³adunków i poczty
ród³o: www.ulc.pl [dostêp: 14.03.2016].

W uzasadnionych przypadkach, gdy zauwa¿ono, ¿e przesy³ka zosta³a naruszona lub nie zabezpieczono jej przed bezprawn¹ ingerencj¹ w okresie od momentu zastosowania œrodków kontroli w zakresie ochrony, zarejestrowany
agent przeprowadza kontrolê bezpieczeñstwa przesy³ki przed jej za³adunkiem
na pok³ad statku powietrznego. Przyjmuj¹c przesy³ki, zarejestrowany agent ustala, czy podmiot, od którego otrzymuje przesy³kê, jest zarejestrowanym agentem, znanym nadawc¹, uznanym nadawc¹, czy ¿adnym z nich14.
Nadawanie przesy³ce statusu ochrony odbywa siê przez umieszczenie nastêpuj¹cych oznaczeñ15:

14

15

A.K. Siadkowski, Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego, Wydawnictwo Naukowe
Wy¿szej Szko³y Biznesu w D¹browie Górniczej, D¹browa Górnicza 2015, s. 134–135.
www.ulc.pl [dostêp: 14.03.2016].
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– SPX – bezpieczny dla pasa¿erskiego, towarowego i pocztowego statku powietrznego,
– SCO – bezpieczny tylko dla towarowego i pocztowego statku powietrznego,
– SHR – bezpieczny dla pasa¿erskiego, towarowego i pocztowego statku powietrznego zgodnie z wymogami wysokiego ryzyka.

4. Program ochrony lotnictwa cywilnego
Zarejestrowany agent, aby uzyskaæ status, zobowi¹zany jest do z³o¿enia do
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego odpowiedniego wniosku o zatwierdzenie podmiotu oraz programu ochrony zarejestrowanego agenta przed aktami bezprawnej ingerencji.
Program ochrony (lub zmiany do programu ochrony zwi¹zanej z poziomem
ochrony) musi byæ uzgodniony przez Departament Ochrony i U³atwieñ w Lotnictwie Cywilnym ULC (LOB), a nastêpnie zatwierdzony przez prezesa ULC.
Jego treœæ musi byæ opracowana zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 marca 2013 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych programów
ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 374). W rozporz¹dzeniu tym sprecyzowano zakres programu ochrony, tj. poszczególne zagadnienia jakie ma zawieraæ, oraz wskazano wymogi formalne, które musi spe³niæ przedmiotowy
dokument (m.in. forma papierowa i elektroniczna, sposób numeracji dokumentu itp.). Oznaczenie dokumentu odpowiedni¹ klauzul¹ tajnoœci ma charakter
fakultatywny.
Za³¹cznik 1 rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. (Dz. U. poz. 374) okreœla, ¿e w programie ochrony portu lotniczego konieczne jest zamieszczenie organizacji, obowi¹zków i zakresu odpowiedzialnoœci s³u¿b ochrony oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej
za ochronê oraz zasady dzia³ania Zespo³u Ochrony Lotnisk. Ponadto nale¿y wykonaæ opis strefy ogólnodostêpnej, strefy operacyjnej, strefy zastrze¿onej, czêœci
krytycznej strefy zastrze¿onej, a w stosownych przypadkach strefy wydzielonej
wraz z przebiegiem granic pomiêdzy nimi, wymieniæ œrodki ochrony portu lotniczego oraz opisaæ sposób kontroli dostêpu. Do programu ochrony portu lotniczego
nale¿y do³¹czyæ za³¹czniki potwierdzaj¹ce zamieszczane informacje.

Podsumowanie
Lotnisko jest obiektem nara¿onym w szczególny sposób na zagro¿enia jego
bezpieczeñstwa. Wa¿nym elementem jest umiejscowienie w aktach prawnych
definicji aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym. W przypadku zaist-
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nienia takich aktów nieodzowne jest dzia³anie s³u¿b operacyjnych, osób funkcyjnych, jednostek dzia³aj¹cych na terenie portu lotniczego. Œwiadomoœæ ochrony
lotnictwa cywilnego i zwi¹zane z tym szkolenia maj¹ na celu przeciwdzia³anie
pojawiaj¹cym siê zagro¿eniom. Niezwykle wa¿ne jest odpowiednie dzia³anie
s³u¿b zajmuj¹cych siê obs³ug¹ naziemn¹. Znajomoœæ przepisów u³atwiaj¹cych
obs³ugê ³adunków, baga¿y i poczty jest konieczna, aby lot przebiega³ w sposób
bezpieczny. Zwiêkszaj¹cy siê na lotniskach ruch spowodowa³ koniecznoœæ
wprowadzania u³atwieñ podczas obs³ugi ³adunków i poczty, ale mo¿e to byæ kolejnym elementem pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ.
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HANDLING AGENT ACTIVITIES IN REFERENCE
TO LEGISLATIVE CHANGES OF COMMON PRINCIPLES
OF CIVIL AVIATION SECURITY
Summary: The article presents the activity of handling agent operating in airport for
the sake of air carriers. It describes the scope of handling agents activities including
the list of ground handling services in accordance with the relevant regulation of the
Minister of Transport, Construction and Maritime Economy.
The aim of the article is to present the changes that have been made on common
rules for civil aviation security. According to the accepted requirements, handling
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agent must submit a Protection Program directly to the Office of Civil Aviation. The
content of the program has been published in the Regulation on the detailed requirements for conservation programs in civil aviation.
The safety of civil aviation in terms of security is an area that is exposed to a number
of risks. That is why it is so important to constantly improve organizational and legal
framework and the operational and technical prevention of illegal acts aimed against
the aviation.
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STRATYFIKACJA RYNKOWA PRZEDSIÊBIORSTW
BRAN¯Y TSL – UJÊCIE METODOLOGICZNE
Streszczenie: Stratyfikacja rynkowa przedsiêbiorstw powi¹zana jest ze stopniem realizacji ich celu dzia³alnoœci, co w wymiarze rynkowym wi¹¿e siê z umiejêtnoœci¹ kompensacji zmian, czyli samoregulacj¹. Dostêpne dane sprawozdawcze, prezentuj¹ce
podstawowe charakterystyki ekonomiczne uczestników danego rynku, u¿yteczne s¹
do stratyfikacji wg udzia³u w rynku na koniec danego okresu sprawozdawczego (zazwyczaj na podstawie osi¹gniêtego przychodu) lub wed³ug zysku czy zatrudnienia,
jednak¿e s¹ bezu¿yteczne, gdy chodzi o ukazywanie zdolnoœci samoregulacyjnych.
Miar¹ opisuj¹c¹ te zdolnoœci i pokazuj¹c¹ sprawnoœæ przystosowawcz¹ przedsiêbiorstw jest zmiana poziomu wskaŸnika sprawnoœci samoregulacyjnej. Prezentowana
w artykule analiza zmian tego wskaŸnika liczona na przestrzeni roku 2014 (statyczny
wskaŸnik powinien byæ i zosta³ wyliczony dla dwóch nastêpuj¹cych po sobie okresów sprawozdawczych) pozwoli³a wskazaæ przedsiêbiorstwo najlepiej przystosowuj¹ce siê do zmian na rynku w tym roku.

Wprowadzenie
Stratyfikacja rynkowa przedsiêbiorstw zwi¹zana jest z identyfikacj¹ funkcji,
jak¹ pe³ni¹ okreœlone podmioty w otoczeniu wraz ze wskazaniem ich charakterystyk (celów i zachowañ rynkowych), w tym zdolnoœci do kompensacji zmian
zachodz¹cych w otoczeniu. Rezultatem prowadzonej dzia³alnoœci jest stopieñ
realizacji za³o¿onych celów gospodarczych przedsiêbiorstw, staje siê on podstaw¹ przypisywania podmiotu do okreœlonej warstwy, np. do grupy podmiotów mniej lub bardziej efektywnych. Zaliczenie przedsiêbiorstwa do okreœlonej
warstwy mo¿e odbywaæ siê w sposób oczywisty, niekoniecznie zwi¹zany
wprost z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ i jej wynikami, jak ma to miejsce w przypadku klasyfikacji przedsiêbiorstw na mikro, ma³e, œrednie i du¿e, gdzie podstawowym kryterium jest poziom zatrudnienia oraz wartoœæ posiadanego maj¹tku.
Znalezienie siê w okreœlonej warstwie, równie¿ dla samych podmiotów, staje siê
podstaw¹ pozycjonowania ich wzglêdem innych. Pozycjonowanie dokonywane
jest wed³ug okreœlonych kryteriów, jednak¿e czêsto kryteria te daj¹ podstawy
do wnioskowania o rynku, lecz nie o samych podmiotach. Co wiêcej, s¹ to za-

168

Andrzej Letkiewicz, Beata Majecka

zwyczaj miary pozwalaj¹ce na opis sytuacji rynkowej ex post. Prawdziwie u¿yteczn¹ wiedz¹, która mo¿e byæ wykorzystana w stanowieniu i realizacji strategii,
jest zatem œwiadomoœæ zdolnoœci przedsiêbiorstwa do realizacji jego przysz³oœciowych celów. Do ustalenia zdolnoœci podmiotu do zajmowania okreœlonego
miejsca na rynku w przysz³oœci trzeba przyj¹æ inne kryteria pomiaru, bardziej
skoncentrowane na atrybutach podmiotów gospodaruj¹cych. Tak¹ miar¹ mo¿e
byæ ich sprawnoœæ samoregulacyjna. W artykule zostanie przedstawiona metodologia pomiaru sprawnoœci samoregulacyjnej przedsiêbiorstw z bran¿y TSL.
Za bazê informacji o podmiotach pos³u¿¹ powszechnie dostêpne rankingi
przedsiêbiorstw – nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e w rankingach tych nie znajduj¹
siê zazwyczaj wszystkie podmioty obecne na rynku, ale jedynie te, które udostêpni³y swoje dane. Wszelkie badania realizowane na tej podstawie nie daj¹ zatem kompletnej wiedzy o rynku i podmiotach prowadz¹cych w jego ramach
swoj¹ dzia³alnoœæ, ale obrazuj¹ pewne tendencje i relacje.

1. Stratyfikacyjne podejœcie do kszta³towania pozycji rynkowej
przedsiêbiorstw
Rynek jest przestrzeni¹, w której rozmieszczone s¹ poszczególne podmioty
gospodaruj¹ce (obok innych podmiotów wyznaczaj¹cych pewne ramy funkcjonowania dla tych pierwszych). Przystêpuj¹c do badañ nad poznaniem rzeczywistoœci gospodarczej, a szczególnie skupiaj¹c siê na jej wymiarze podmiotowym,
nale¿y owe podmioty w okreœlony sposób uporz¹dkowaæ. Ka¿da „gospodarka
sk³ada siê z warstw podmiotów gospodaruj¹cych, które pozostaj¹ ze sob¹ i miêdzy sob¹ w nieprzypadkowych relacjach wspó³zale¿noœci, w szczególnych przypadkach nadrzêdnoœci albo te¿ podporz¹dkowania”1. Postrzeganie zjawisk rozstrzygaj¹cych siê na rynku przez pryzmat zró¿nicowanych warstw podmiotów
gospodaruj¹cych odnosi siê do stratyfikacyjnego podejœcia do kszta³towania
obrazu rynku (w tym i rynku TSL). Stratyfikacjê przedsiêbiorstw w gospodarce
mo¿na rozumieæ dwojako. Po pierwsze, jest ona procesem zmierzaj¹cym do
uwarstwienia przedsiêbiorstw, bêd¹c pochodn¹ ich dzia³añ dostosowawczych
w zakresie wykorzystywania dostêpnych, zawsze w ograniczonym zakresie,
zasobów2. Jest to proces po czêœci wymuszony innymi procesami rynkowymi,
ale te¿ mo¿e byæ w pe³ni inicjowany przez poszczególne przedsiêbiorstwa poszukuj¹ce swojego miejsca na rynku – poprzez swoje dzia³ania w okreœlonych
warunkach mog¹cy zapocz¹tkowaæ wy³anianie siê nowej warstwy podmiotów.
1

2

K. Sza³ucki, Stratyfikacja ekonomiczna przedsiêbiorstw jako metoda pomiaru dobrobytu gospodarczego [w:]
Oblicza dobrobytu – perspektywa nauk ekonomicznych, red. M. Makowski, B. Paw³owska, K. Strza³a-Osuch,
„Prace i Materia³y Powiœlañskiej Szko³y Wy¿szej w Kwidzynie” 2013, nr 1, s. 47.
B. Majecka, Behawioralne wartoœci stratyfikacji ekonomicznej przedsiêbiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2015, s. 36.
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Po drugie, stratyfikacja oznacza pewn¹ charakterystykê rynku, tworzy ona obraz rynku. Z uwagi na zmiennoœæ sytuacji rynkowej i rozwój funkcjonalny poszczególnych podmiotów stratyfikacyjny obraz rynku niew¹tpliwie ma charakter dynamiczny.
Trwaj¹ca nieustannie walka konkurencyjna, a tak¿e jej konsekwencje w postaci okreœlonych wyników ekonomicznych osi¹ganych w zmiennych i czêsto
nieprzewidywalnych warunkach wspó³czesnego rynku, zmuszaj¹ przedsiêbiorstwa do ci¹g³ej czujnoœci i coraz bardziej wnikliwego i zarazem ostro¿nego odczytywania zjawisk i procesów rynkowych. Prowadzi to do poszukiwania takiego miejsca na rynku, aby osi¹gaæ jak najlepsze wyniki dzia³alnoœci bie¿¹cej, co
powinno pozwoliæ przedsiêbiorstwu przetrwaæ, jak i realizowaæ jego cele d³ugookresowe, g³ównie w postaci maksymalizacji wartoœci rynkowej. Przedsiêbiorstwa, staraj¹c siê na bie¿¹co dostosowywaæ do wymogów rynku, ci¹¿¹ ku takiej
kombinacji zasobów, umiejêtnoœci oraz mo¿liwoœci wykorzystania szans rynkowych, aby zrealizowaæ swoje cele na za³o¿onym poziomie – zaczynaj¹ tworzyæ
osobniczo zró¿nicowane strategie rynkowe. W wyniku tych procesów tworz¹
siê ca³e populacje przedsiêbiorstw o podobnych cechach lub realizuj¹cych podobne dzia³ania w odniesieniu do okolicznoœci pojawiaj¹cych siê w ich otoczeniu3.
Efektem jest zaistnienie podmiotów nie tyle najlepiej przystosowanych, ale najlepiej przystosowuj¹cych siê do zastanych warunków funkcjonowania. Trudno
spodziewaæ siê, ¿e wszystkie podmioty bêd¹ pod¹¿a³y dok³adnie t¹ sam¹ drog¹
tworzenia podstaw swojego rozwoju, jednak¿e w rzeczywistoœci gospodarczej
mo¿na zaobserwowaæ podobieñstwa pomiêdzy przedsiêbiorstwami. Tym samym zaczynaj¹ siê tworzyæ grupy przedsiêbiorstw podobnie postrzegaj¹cych
rzeczywistoœæ rynkow¹ i da siê wœród nich wyró¿niæ jednostki typowe charakteryzuj¹ce siê okreœlonymi umiejêtnoœciami w zakresie gospodarowania. Ka¿da
z tych grup mo¿e posiadaæ inne atrybuty sukcesu, co niew¹tpliwie pozwala na
potwierdzenie istniej¹cej w praktyce ekwifinalnoœci.
Skutkiem dostosowañ przedsiêbiorstw do zmiennoœci otoczenia oraz podejmowania ci¹g³ych zmian wewn¹trz jest pewne dynamiczne uporz¹dkowanie
rzeczywistoœci rynkowej w postaci daj¹cych siê wyró¿niæ w przestrzeni rynku
zró¿nicowanych, ale jednoczeœnie homogenicznych wewnêtrznie warstw podmiotów gospodaruj¹cych. Poszczególne warstwy przedsiêbiorstw charakteryzuj¹ siê okreœlonymi cechami osobniczymi podmiotów w warstwach tych obecnych, a w konsekwencji specyficznymi zachowaniami rynkowymi. Ujêcie
stratyfikacyjne przedsiêbiorstw na rynku, w tym podmiotów bran¿y TSL, wykorzystuj¹ce inne ni¿ klasycznie przyjmowane kryteria typologiczne przedsiêbiorstw, umo¿liwia ujawnienie innego ni¿ tradycyjny obrazu rzeczywistoœci gospodarczej, pozwalaj¹cego na odmienn¹ od dotychczasowych interpretacjê
cech, predyspozycji i zachowañ rynkowych podmiotów gospodaruj¹cych4.
3

G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 73.
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„Wejœcie do okreœlonej warstwy jest funkcj¹ umiejêtnoœci odnalezienia siê
w konkretnych uwarunkowaniach regulacyjno-realnych, co wiêcej – zdolnoœci
do pokonywania barier, które te uwarunkowania stawiaj¹ przed poszczególnymi podmiotami”5. Najbardziej interesuj¹c¹ poznawczo kwesti¹ jest to, jakie zdolnoœci powinny posiadaæ poszczególne przedsiêbiorstwa, aby nie tylko zaj¹æ
okreœlone miejsce w rankingu ich pozycji rynkowych, ale tak¿e mieæ realne podstawy do zagwarantowania sobie miejsca w warstwie podmiotów optymalnie
przygotowanych na wyzwania przysz³oœci.

2. Ekonomiczne rezultaty dzia³alnoœci przedsiêbiorstw
jako podstawa ich stratyfikacji
Ka¿de przedsiêbiorstwo jest organizacj¹ celow¹, przy czym cel podstawowy
w postaci wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa osi¹gany jest przez ca³¹ wi¹zkê celów cz¹stkowych. Realizacji celów s³u¿y polityka, w ramach której podejmowane s¹ najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce przetrwania i rozwoju w odniesieniu do
poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiêbiorstwa. Przetrwanie i rozwój przedsiêbiorstwa jest funkcj¹ dodatniej ró¿nicy pomiêdzy przychodami
i kosztami. W zwi¹zku z tym cele przedsiêbiorstwa mo¿na podzieliæ na dwie
grupy – cele zabezpieczaj¹ce (zapewniaj¹ce przetrwanie) i cele dochodowe.
Cele zabezpieczaj¹ce, zapewniaj¹ce przetrwanie przedsiêbiorstwa, odnosz¹ siê
do utrzymania okreœlonego poziomu i stanu œrodków produkcyjnych, w przypadku przedsiêbiorstw transportowych g³ównie taboru, na takim poziomie
i w takim stanie technicznym, aby zapewniæ przedsiêbiorstwu równowagê finansow¹ pozwalaj¹c¹ na sp³atê zobowi¹zañ. Poziom rentownoœci sprzeda¿y,
a w konsekwencji zaanga¿owanego kapita³u, odzwierciedlaæ i uzasadniaæ powinien wskaŸnik intensywnoœci wykorzystania posiadanego maj¹tku produkcyjnego oraz efektywnoœæ wykorzystania zasobów. Cele dochodowe zwi¹zane s¹
z d¹¿eniem przedsiêbiorstwa do uzyskania pozytywnej relacji miêdzy poniesionymi nak³adami i uzyskanymi dziêki temu efektami. Wymiar tych celów mo¿e
mieæ charakter absolutny lub wzglêdny. Charakter absolutny posiadaj¹ mierniki
celów w postaci zysku netto (celem jest maksymalizacja wyniku) lub poziomu
wygospodarowanej gotówki (celem równie¿ jest jego maksymalizacja), natomiast wzglêdny charakter posiadaj¹ mierniki relatywne oparte na rentownoœci
kapita³u ca³kowitego, w³asnego, obrotu czy nak³adów inwestycyjnych6.

4
5
6

B. Majecka, Behawioralne wartoœci stratyfikacji..., s. 14.
Ibidem, s. 19.
A. Letkiewicz, Gospodarowanie w transporcie samochodowym – zagadnienia wybrane, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2006, s. 76–77.
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Wskazane cele, bêd¹c z punktu widzenia up³ywu czasu postrzegane rezultatowo, czyli jako rezultat dzia³alnoœci w danym okresie, staj¹ siê równie¿ narzêdziami opisu zdolnoœci przystosowawczych danego podmiotu do zmiennych
warunków rynkowych wystêpuj¹cych w czasie, którego wskaŸniki te dotycz¹.
Najczêœciej wystêpuj¹cym okresem pomiaru realizacji celów podstawowych
przedsiêbiorstw jest rok obrotowy, który definiowany jest w ustawach rachunkowo-podatkowych7 jako dwanaœcie kolejno nastêpuj¹cych po sobie miesiêcy,
w szczególnym przypadku mo¿e byæ on zgodny z rokiem kalendarzowym.
Zamykanie pewnego okresu po³¹czone ze zmian¹ roku rodzi wœród przedsiêbiorstw naturaln¹ tendencjê do dokonywania ocen, w tym porównawczych
w przestrzeni, czyli porównywania siê z innymi podmiotami. Najczêœciej wykorzystywanymi i co wa¿ne porównywalnymi s¹ dane sprawozdawcze przedsiêbiorstw odnosz¹ce siê do wielkoœci wspomnianych wy¿ej, gdy¿ przez kategoryzacjê zdarzeñ wed³ug kryteriów prawa podatkowo-rachunkowego i standaryzacjê
ich zapisu staj¹ siê one porównywalne merytorycznie. Pozwala to na ukazanie
cech wszystkich porównywanych podmiotów znajduj¹cych siê w okreœlonym
miejscu w uk³adzie hierarchicznym. Taka wiedza pozwala danemu przedsiêbiorstwu, dokonuj¹cemu porównañ przestrzennych, na odnotowanie swojego miejsca na rynku w odniesieniu do konkurentów. Jako przyk³ad mo¿na przywo³aæ
podmioty wykazane w rankingu opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
w 2015 r. – zestawienie to przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Ranking* przedsiêbiorstw wykonuj¹cych us³ugi transportu i spedycji drogowej
wed³ug przychodów z TSL za 2014 r.
Nazwa

7

Przychody Przychody Zysk netto Zysk netto Zatrudnie- Zatrudnie2013
2014
2013
2014
nie 2013
nie 2014

JAS-FBG S.A.

447 214 000 457 265 000

6 086 000

7 808 000

950

1018

Erontrans

354 729 212 387 422 943

5 439 856

3 136 293

298

314

SKAT Transport
Sp. z o.o. sp. k.

184 990 992 282 281 168

5 398 429

11 725 744

109

135

HellmannWordwide
Logistics Sp. z o.o.
sp. k.

254 294 000 280 525 000

1 126 000

1 033 000

410

391

Grupa Delta Trans

253 107 600 252 081 000

9 534 700

5 309 500

1148

1036

LINK Sp. z o.o.

220 176 170 247 844 431

5 030 073

5 092 203

504

531

CAT LC Polska
Sp. z o.o.

202 044 000 209 214 000

2 370 000

2 370 000

266

282

Yusen Logistics
(Polska) Sp. z o.o.

164 616 000 208 101 000

-275 000

1 077 000

178

205

Zwrot ustawy rachunkowo-podatkowe odnosi siê do ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86 ze zm.).
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Nazwa

Mexem Sp. z o.o.

Przychody Przychody Zysk netto Zysk netto Zatrudnie- Zatrudnie2013
2014
2013
2014
nie 2013
nie 2014
182 812 000 196 081 000

6 037 000

8 192 000

253

259

88 112 973 193 486 078

769 046

2 242 478

120

188

Batim Transport
Miêdzynarodowy
i Spedycja

178 472 000 190 962 000 11 228 000

404 000

505

565

PPT PKS Gdañsk-Oliwa S.A.

162 868 849 180 486 579

2 776 186

2 372 011

148

164

SM Logistics
Sp. z o.o.

156 739 984 170 039 319

1 202 778

1 896 702

98

101

Eurogate Logistics
Sp. z o.o.

99 502 000 117 176 000

878 000

1 701 000

57

68

No Limit

94 605 000 103 279 000

147 000

1 655 000

354

371

Optima Sp. z o.o.

Omida Group

58 709 694

95 809 413

6 361 412

1 898 494

125

173

ZTE Radom Sp. z o.o. 79 496 660

79 578 913

236 118

412 260

301

304

Jura Polska Sp. z o.o.

69 969 400

77 699 600

45 500

-261 600

29

33

Trans Logistyka –
Olga Juchniewicz
sp. k.

56 856 000

70 154 000

3 191 000

3 485 000

172

229

Botrans Sp. z o.o.

68 478 659

64 305 847

989 149

809 719

113

94

Magtrans

62 867 000

62 563 000

1 829 287

3 184 395

248

253

AsstrA Associated
Traffic AG

84 354 000

58 677 000

1 133 000

187 000

77

80

SM Agroland
Sp. z o.o.

48 281 824

48 172 666

842 979

622 275

33

35

Intertransports Centre-Polska Sp. z o.o.

34 227 322

36 932 883

1 426 238

1 501 991

18

19

Nox-Pol Sp. z o.o.

27 149 655

35 817 308

185 385

385 414

87

100

Delphia Pisarska-Klinkosz, Klinkosz
i Zagarów sp. j.

11 529 333

12 971 153

117 339

844 238

12

13

Transrem Sp. z o.o.

8 320 061

8 772 907

803 934

1 040 611

84

86

Albatros Cargo
Sp. z o.o.

5 400 000

5 200 000

312 000

862 000

6

8

* ranking odzwierciedla wyniki tylko tych przedsiêbiorstw, które udostêpni³y swoje dane do badañ

ród³o: „Dziennik Gazeta Prawna” 24.06.2015, nr 120(4013).

Prezentowana tabela szereguje, a wiêc pozycjonuje przedsiêbiorstwa wed³ug
poziomu przychodu osi¹gniêtego w 2014 r., co jest u¿yteczne dla przedsiêbiorstw jedynie do okreœlenia w³asnego udzia³u w rynku, nie mówi natomiast
nic o tym, w jaki sposób przedsiêbiorstwo gospodarowa³o na przestrzeni tego
roku. Co prawda mo¿na wnioskowaæ w tym zakresie, dokonuj¹c analizy dynamiki przychodu rok do roku, jednak¿e fundamentalna kwestia odnosz¹ca siê do

Stratyfikacja rynkowa przedsiêbiorstw bran¿y TSL – ujêcie metodologiczne

173

zdolnoœci kompensacji zmian na rynku jest ci¹gle nierozstrzygniêta, gdy¿ nawet
w zakresie dynamiki przychodów niezwykle trudno zestawiaæ ze sob¹ chocia¿by pierwsze i ostatnie z przedsiêbiorstw.
Odnosz¹c siê do tabeli 1, mo¿na stwierdziæ, ¿e przedsiêbiorstwo znajduj¹ce
siê na pierwszym miejscu wed³ug poziomu przychodu uzyskanego w 2014 r.
(JAS-FBG S.A.) osi¹gnê³o dynamikê wzrostow¹ przychodu na poziomie 102%,
natomiast Albatros Cargo Sp. z o.o., bêd¹ce na ostatnim miejscu – 96%, co oznacza, ¿e jego przychody w roku 2014 s¹ mniejsze ni¿ w roku 2013. Wnioskuj¹c
tylko z tych parametrów, mo¿na dojœæ do przekonania, ¿e pierwsze jest lepsze
i sprawniejsze ni¿ ostatnie. Jednak¿e porównuj¹c skalê ich dzia³alnoœci, trzeba
dojœæ do wniosku, ¿e pope³nia siê znacz¹cy b³¹d metodologiczny, gdy¿ przychód JAS-FBG S.A. jest na poziomie 457 mln 265 tys. PLN, natomiast Albatros
Cargo Sp. z o.o. osi¹gnê³o przychód na poziomie 5,2 mln PLN, podobnie
wygl¹da porównanie zatrudnienia w pierwszej firmie wynosz¹cego 1018 osób,
a w drugiej 8. Jaka zatem jest mo¿liwoœæ porównania tych przedsiêbiorstw ze
sob¹ i udzielenia odpowiedzi, które z nich w 2014 r. lepiej poradzi³o sobie ze
zmiennoœci¹ otoczenia, a zatem lepiej rokuje na przysz³oœæ?
Rozwi¹zuj¹c tak postawiony problem, nale¿y podj¹æ rozwa¿ania w zakresie
samoregulacji definiowanej jako zdolnoœæ i umiejêtnoœæ kompensacji niekorzystnych zmian na rynku. W wymiarze rynkowym i z funkcjonalnego punktu
widzenia krótkookresowym celem staje siê d¹¿enie do utrzymania status quo na
rynku, przez co przetrwanie jest podstawowym zadaniem samoregulacji, co
wymusza jej rozumienie jako dzia³ania wpisuj¹cego siê w spektrum mo¿liwoœci
podejœcia podmiotu gospodaruj¹cego do relacji z otoczeniem bazuj¹cych na
charakterze tego podmiotu. Jedn¹ z po¿¹danych cech okreœlaj¹cych charakter
podmiotu gospodaruj¹cego jest zdolnoœæ podejmowania wyzwañ i konfiguracji
zasobów w sposób dot¹d nierealizowany – co jest wyrazem szczególnie rozumianej przedsiêbiorczoœci (witalnoœci8). Przedsiêbiorcze w takim rozumieniu
podmioty gospodaruj¹ce maj¹ w swej filozofii funkcjonowania zapisan¹ naturaln¹ sk³onnoœæ do poszukiwania rozwi¹zañ funkcjonalnych niewystêpuj¹cych
w innych podmiotach, przez co lepiej dostosowuj¹ siê do warunków wystêpuj¹cych w otoczeniu. W konsekwencji rezultatem dzia³añ samoregulacyjnych
w przedsiêbiorstwach „przedsiêbiorczych” s¹ zmiany w zakresie budowania
równowag cz¹stkowych oraz ich wzajemnych relacji, chodzi tu o jakoœciowe
zmiany w funkcjonowaniu, a zmiany te mog¹ dotyczyæ technologii i techniki,
rynku (poszukiwania nowych rynków, zaspokajania nowych potrzeb, stosowania nowych kana³ów dystrybucji), rozwi¹zañ ekonomiczno-finansowych (mechanizmów i Ÿróde³ finansowania podmiotu, rozwi¹zañ relacji finansowych
podmiot-klient, cen, relacji w³asnoœciowych), regu³ formalnych i struktur, syste8

B. Majecka, Perspektywy zachowañ przedsiêbiorstw. Celowoœæ, funkcjonalnoœæ, witalnoœæ, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 125–136.
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mu spo³ecznego (rekrutacji, motywacji, oceny, awansu, kultury, mechanizmu
komunikowania siê, inicjatyw spo³ecznych, podejmowania decyzji), relacji z otoczeniem (marketingu, promocji, public relations, lobbingu)9.
Samoregulacja odnosi siê do sprawnoœci realizacji celu identyfikowanego
w wymiarze danych dostêpnych jako dane sprawozdawcze, takie jak: maj¹tek,
przychody, koszty oraz zysk, czasami zatrudnienie. Jednak¿e istotne s¹ nie tylko
wielkoœci u¿ytych zasobów, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim, sposób ich
konfiguracji. Kompensacja zmian w ramach samoregulacji rynkowej sprowadza
siê zatem do poszukiwania takiej konstrukcji mechanizmu funkcjonowania
przedsiêbiorstwa transportowego, aby jak najlepiej okreœliæ zasady u¿ycia zasobów
odpowiedzialnych za generowanie przychodów w odniesieniu do mo¿liwoœci
rynkowych przedsiêbiorstwa. U¿ycie zasobów wyceniane jest w postaci kosztów
funkcjonowania w obszarze dzia³alnoœci podstawowej.
Uwzglêdniaj¹c charakterystyki gospodarowania przedsiêbiorstw transportowych, metodologiê pomiaru sprawnoœci samoregulacyjnej mo¿na oprzeæ na
przychodach i zysku osi¹gniêtych przez podmiot, jednak¿e relatywizacji tych
wielkoœci trzeba dokonaæ przez sprawnoœæ dzia³ania wyra¿on¹ poziomem zatrudniania, co wynika z charakterystyki dzia³alnoœci transportowej identyfikowanej jako œwiadczenie us³ug, w ramach której maj¹tek odgrywa drugoplanow¹ rolê. Mo¿na wiêc zbudowaæ wskaŸnik sprawnoœci samoregulacyjnej
(WSS) tak, aby uwzglêdnia³ zyskownoœæ przychodu10 (sprawnoœæ samoregulacji
finansowej), przychodowoœæ zatrudnienia11 (sprawnoœæ samoregulacji operacyjnej) oraz zyskownoœæ zatrudnienia12 (sprawnoœæ samoregulacji ekonomicznej).
Poszczególne rodzaje sprawnoœci cz¹stkowych wzajemnie siê wzmacniaj¹ lub
os³abiaj¹, st¹d relacje miêdzy czynnikami opisywaæ nale¿y iloczynem. Aby wyeliminowaæ wp³yw skali gospodarowania, wynik mno¿enia nale¿y podzieliæ
przez rz¹d wielkoœci przychodu osi¹gniêtego przez ostatnie przedsiêbiorstwo
z próby przyjêtej do analizy (np. jeœli ostatnie przedsiêbiorstwo uszeregowane
wed³ug poziomu przychodów za dany rok osi¹gnê³o przychód na poziomie miliona, to dzielnikiem jest milion, jeœli natomiast poziom mierzony jest w tysi¹cach, to dzielnikiem jest tysi¹c) Formu³a wskaŸnika sprawnoœci samoregulacyjnej (WSS) przedstawia siê zatem nastêpuj¹co:

9

10

11

12

A. Letkiewicz, Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiêbiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 186–187.
Inaczej: miernik zyskownoœci sprzeda¿y ogó³em. G. Michalski, Podstawy zarz¹dzania finansami
przedsiêbiorstwa, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania „Edukacja”, Wroc³aw 2004, s. 28.
Inaczej: miernik wydajnoœci pracy. Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie, red. M. Jerzemowska,
PWE, Warszawa 2006, s. 313.
Inaczej: miernik rentownoœci zatrudniania. Analiza finansowa w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, red.
L. Bednarski, T. Waœniewski, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce, Warszawa 1996,
s. 191.
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Zn Ps Zn
×
×
Ps Zatr Zatr
WSS =
Sop
gdzie:
Zn
Ps
Zatr
Sop

– zysk netto,
– przychody ze sprzeda¿y,
– zatrudnienie,
– rz¹d osi¹gniêtego przychodu przez ostatnie przedsiêbiorstwo z próby badawczej.

Skomponowany w taki sposób wskaŸnik nie ma wartoœci referencyjnych, nie
ma tak¿e wartoœci granicznej, jest miar¹ wzglêdn¹, której u¿ytecznoœæ wynika
z mo¿liwoœci porównañ w czasie lub w przestrzeni i standaryzacji eliminuj¹cej
skalê dzia³ania. Sam wskaŸnik, jako taki, liczony dla poszczególnych okresów
sprawozdawczych i przedsiêbiorstw pozwala porównaæ podmioty miêdzy sob¹
i uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie odnosz¹ce siê do zrelatywizowanej umiejêtnoœci przystosowywania siê do identycznych dla wszystkich uczestników rynku
warunków rynkowych. Jednak¿e dopiero dynamiczny charakter analizy tego
wskaŸnika (zmian jego poziomu z okresu na okres) pokazuje zdolnoœci samoregulacyjne przedsiêbiorstwa pozwalaj¹ce rokowaæ co do d³ugookresowego trendu wzrostu wartoœci podmiotu. Oznacza to, ¿e w danych uwarunkowaniach
rynku, niezale¿nych od podmiotu, jedne przedsiêbiorstwa lepiej siê do tych warunków dostosowuj¹, wykorzystuj¹c szanse i eliminuj¹c zagro¿enia zwiêkszania efektywnoœci gospodarowania w d³ugim okresie, a inne gorzej.
Tabela 2. Wybrane przedsiêbiorstwa wykonuj¹ce us³ugi transportu i spedycji drogowej
wed³ug dynamiki wskaŸnika sprawnoœci samoregulacyjnej

Nazwa

Poziom WSS Poziom WSS
w 2013 r.
w 2014 r.

Zmiana
poziomu
wskaŸnika

Lokata
Lokata
wg zmiany
wg udzia³u
poziomu
w rynku
wskaŸnika

Albatros Cargo Sp. z o.o.

2 704,00

11 610,06

8 906,06

1

28

SKAT Transport Sp. z o.o.
sp. k.

2 452,91

7 544,20

5 091,29

2

3

95,61

4 217,38

4 121,77

3

26

569,38

1 000,42

431,04

4

9

41,04

58,83

17,79

13

1

7,54

6,98

- 0,56

16

4

2 589,92

120,43

- 2 469,50

28

16

Delphia Pisarska-Klinkosz,
Klinkosz i Zagarów sp. j.
Mexem Sp. z o.o.
JAS-FBG S.A.
HellmannWordwide
Logistics Sp. z o.o. sp. k.
Optima Sp. z o.o.
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Z analizy przyrostu poziomu wskaŸnika sprawnoœci samoregulacyjnej (tab. 2)
jednoznacznie wynika, ¿e przywo³any wczeœniej podmiot, który charakteryzowa³ siê najwiêkszym udzia³em w rynku (JAS-FBG S.A.), nie dokona³ najlepszej
konfiguracji zasobów dla osi¹gniêcia równowagi funkcjonalnej – zaj¹³ 13 miejsce.
Optymalnym rozwi¹zaniem okaza³a siê konfiguracja ujemnej dynamiki przychodu (co mo¿e oznaczaæ wycofywanie siê z rynku o niskiej efektywnoœci) przy
wzrostowej dynamice zysku i zatrudnienia. Tak¹ konfiguracjê dzia³añ rynkowych
i u¿ytych do ich osi¹gniêcia zasobów uzyska³ inny podmiot (ostatni w zestawieniu wed³ug wielkoœci przychodów w 2014 r., czyli Albatros Cargo Sp. z o.o.), którego przyrost poziomu wskaŸnika sprawnoœci samoregulacyjnej osi¹gn¹³ poziom 8906 punktów.
Warto zwróciæ uwagê na podmiot zajmuj¹cy drugie miejsce wed³ug zmiany
wskaŸnika WSS i trzecie miejsce wed³ug udzia³u w rynku (SKAT Transport Sp.
z o.o. sp. k.) – charakteryzuje siê ono stabilnoœci¹ funkcjonaln¹ i samoregulacyjn¹ gwarantuj¹c¹ sukces d³ugookresowy.

Podsumowanie
Bior¹c pod uwagê wskaŸnik sprawnoœci samoregulacyjnej i zmiany jego poziomu w poszczególnych latach, rysuje siê inny obraz rynku TSL ni¿ ten widziany
jedynie przez pryzmat przychodów czy szerzej udzia³u w rynku. Uwzglêdniaj¹c
sprawnoœæ samoregulacyjn¹ podmiotów, czyli bazuj¹c na zdolnoœci przedsiêbiorstw do realizacji celów krótko- i d³ugookresowych w zakresie przychodów
ze sprzeda¿y, zysku netto, zatrudnienia i okreœlonych konfiguracji wspomnianych
wielkoœci, uzyskuje siê wiedzê o mo¿liwoœciach, jakimi dysponuj¹ poszczególne
przedsiêbiorstwa w kontekœcie ich d³ugotrwa³ego rozwoju. Je¿eli przedsiêbiorstwa charakteryzuj¹ siê sprawnoœci¹ samoregulacyjn¹, to zapewne przetrwaj¹
w d³ugim okresie i bêd¹ siê w stanie rozwijaæ – czego nie da siê powiedzieæ
o przedsiêbiorstwach jedynie na podstawie generowanych wyników, postrzeganych jako oddzielne kategorie. Sprawnoœæ samoregulacyjna przedsiêbiorstw
mo¿e zdecydowaæ o zakwalifikowaniu ich do okreœlonej warstwy podmiotów
bardziej lub mniej sprawnych, co pokazuje inny obraz rynku i niew¹tpliwie
przek³ada siê na przewidywanie przysz³ych stanów tego rynku.
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MARKET STRATIFICATIONS OF TLS SECTOR ENTERPRISES –
METHODOLOGICAL APPROACH
Summary: Market stratification of the enterprises is connected with the degree of
completion of their business goals, which, in the market view, is connected with the
ability to compensate for the changes, that is to self-regulate. Available reports which
show the basic economic characteristics of the participants of a certain market are useful for the stratification according to the market share in a specific year (mostly based
on the sales revenue) or profit or employment. However, they are irrelevant when it
comes to showing the self-regulatory capabilities. A measure which shows these abilities and the enterprise adaptation skills is the change of the indicator of selfregulatory effectiveness. The presented analysis of the changes of the indicator which
has been calculated for the year 2014 (the static indicator should be and was
calculated for two following accounting periods) allowed to point out the enterprise
which adapted the best to the changes on the market.
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FORMU£A EFEKTYWNOŒCIOWA DU PONTA
W WARUNKACH DOTOWANIA DZIA£ALNOŒCI
OPERACYJNEJ PRZEDSIÊBIORSTW TRANSPORTOWYCH
Streszczenie: Deficytowy charakter us³ug œwiadczonych w ramach publicznego transportu zbiorowego powoduje, ¿e zastosowanie formu³y efektywnoœciowej Du Ponta
do oceny przedsiêbiorstw transportowych funkcjonuj¹cych w ró¿nych modelach
organizacyjnych – mimo zbli¿onej sytuacji rynkowej – mo¿e daæ zgo³a odmienne wyniki. Model Du Ponta jest bardzo dobrym narzêdziem do oceny efektywnoœci gospodarczej, jednak o kszta³cie poszczególnych agregatów finansowych powinna decydowaæ nie zasada ekonomiczna, a sytuacja na danym rynku us³ug transportowych.

Wprowadzenie
Zadaniem przedsiêbiorstw transportowych funkcjonuj¹cych w ramach publicznego transportu zbiorowego, jest – poza osi¹ganiem pozytywnych wyników
ekonomicznych, które wynikaj¹ niejako z definicji przedsiêbiorstwa – realizacja
potrzeb komunikacyjnych mieszkañców danego obszaru administracyjnego.
Taki stan rzeczy powoduje powszechnoœæ dotacji wystêpuj¹cych w tej specyficznej dzia³alnoœci, co nie pozostaje bez wp³ywu na rozwa¿ania nad efektywnoœci¹
gospodarowania osi¹gan¹ przez przedsiêbiorstwa transportowe.
Celem artyku³u jest ukazanie modeli regulowanego publicznego transportu
zbiorowego: z organizatorem oraz bez wyodrêbnionego organizatora. Implikuje
to Ÿród³o i wielkoœæ przychodów osi¹ganych przez funkcjonuj¹ce w ramach danego modelu przedsiêbiorstwa transportowe oraz formê udzielanych dotacji, co z kolei jest podstaw¹ do rozwa¿añ na temat efektywnoœci podmiotów gospodarczych.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele form oceny efektywnoœci gospodarowania, autorka zdecydowa³a siê jednak na wybór formu³y Du Ponta. Przes³ank¹
by³a wieloœæ jej zwolenników oraz fakt, ¿e jest ona uznan¹ syntez¹ oceny efektywnoœci przedsiêbiorstw. Autorka podjê³a siê rozwa¿añ na temat: czy deficytowy
charakter us³ug œwiadczonych przez przedsiêbiorstwa transportowe rzeczywiœcie pozwala z powodzeniem stosowaæ formu³ê Du Ponta do badania efektywnoœci tych podmiotów.
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1. Formu³a Du Ponta jako klasyczne ujêcie efektywnoœci
gospodarowania przedsiêbiorstwa
Kategoria rentownoœci w sposób najbardziej syntetyczny odzwierciedla efektywnoœæ gospodarowania przedsiêbiorstw. Analiza Du Ponta jest rozwiniêciem
analizy wskaŸnikowej. Klasyczne ujêcie formu³y efektywnoœciowej Du Ponta
opiera siê na zysku netto, czyli rentownoœci netto. Pozwala to na ocenê globalnej
efektywnoœci gospodarowania podmiotu poddanego analizie. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e rentownoœæ w przedsiêbiorstwach transportowych mo¿e
przyj¹æ nie tylko formê zyskownoœci, ale tak¿e deficytowoœci. Dla potrzeb analizy autorka przyjê³a zatem wskaŸniki rentownoœci oparte na wyniku finansowym netto, który mo¿e przyjmowaæ formê zarówno zysku, jak i straty.
Analiza Du Ponta polega na dezintegracji wskaŸnika rentownoœci kapita³u
w³asnego, co ma s³u¿yæ identyfikacji zale¿noœci i powi¹zañ miêdzy wskaŸnikami cz¹stkowymi1, czyli rentownoœci¹ kapita³u w³asnego oraz rentownoœci¹
sprzeda¿y. Daje to mo¿liwoœæ pog³êbionej oceny kategorii ekonomicznych, które bêd¹ wp³ywa³y na wzrost z kapita³u zainwestowanego w przedsiêbiorstwo.
Relacja zachodz¹ca miêdzy wskaŸnikami rentownoœci sprzeda¿y, obrotowoœci maj¹tku oraz mno¿nika kapita³u w³asnego, wp³ywaj¹cymi na rentownoœæ
kapita³u w³asnego, przedstawia siê nastêpuj¹co2:
W fn W fn Ps M
=
× ×
Kw³
Ps M K w ³
gdzie:
Wfn
Kw³
Ps
M

–
–
–
–

wynik finansowy netto,
kapita³ w³asny,
przychody ze sprzeda¿y,
maj¹tek.

WskaŸnik rentownoœci kapita³u w³asnego, który liczy siê jako iloraz wyniku
finansowego netto oraz kapita³ów w³asnych, mo¿na przedstawiæ jako iloczyn
dwóch wskaŸników: mno¿nika kapita³u w³asnego (aktywa ogó³em/kapita³
w³asny) oraz rentownoœci maj¹tku (wynik finansowy netto/maj¹tek). Z przedstawionej relacji mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e efektywnoœæ wykorzystania
maj¹tku przedsiêbiorstwa przek³ada siê na pomna¿anie maj¹tku jego w³aœcicieli.
Daje siê zauwa¿yæ tak¿e zale¿noœæ zysków b¹dŸ strat, jakie osi¹gaj¹ w³aœciciele
podmiotu gospodarczego, od sposobu finansowania maj¹tku przedsiêbiorstwa.
WskaŸnik ten stanowi istotn¹ pomoc dla w³aœcicieli przy wyborze kierunku inwestowania posiadanego przez nich kapita³u. Mog¹ oni bowiem kontynuowaæ
1
2

Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2013, s. 127.
M. Krajewski, Zarz¹dzanie finansowe w przedsiêbiorstwach, Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
Gdañsk 2008, s. 98.
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inwestycje w maj¹tek przedsiêbiorstwa lub przeznaczaæ œrodki na aktywnoœæ
poza przedsiêbiorstwem3.
WskaŸnik rentownoœci maj¹tku, liczony jako wynik finansowy netto dzielony
przez maj¹tek, mo¿na w bardziej rozbudowanej formie przedstawiæ jako iloczyn
dwóch wskaŸników: rentownoœci sprzeda¿y, liczonej jako iloraz wyniku finansowego netto i przychodów ze sprzeda¿y, oraz wskaŸnika obrotowoœci maj¹tku,
czyli przychodów ze sprzeda¿y dzielonych przez wielkoœæ maj¹tku. Z tej relacji
nale¿y wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e efektywnoœæ wykorzystania aktywów nie pozostaje bez pozytywnego wp³ywu na przychody ze sprzeda¿y4.

2. Modele organizacji publicznego transportu zbiorowego
Publiczny transport zbiorowy mo¿e byæ zorganizowany na podstawie
dwóch podstawowych rodzajów modeli zarz¹dzania, mianowicie: modelu komunikacji zderegulowanej, w którym nie wystêpuje regulacja publiczna, oraz
modelu komunikacji regulowanej, w którym regulacja publiczna wystêpuje. Podzia³ ten przedstawiony zosta³ na rysunku 1.
Modele organizacji i zarz¹dzania
publicznym transportem zbiorowym

Model zderegulowany

Model regulowany

z udzia³em organizatora

bez udzia³u organizatora

Rysunek 1. Modele organizacji publicznego transportu zbiorowego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2002, s. 143.

Model zderegulowany zak³ada, ¿e rola instytucji samorz¹dowych w organizacji publicznego transportu zbiorowego sprowadza siê do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury transportowej oraz kontroli poziomu bezpieczeñstwa
us³ug œwiadczonych przez przedsiêbiorstwa transportowe. Dostêp do rynku
przez wspomniane przedsiêbiorstwa i œwiadczenie na nim us³ug jest nieograniczony dla tych podmiotów, które dysponuj¹ odpowiednim taborem. Model ten
zak³ada, ¿e na rynku wystêpuje konkurencja, a przewoŸnicy miêdzy sob¹ ustalaj¹ rozlokowanie linii komunikacyjnych, rozk³ady jazdy oraz ceny biletów5.
3
4
5

Ibidem, s. 96.
L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa 2007, s. 122.
Zarz¹dzanie komunikacj¹ miejsk¹, red. O. Wyszomirski, Gdañska Fundacja Kszta³cenia Mened¿erów,
Gdañsk 1999, s. 48.

182

Ewelina Mandera

W przypadku modelu zderegulowanego nie wystêpuje ¿adna forma wsparcia
publicznego przewoŸników.
Powy¿szy sposób organizacji publicznego transportu zbiorowego sprawia, ¿e
przewoŸnicy koncentruj¹ siê na obni¿aniu kosztów w celu zachowania b¹dŸ
osi¹gniêcia konkurencyjnoœci. Priorytetem nie jest jakoœæ œwiadczonych us³ug
transportowych rozumiana jako: komfort taboru czy dostosowanie rozk³adu
jazdy i przebiegu linii komunikacyjnych do potrzeb mieszkañców. Odpowiedzi¹ na te problemy jest udzia³ samorz¹du w organizacji publicznego transportu
zbiorowego, a wiêc modele regulowane6.
Celem w³adz samorz¹dowych jest zapewnienie ca³oœciowej obs³ugi komunikacyjnej podleg³ego im obszaru administracyjnego7, a szczególnie uwzglêdnienie natê¿enia komunikacji w tych miejscach, gdzie potrzeba funkcjonowania
transportu publicznego ze wzglêdów ekonomicznych i spo³ecznych jest wœród
mieszkañców najsilniejsza. Stawianie pewnych wymogów przewoŸnikom wi¹¿e
siê ze spadkiem op³acalnoœci prowadzonej przez nich dzia³alnoœci. Wystêpuj¹
bowiem linie, na których przewozy nie s¹ op³acalne, a zapewnienie taboru
o okreœlonych parametrach technicznych wymaga anga¿owania znacznych œrodków finansowych. Z tego wzglêdu w modelach zak³adaj¹cych regulacjê wystêpuje ró¿nego rodzaju wsparcie finansowe podmiotów zajmuj¹cych siê œwiadczeniem us³ug w ramach publicznego transportu zbiorowego8.
W ramach regulowanego publicznego transportu miejskiego wystêpuj¹ dwa
modele9:
– publicznego transportu miejskiego regulowanego z wyodrêbnieniem organizatora;
– publicznego transportu miejskiego regulowanego bez udzia³u organizatora.

3. Charakterystyka efektywnoœci gospodarowania w modelu
regulowanym publicznego transportu miejskiego
z wyodrêbnieniem organizatora mierzona formu³¹ Du Ponta
Model ten zak³ada obecnoœæ na rynku organizatora oraz operatorów wykonuj¹cych faktyczn¹ pracê przewozow¹10. Do zadañ organizatora nale¿y m.in.11:
6

7
8

9
10

11

Transport. Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Za³oga, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2016, s. 398–403.
Zob. art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).
Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 2002, s. 143–144.
Transport. Nowe wyzwania…, s. 398–403.
K. Sza³ucki, Ekonomiczna efektywnoœæ przedsiêbiorstw publicznego transportu zbiorowego w œwietle powierzeniowej formu³y wykonywania zadañ przewozowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, nr 742, Problemy Transportu i Logistyki” 2012, nr 19, s. 206.
Gospodarowanie w komunikacji miejskiej…, s. 154.
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– og³aszanie przetargów w celu wyboru podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi przewozowe i zawieranie z nimi umów;
– nadzór nad realizacj¹ przewozów,
– badanie rynku,
– opracowywanie planów rozwojowych komunikacji miejskiej,
– tworzenie rozk³adów jazdy,
– sprzeda¿ biletów,
– okreœlanie koniecznego poziomu dotowania komunikacji miejskiej.
Obecnoœæ organizatora pozwala na stworzenie jednolitego systemu komunikacji miejskiej, a jednoczeœnie zachowanie konkurencji na rynku. Dzia³a to na
zasadzie pewnego rodzaju franchisingu, poniewa¿ poszczególni przewoŸnicy
wykonuj¹ swoje us³ugi korzystaj¹c z marki organizatora – dziêki czemu pasa¿erowie odnosz¹ wra¿enie, ¿e na rynku wystêpuje tylko jedno przedsiêbiorstwo
przewozowe12.
W modelu regulowanej komunikacji miejskiej z organizatorem przedsiêbiorstwa, które wykonuj¹ us³ugi transportowe, rozliczaj¹ siê z organizatorem. Œrodki bêd¹ce w jego dyspozycji, pochodz¹ w pierwszej kolejnoœci ze sprzeda¿y biletów, w drugiej natomiast z dotacji otrzymanej z bud¿etu jednostki samorz¹du
terytorialnego13. Operatorzy natomiast rozliczaj¹ siê z organizatorem za pomoc¹
stawki ustalonej np. za przejazd jednego kilometra. Kalkulowana w ten sposób
stawka powinna uwzglêdniaæ koszty, jakie musz¹ ponieœæ operatorzy, oraz akceptowalny przez rynek poziom zysku. W tym modelu nie ma podzia³u przychodów operatora na te, które pochodz¹ z dotacji oraz na te, które pochodz¹ ze
sprzeda¿y biletów – czyli za faktycznie wykonane przewozy pasa¿erów.
Na najni¿szym poziomie modelu Du Ponta przedstawiony jest stosunek wyniku finansowego netto do przychodów ze sprzeda¿y. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e wynik
ten bêdzie dodatni, poniewa¿ przychód operatora nie jest uzale¿niony od faktycznej liczby przewiezionych pasa¿erów, czyli liczby sprzedanych biletów, a jest
iloczynem stawki kilometrowej i liczby przejechanych kilometrów.
Osi¹gniêcie zysku powoduje, ¿e wskaŸniki rentownoœci maj¹tku oraz kapita³u w³asnego tak¿e osi¹gn¹ wartoœci dodatnie – mo¿na zatem mówiæ o zyskownoœci podmiotu i pozytywnym obrazie efektywnoœci mierzonej formu³¹ Du
Ponta.

12
13

Ibidem, s. 154.
Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1997, s. 122.
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4. Charakterystyka efektywnoœci gospodarowania w modelu
regulowanym publicznego transportu miejskiego
bez wyodrêbnienia organizatora mierzona formu³¹ Du Ponta
Komunikacja miejska regulowana mo¿e wyst¹piæ równie¿ w sytuacji, gdy
nie powo³uje siê oddzielnego podmiotu, który pe³ni rolê organizatora. Wówczas
przewoŸnik pe³ni tak¿e rolê organizacyjno-zarz¹dcz¹, inaczej zatem ni¿ w poprzednio opisanym modelu, w którym wyodrêbniono operatorów pe³ni¹cych
jedynie funkcjê wykonawcz¹. Taka sytuacja wystêpuje, kiedy w³adza publiczna
powierza obs³ugê komunikacji miejskiej w³asnemu przewoŸnikowi, który dzia³a
w warunkach monopolu14.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w artykule rozwa¿a siê sytuacjê, kiedy przewoŸnik
funkcjonuje jako spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, gdzie wiêkszoœciowym – a w praktyce najczêœciej jedynym – w³aœcicielem jest jednostka samorz¹du terytorialnego. Inne formy organizacyjne, w ramach których funkcjonuj¹ przedsiêbiorstwa transportowe w opisywanym modelu, to15:
– transportowe gospodarstwo pomocnicze jednostki bud¿etowej,
– transportowy zak³ad bud¿etowy.
Analizê porównawcz¹ oparto na spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
poniewa¿ w przypadku funkcjonowania transportowego gospodarstwa pomocniczego jednostki bud¿etowej nie ma rozdzielenia jego bud¿etu od jednostki samorz¹du terytorialnego, natomiast transportowy zak³ad bud¿etowy otrzymuje
dotacje przedmiotowe16. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ jest zatem
najbardziej odpowiedni¹ form¹ do przeprowadzenia tego typu analizy.
Jako ¿e jednostka samorz¹du terytorialnego jest w³aœcicielem podmiotu wykonuj¹cego us³ugi transportowe, w³adze publiczne maj¹ szerokie kompetencje
w zakresie kontrolowania dzia³alnoœci przewoŸnika. Sprzeda¿ biletów za wykonywane us³ugi przewozowe le¿y w gestii przewoŸnika, lecz uzale¿nienie sytuacji
finansowej od liczby przewo¿onych pasa¿erów jest niewielkie. W sytuacji braku
konkurencji nie dzia³a tak¿e mechanizm rynkowy wymuszaj¹cy poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug17.
W przypadku modelu, w którym organizator nie wystêpuje, czêœæ takich
jego funkcji, jak sprzeda¿ biletów czy tworzenie rozk³adów jazdy, musi zostaæ
przejêta przez podmiot wykonuj¹cy us³ugi transportowe. Niewielkie uzale¿nienie
sytuacji finansowej od liczby sprzedanych biletów powoduje jednak, ¿e takie

14
15
16

17

Gospodarowanie w komunikacji miejskiej…, s. 149–150.
Zob. K. Sza³ucki w Transport. Nowe wyzwania…, s. 539.
W. Lachiewicz, Jak finansowaæ deficytowe us³ugi komunalne, http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/
387663,Jak-finansowac-deficytowe-uslugi-komunalne.html [dostêp: 12.03.2015].
Gospodarowanie w komunikacji miejskiej…, s. 150.
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funkcje, jak badanie rynku czy opracowywanie planów rozwojowych komunikacji miejskiej mog¹ byæ realizowane w ograniczonym zakresie18.
W modelu regulowanym publicznego transportu zbiorowego bez organizatora przychody przewoŸników przyjmuj¹ zgo³a inn¹ postaæ ani¿eli przychody
operatorów w modelu z wyodrêbnionym organizatorem. Pochodz¹ bowiem ze
sprzeda¿y biletów, których ceny – z uwagi na u¿ytecznoœæ publiczn¹ transportu
zbiorowego – nie s¹ kalkulowane na podstawie koniecznych do poniesienia
kosztów produkcji œwiadczonych us³ug. Je¿eli koszty przewy¿szaj¹ przychody
jednostki, wynik finansowy przyjmuje postaæ straty netto.
Rozwa¿aj¹c zatem efektywnoœæ gospodarowania w modelu Du Ponta, mo¿na
uznaæ, ¿e rentownoœæ przedsiêbiorstwa ponosz¹cego stratê jest deficytowa. Dodatkowo osi¹gniêcie straty netto nie pozostaje bez wp³ywu na kapita³ w³asny przedsiêbiorstwa, poniewa¿ wynik finansowy osi¹gany przez podmiot jest jednym z bilansowych sk³adników kapita³u w³asnego. Strata netto powoduje zmniejszenie tego¿ kapita³u.

5. Analiza porównawcza formu³y efektywnoœciowej Du Ponta
w ró¿nych modelach regulowanego publicznego transportu
zbiorowego
Kszta³towanie efektywnoœci podmiotów zajmuj¹cych siê œwiadczeniem us³ug
w ramach publicznego transportu zbiorowego wi¹¿e siê z takimi problemami,
jak19:
– za³o¿enie, ¿e ich dzia³alnoœæ jest nierozerwalnie zwi¹zana z u¿ytecznoœci¹
publiczn¹,
– model organizacji, w jakim podmiot funkcjonuje,
– forma organizacyjno-prawna.
Formu³a efektywnoœciowa Du Ponta uznawana jest za jedno z najbardziej
uniwersalnych narzêdzi s³u¿¹cych do ca³oœciowej oceny rentownoœci przedsiêbiorstw. Przedstawiona analiza porównawcza wskazuje jednak na wra¿liwoœæ
formu³y Du Ponta na model, w jakim funkcjonuje przedsiêbiorstwo wykonuj¹ce
us³ugi w ramach publicznego transportu zbiorowego oraz na moment przeprowadzenia analizy.
W artykule wskazano na ró¿ne wielkoœci przychodów ze sprzeda¿y osi¹ganych przez przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w porównywanych modelach. Dla
potrzeb analizy porównawczej nale¿y za³o¿yæ, ¿e w obu modelach wyst¹pi¹
identyczne warunki rynkowe, czyli:
– ceny wykonywanych us³ug wyra¿one cenami sprzedawanych biletów,
18
19

Ibidem.
K. Sza³ucki, Ekonomiczna efektywnoœæ przedsiêbiorstw publicznego transportu zbiorowego…, s. 207.
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– nak³ady konieczne do wytworzenia us³ug przewozowych,
– popyt.
Podstawow¹ ró¿nic¹ w zakresie osi¹gania przychodów ze sprzeda¿y w porównywanych modelach jest ich Ÿród³o. W modelu regulowanym z wyodrêbnieniem organizatora przychody operatorów pochodz¹ od organizatora.
Mechanizm wolnorynkowy wyboru operatorów powinien powodowaæ, ¿e skalkulowana cena us³ug zapewnia pokrycie co najmniej kosztów ich œwiadczenia,
a w³aœciwie osi¹gniêcie zysku.
W modelu bez organizatora przychody przewoŸnika s¹ wynikiem realnie
sprzedanych biletów. Bior¹c pod uwagê, ¿e ceny biletów – z uwagi na spo³eczny
charakter us³ug transportowych – raczej nie s¹ wysokie, aby pokryæ koszty funkcjonowania przedsiêbiorstwa, podmiot zazwyczaj osi¹ga stratê finansow¹ netto.
Przedsiêbiorstwo w modelu z organizatorem powinno osi¹gn¹æ wynik finansowy netto w postaci zysku, a w modelu bez organizatora – stratê. Zatem efektywnoœæ mierzona formu³¹ Du Ponta w pierwszym przypadku osi¹gnie znamiona zyskownoœci, natomiast w drugim – deficytowoœci.
Zaczynaj¹c zatem od rentownoœci sprzeda¿y, w obu modelach bêdzie ona
ró¿na, poniewa¿ w pierwszym modelu przedsiêbiorstwo osi¹gnie zysk, a w drugim
– stratê. Wartoœci tych wskaŸników bêd¹ ró¿ne tak¿e dlatego, ¿e w modelu
z organizatorem przychody ze sprzeda¿y bêd¹ wy¿sze.
Na poziomie rentownoœci maj¹tku wyniki bêd¹ ró¿ne ze wzglêdu na osi¹gniêty w pierwszym modelu zysk, a w drugim – stratê.
Porównuj¹c rentownoœæ kapita³u w³asnego – w pierwszym modelu kapita³
w³asny bêdzie wy¿szy ni¿ w drugim, gdzie zostanie pomniejszony przez stratê
netto z roku obrotowego. Wartoœci wskaŸnika, podobnie jak w poprzednich rodzajach rentownoœci, bêd¹ ró¿ne tak¿e ze wzglêdu na osi¹gniêty zysk/stratê.
W modelu bez wyodrêbnionego organizatora maj¹ jednak miejsce dop³aty
do kapita³u – rezerwowego lub zapasowego – w kwocie ró¿nicy miêdzy faktycznie zafakturowan¹ cen¹ us³ug operatora w modelu z wyodrêbnionym organizatorem i œrodkami pozyskanymi ze sprzeda¿y biletów.
Forma wyrównania sytuacji przedsiêbiorstw w porównywanych modelach
nie jest przypadkowa. Dop³ata do kapita³u rezerwowego b¹dŸ zapasowego
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ nie powoduje powstania obowi¹zku
podatkowego. Nie zostaje ona uwzglêdniona w przychodach, a zatem nie
wyst¹pi zysk brutto, który powoduje powstanie obowi¹zku podatkowego. Œrodki
pochodz¹ce z dop³aty powinny zostaæ przeznaczone na pokrycie straty.
Dop³ata do kapita³u ma jednak miejsce ju¿ w kolejnym roku obrotowym
i w modelowo przedstawionej sytuacji – na koniec roku obrotowego – efektywnoœæ gospodarowania przedsiêbiorstw w porównywanych modelach mierzona
modelem Du Ponta znacz¹co siê od siebie ró¿ni.
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Podsumowanie
W artykule wskazano trzy modele funkcjonowania publicznego transportu
zbiorowego. Zwrócono uwagê na fakt, ¿e konkurencja rynkowa zazwyczaj nie
zapewnia odpowiedniej jakoœci us³ug œwiadczonych pasa¿erom i najprawdopodobniej jest organizowana tylko tam, gdzie jest rentowna.
Formu³a efektywnoœciowa Du Ponta jest dobrym sposobem oceny wielopodmiotowych modeli komunikacyjnych, gdzie zasady zasilania finansowego s¹
wystandaryzowane, a funkcjonuj¹ce w ich ramach podmioty s¹ przedsiêbiorstwami w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Formu³ê tê nale¿y jednak zrelatywizowaæ, gdy sposób zarz¹dzania publicznym transportem zbiorowym jest scentralizowany, a rolê koordynatora pe³ni bud¿et.
W ogólnym rozrachunku mo¿na uznaæ, ¿e model Du Ponta jest bardzo dobrym narzêdziem do oceny efektywnoœci gospodarczej, poszczególne poziomy
agregatów finansowych nale¿y jednak traktowaæ w sposób zindywidualizowany. O kszta³cie tych agregatów nie powinna decydowaæ zasada ekonomiczna,
a sytuacja na danym rynku us³ug transportowych.
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DU PONT EFFICIENCY FORMULA IN CONDITIONS
OF SUBSIDIZING OPERATING ACTIVITIES
OF TRANSPORT ENTERPRISES
Summary: Public transport services have a deficit nature and because of that, using
the Du Pont model to evaluate transport companies operating in different kind of
models – despite similar market situation – can give quite different results. Du Pont
model is a very good tool for the evaluation of economic efficiency, but the shape of
the individual units of accounts should not be decided by economic principle, but by
the situation on the market of public transport services.
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PROBLEMY POZNAWCZE ANALIZY STRATEGICZNEJ
PRZEDSIÊBIORSTW
U¯YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ TRANSPORTU
Streszczenie: Przedsiêbiorstwa, chc¹c utrzymaæ swoj¹ pozycjê na rynku i zapewniæ
trwa³oœæ, musz¹ na bie¿¹co diagnozowaæ sytuacjê, w jakiej siê znajduj¹. Funkcjonowanie na zmieniaj¹cym siê rynku wymaga stworzenia pewnych warunków i ustalenia zasad, zgodnie z którymi przedsiêbiorstwa bêd¹ planowa³y swoje dzia³ania. Narzêdziem pozwalaj¹cym na ocenê warunków funkcjonowania i stworzenie strategii
dzia³ania jest analiza strategiczna. W zale¿noœci od specyfiki rynku przedsiêbiorstwa
mog¹ stosowaæ ró¿ne metody analizy strategicznej zgodnie z potrzebami i uwarunkowaniami rynkowymi. Przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej charakteryzuj¹ siê
swoistymi zasadami organizacji rynku, specyfika ta jednak nie staje na drodze do
wykorzystania analizy strategicznej jako narzêdzia stanowi¹cego sta³y element
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.

Wprowadzenie
Jednym z podstawowych d¹¿eñ przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na rynku
powinno byæ utrzymanie ci¹g³oœci dzia³ania. Tylko zapewnienie przetrwania pozwoli na dalszy zrównowa¿ony rozwój przedsiêbiorstw, a w konsekwencji na
realizacjê za³o¿onych celów. Aby jednak utrzymanie ci¹g³oœci dzia³ania by³o realne,
nale¿y przestrzegaæ pewnych regu³. Wed³ug amerykañskiego Instytutu ds. Utrzymania Ci¹g³oœci Dzia³ania Biznesu1:
– wszelkie dzia³ania przedsiêbiorstw powinny byæ zgodne z przyjêt¹ strategi¹,
– przedsiêbiorstwa przez optymalizowanie rozmiarów produkcji i us³ug musz¹
d¹¿yæ do stworzenia organizacji odpornej na niepo¿¹dane zmiany,
– za utrzymanie ci¹g³oœci dzia³ania musi byæ odpowiedzialne ca³e przedsiêbiorstwo w ka¿dej fazie,
– zapewnienie ci¹g³oœci dzia³ania powinno opieraæ siê na krytycznej ocenie
najistotniejszych obszarów aktywnoœci (mission critical activities), a tak¿e ocenie ciê¿aru obecnych i potencjalnych strat (business impact analysis).
1

T.T. Kaczmarek, G. Æwiek, Ryzyko kryzysu a ci¹g³oœæ dzia³ania. Business continuity management, Difin,
Warszawa 2009, s. 34.
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Pierwszym warunkiem zapewnienia ci¹g³oœci dzia³alnoœci jest funkcjonowanie w ramach przyjêtej strategii przedsiêbiorstwa. Strategia uto¿samiana jest ze
sztuk¹ wojenn¹ zwi¹zan¹ z przygotowywaniem i prowadzeniem wojny lub
przemyœlanym planem dzia³ania w jakiejœ dziedzinie2. W przedsiêbiorstwie jest
rozumiana jako proces definiowania i realizacji celów organizacji. Strategia jest
wiêc programem dzia³ania, który nastawiony jest na podejmowanie d³ugookresowych decyzji zwanych strategicznymi. Decyzje strategiczne ukierunkowane
s¹ na unikanie zagro¿eñ oraz wykorzystywanie szans p³yn¹cych zarówno z otoczenia przedsiêbiorstwa, jak i z jego wnêtrza3. Aby zatem strategia przyjêta
przez przedsiêbiorstwo by³a realna i skuteczna, nale¿y oprzeæ j¹ na procesie
zarz¹dzania strategicznego. Zarz¹dzanie strategiczne polega przede wszystkim
na przygotowaniu optymalnej, efektywnej i skutecznej strategii, ale tak¿e na
stworzeniu takich warunków i mechanizmów dzia³ania, które bêd¹ sprzyja³y jej
wdro¿eniu i realizacji. Najwa¿niejszym etapem zarz¹dzania strategicznego jest
planowanie strategiczne, w wyniku którego przedsiêbiorstwo w kilku etapach
projektuje swoj¹ strategiê4.

1. Za³o¿enia analizy strategicznej przedsiêbiorstw
Analiza strategiczna w przedsiêbiorstwie jest bardzo u¿ytecznym narzêdziem wykorzystywanym w ró¿nych fazach zarz¹dzania. Ogromne znaczenie
analizy strategicznej mo¿na dostrzec ju¿ w pierwszej fazie zarz¹dzania, czyli
planowaniu, zw³aszcza planowaniu strategicznym, ze wzglêdu na wagê podejmowanych decyzji i ich konsekwencje. Planowanie strategiczne wi¹¿e siê bowiem
z kszta³towaniem pozycji przedsiêbiorstwa w d³ugim okresie. Kompleksowe podejœcie do organizacji, nieregularnoœæ, wysoki poziom ryzyka oraz trudnoœci
w dokonywaniu oceny sytuacji to tylko niektóre cechy planowania strategicznego podkreœlaj¹ce jego wagê dla przedsiêbiorstwa5. Jakoœæ i rzetelnoœæ przeprowadzenia analizy strategicznej determinuje skutecznoœæ i efektywnoœæ przysz³ej
strategii przedsiêbiorstwa. Analiza strategiczna, bêd¹ca swego rodzaju diagnoz¹,
polega na ocenie wnêtrza przedsiêbiorstwa z punktu widzenia posiadanego
i wykorzystywanego potencja³u oraz uwarunkowañ zewnêtrznych wynikaj¹cych z zajmowanej lub potencjalnej pozycji na rynku6.
2
3
4

5

6

http://sjp.pwn.pl/sjp/strategia;2576315 [dostêp: 20.02.2016].
M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa 2009, s. 16.
Z. Pierœcionek, Zarz¹dzanie strategiczne w przedsiêbiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 32.
I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2010, s. 21.
Praktyka zarz¹dzania strategicznego. Studia polskich przypadków, red. A. Urbanowska-Sojkin, PWE,
Warszawa 2008, s. 39.
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Analiza strategiczna obejmuje wiele metod badawczych oraz etapów
dzia³ania, skoncentrowanych przede wszystkim na strategicznym myœleniu.
Myœlenie strategiczne d¹¿y do poznawania rzeczywistoœci gospodarczej przez
jej analizowanie oraz stawianie d³ugookresowych prognoz, wykorzystuj¹c
odpowiednio dobrane metody i techniki analizy, przy za³o¿eniu zmiennoœci
i z³o¿onoœci otoczenia. Ci¹g³e poszukiwanie rozwi¹zañ problemów wymusza
nieustann¹ ocenê sytuacji, która sprzyja tworzeniu konkretnych celów. Ze
wzglêdu na ogromn¹ iloœæ czynników kszta³tuj¹cych uwarunkowania funkcjonowania przedsiêbiorstw w myœleniu strategicznym niezbêdne jest interdyscyplinarne podejœcie do procesów zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie7. W analizie
strategicznej diagnozujemy otoczenie oraz wnêtrze przedsiêbiorstwa po to, aby
skonfrontowaæ wyniki tych diagnoz i przy zastosowaniu odpowiednich metod
dokonaæ optymalnego wyboru8. W analizie strategicznej mo¿na i nale¿y pos³ugiwaæ siê zarówno metodami jakoœciowymi, jak i iloœciowymi z wszelkich mo¿liwych dziedzin nauki, zw³aszcza ekonomii, finansów, zarz¹dzania, statystyki,
marketingu, a tak¿e psychologii czy socjologii9.
Analiza strategiczna jest narzêdziem diagnostycznym, które umo¿liwia ocenê ogólnej kondycji przedsiêbiorstwa i jego pozycji na rynku. W zale¿noœci od
potrzeb, mo¿liwoœci czy obowi¹zków przedsiêbiorstwa przeprowadzaj¹ analizê
strategiczn¹ w ró¿nym zakresie. Najczêœciej powodem przeprowadzania analizy strategicznej s¹ w³asne potrzeby jednostki, a jej u¿ytkownikiem jest zarz¹d
przedsiêbiorstwa. Tak rozumiana analiza pe³niæ bêdzie istotn¹ funkcjê w procesie tworzenia strategii lub jej doskonalenia. U¿ytkownikami analizy strategicznej mog¹ byæ tak¿e podmioty zainteresowane kooperacj¹ z przedsiêbiorstwem.
Mog¹ byæ to zarówno obecni, jak i potencjalni udzia³owcy dokonuj¹cy oceny
przysz³ych zysków, kontrahenci oceniaj¹cy mo¿liwoœci wspó³pracy, inwestorzy
szacuj¹cy bariery wejœcia na rynek i atrakcyjnoœæ bran¿y, konkurenci dostosowuj¹cy w³asne instrumenty konkurowania, a tak¿e banki i inne instytucje finansowe okreœlaj¹ce zdolnoœæ kredytow¹10.
W zale¿noœci od celu analizy i potrzeb przedsiêbiorstwa, a tak¿e podejœcia
zarz¹du wyró¿nia siê trzy sposoby, wed³ug których przedsiêbiorstwa podchodz¹ do analizy strategicznej. Pierwszym sposobem jest postrzeganie analizy
strategicznej przez pryzmat kszta³towania ogólnych celów funkcjonowania organizacji. Podejœcie takie wymaga oceny organizacji jako ca³oœci i koncentruje
siê na doskonaleniu zarz¹dzania przez analizowanie i wczesne wykrywanie
trendów i nieprawid³owoœci w otoczeniu, aby przedsiêbiorstwo mog³o elastycznie reagowaæ. Drugi sposób polega na zorientowaniu na planowaniu strategicz-

7
8
9
10

J. Penc, Strategie zarz¹dzania. Perspektywiczne myœlenie, systemowe dzia³anie, Placet, Warszawa 1994, s. 64.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiêbiorstwa, PWE, Warszawa 1994, s. 14.
M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie…, s. 32.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiêbiorstwa…, s. 26.
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nym ze zwróceniem szczególnej uwagi na pozyskiwanie informacji o otoczeniu
w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Trzecie podejœcie ukierunkowane
jest na zarz¹dzanie funkcjonalne. Polega na koncentrowaniu siê przedsiêbiorstwa na tych informacjach zaczerpniêtych z otoczenia, które maj¹ albo mog¹
mieæ wp³yw na doskonalenie specyficznych funkcji przedsiêbiorstwa11.
Zasadniczym celem przeprowadzania analizy strategicznej jest zaprojektowanie strategii przedsiêbiorstwa, czyli d³ugookresowego planu dzia³ania zak³adaj¹cego wykorzystanie najcenniejszych zasobów gwarantuj¹cych osi¹gniêcie
sukcesu w przysz³oœci. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ dokonania wyboru strategicznego, który zawsze obarczony jest ryzykiem zwi¹zanym z potencjalnymi stratami
lub niepowodzeniami podejmowanych dzia³añ. Wybór strategiczny powinien
wskazywaæ przede wszystkim cele i kierunki rozwoju przedsiêbiorstwa, sposoby realizacji dzia³añ, a tak¿e poziom i strukturê zasobów przedsiêbiorstwa stanowi¹cych jego strategiczny potencja³12. Proces wyboru strategicznego polega
przede wszystkim na stworzeniu opcji strategicznych, które zostan¹ poddane
ocenie, na podstawie uzyskanej opinii zostanie dokonany wybór wariantu strategii13. Podstaw¹ wyborów strategicznych jest wiêc analiza strategiczna, a konkretnie wnioski, które z niej wynikaj¹. Analiza strategiczna powinna doprowadziæ
do stworzenia ró¿nych wariantów dzia³ania, aby w nastêpnym etapie planowania strategicznego wybraæ ten uznany za najbardziej korzystny i mo¿liwy do realizacji. Konsekwencj¹ analizy strategicznej jest wdro¿enie strategii. Konieczne
jest wówczas planowanie i organizowanie niezbêdnych zasobów oraz dostosowanie poziomu zorganizowania przedsiêbiorstwa do dzia³añ zaplanowanych
w ramach realizacji strategii. Aby wdro¿yæ strategiê w przedsiêbiorstwie, niezbêdne s¹ decyzje wprowadzaj¹ce system motywacyjny sk³aniaj¹cy pracowników
do postêpowania zgodnie z nowymi regu³ami, a tak¿e odpowiednio zaprojektowany system monitorowania i kontroli efektów dzia³añ14.
W momencie dokonywania wyboru strategicznego, a tak¿e podczas wdra¿ania strategii w przedsiêbiorstwie wa¿n¹ rolê odgrywa informacja. Informacja
w przedsiêbiorstwie jest podstaw¹ do budowania wiedzy na temat warunków
funkcjonowania przedsiêbiorstwa w zmiennym otoczeniu oraz wiedzy na temat
sposobów i metod wykorzystywania posiadanego potencja³u. Informacja jest
wiêc podstawowym czynnikiem kszta³tuj¹cym procesy decyzyjne w przedsiêbiorstwie15. Od jakoœci, rzetelnoœci i prawdziwoœci informacji, a tak¿e od kompetencji i umiejêtnoœci osób przetwarzaj¹cych te informacje na decyzje zale¿y
11
12

13

14
15

Ibidem, s. 29.
Podstawy wyborów strategicznych w przedsiêbiorstwach, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, Warszawa
2011, s. 40.
Z. Pierœcionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 75.
Ibidem, s. 75.
P. Daniluk, Bezpieczeñstwo i zarz¹dzanie. Analiza strategiczna, Difin, Warszawa 2015, s. 36.
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powodzenie i skutecznoœæ analizy i wyborów strategicznych w przedsiêbiorstwie.

2. Problemy poznawcze analizy strategicznej przedsiêbiorstw
Diagnoza umo¿liwiaj¹ca analizê strategiczn¹ polega na kompleksowej i wieloczynnikowej ocenie i monitorowaniu warunków, w jakich funkcjonuje przedsiêbiorstwo. Takie podejœcie umo¿liwia wy³onienie kluczowych czynników decyduj¹cych o sukcesie przedsiêbiorstwa. Analiza strategiczna polega wiêc na
badaniu podstawowych obszarów dzia³ania otoczenia przedsiêbiorstwa, które
dzieli siê na makrootoczenie i mikrootoczenie, oraz potencja³u strategicznego
okreœlanego tak¿e jako otoczenie wewnêtrzne16. Makrootoczenie jest dla przedsiêbiorstwa Ÿród³em potencjalnych szans i zagro¿eñ. Do elementów makrootoczenia nale¿¹ wszelkie czynniki, które oddzia³uj¹ na przedsiêbiorstwo,
a przedsiêbiorstwo na poziomie jednostki nie jest w stanie na nie wp³yn¹æ.
Makrootoczenie, okreœlane tak¿e jako otoczenie dalsze, to zbiór uwarunkowañ
wynikaj¹cych z usytuowania przedsiêbiorstwa w konkretnym kraju czy regionie, systemie ekonomicznym, prawnym, politycznym czy spo³ecznym. Otoczenie bardzo silnie determinuje pozycjê i mo¿liwoœci przedsiêbiorstwa, przy czym
ze wzglêdu na du¿¹ z³o¿onoœæ i burzliwoœæ, a co za tym idzie, trudnoœci w prognozowaniu, charakteryzuje siê wysokim stopniem ryzyka17. Otoczenie bli¿sze,
czyli mikrootoczenie, to wszelkie podmioty i instytucje, z którymi przedsiêbiorstwo jest powi¹zane, wywieraj¹ce wp³yw na zachowania przedsiêbiorstwa. Do
mikrootoczenia nale¿¹ wiêc zarówno obecni, jak i potencjalni konkurenci, dostawcy,
odbiorcy oraz inne podmioty, z którymi przedsiêbiorstwo jest powi¹zane, takie
jak: banki i inne instytucje finansowe, organizacje gospodarcze, pracownicze
czy konsumenckie18. Potencja³ strategiczny przedsiêbiorstwa wyra¿ony jest natomiast przez zasoby, którymi przedsiêbiorstwo dysponuje, a tak¿e przez umiejêtnoœci i zdolnoœci przedsiêbiorstwa do ich wykorzystania. Do podstawowych
zasobów zalicza siê zasoby materialne, ludzkie, informacyjne i finansowe. Maj¹
one charakter raczej uniwersalny i podobne wystêpuj¹ we wszystkich podmiotach. Unikalne umiejêtnoœci i oryginalne sposoby realizacji procesów w przedsiêbiorstwie zaliczane s¹ jednak do zasobów niematerialnych i stanowi¹ szczególny czynnik decyduj¹cy o jego mo¿liwoœciach i pozycji strategicznej19.
16

17

18
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A. Zelek, Zarz¹dzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej
Szko³y Biznesu, Szczecin 2000, s. 31.
K. Janasz, W. Janasz, K. Kozio³, K. Szopik, Zarz¹dzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin,
Warszawa 2008, s. 150.
Zarz¹dzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005,
s. 229.
B. Gajdzik, B. Jama, Analiza strategiczna w procesie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Œl¹skiej, Gliwice 2010, s. 81.
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Analiza strategiczna przeprowadzana w przedsiêbiorstwie w zale¿noœci od
sytuacji i potrzeb mo¿e dotyczyæ trzech podstawowych obszarów strategicznych,
które okreœlaj¹ rodzaj i poziom planowanej strategii. Strategia przedsiêbiorstwa
mo¿e byæ formu³owana na trzech poziomach, zgodnie z którymi dostosowaæ
nale¿y zakres analizy strategicznej. Strategia na najwy¿szym poziomie, na poziomie korporacji, ukierunkowana jest na relacje przedsiêbiorstwa w odniesieniu do makrootoczenia. Strategia konkurencyjna formu³owana na œrednim
poziomie nastawiona jest na mikrootoczenie przedsiêbiorstwa, na szanse i zagro¿enia zwi¹zane g³ównie z utrzymaniem pozycji konkurencyjnej na rynku.
Strategie formu³owane na najni¿szym poziomie organizacji, czyli strategie funkcjonalne, cechuj¹ siê podejœciem zasobowym i uzale¿niaj¹ efektywnoœæ przedsiêbiorstwa na poziomie operacyjnym od jego potencja³u strategicznego20.
Do analizy makrootoczenia przedsiêbiorstwa s³u¿¹ dwie grupy metod opisu
rzeczywistoœci, tj. metody scenariuszowe oraz metody bezscenariuszowe. Techniki scenariuszowe zak³adaj¹ prognozowanie potencjalnych zdarzeñ w przedsiêbiorstwie, a tak¿e ustalanie czynników kszta³tuj¹cych te zdarzenia na skutek
zmian otoczenia. Zmiany te prognozuje siê za pomoc¹ scenariuszy uwzglêdniaj¹cych wiele wariantów zdarzeñ czy stanów otoczenia. Scenariusz jest obrazem przewidywanych zmian w konkretnych sytuacjach. Z pomoc¹ scenariuszy
mo¿na stworzyæ wizjê otoczenia w przysz³oœci, a tak¿e prognozowaæ zjawiska
i procesy determinuj¹ce przysz³e funkcjonowanie przedsiêbiorstwa21. Do metod
scenariuszowych zalicza siê scenariusze mo¿liwych zdarzeñ, scenariusze symulacyjne oraz scenariusze stanów otoczenia. Analizê strategiczn¹ otoczenia dalszego umo¿liwiaj¹ metody bezscenariuszowe zwane tak¿e metodami wielorakich mo¿liwoœci. Zalicza siê do nich metodê delfick¹, ekstrapolacjê trendów oraz
analizê luki strategicznej. Cech¹ charakterystyczn¹ tych metod jest zak³adanie
sta³ej strategii rozwoju oraz ci¹g³oœci zjawisk22. Na podstawie metod bezscenariuszowych prognozuje siê przysz³e trendy i zdarzenia w przedsiêbiorstwie
i otoczeniu na podstawie kszta³towania siê tych zdarzeñ w przesz³oœci.
Kolejnym obszarem analizy strategicznej w przedsiêbiorstwie jest analiza
mikrootoczenia zwana analiz¹ otoczenia konkurencyjnego. Analiza ta pozwala
na zbadanie stosunków panuj¹cych pomiêdzy przedsiêbiorstwem a innymi
podmiotami funkcjonuj¹cymi na rynku i ich ocenê. Najistotniejsza wydaje siê
analiza relacji na poziomie konkurencji obecnej, jak i potencjalnej. Wœród metod
analizy mikrootoczenia znajduj¹ siê metody zwi¹zane z analiz¹ sektorow¹,
maj¹ce na celu okreœlenie atrakcyjnoœci sektora z punktu widzenia barier wejœcia i wyjœcia z rynku, a tak¿e nowych produktów i substytutów. Analiza sekto20
21

22

P. Daniluk, Bezpieczeñstwo i zarz¹dzanie…, s. 52.
E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarz¹dzanie strategiczne przedsiêbiorstwem, PWE,
Warszawa 2004, s. 107.
K. Kozio³, Analiza strategiczna przedsiêbiorstwa na poziomie makrootoczenia. Przedsiêbiorstwa w procesie
zmian, „Studia i Prace Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania” 2010, nr 17, s. 83.
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rowa pozwala tak¿e zbadaæ relacje z klientami oraz z dostawcami, co pomaga
okreœliæ strategiê przedsiêbiorstwa w kontekœcie wspó³pracy z tymi podmiotami.
Ponadto analiza otoczenia konkurencyjnego umo¿liwia okreœlenie pozycji
przedsiêbiorstwa na tle innych podmiotów i wyodrêbnienie z sektora tych podmiotów, które stanowi¹ realne zagro¿enie dla funkcjonowania. Sztandarowe
metody analizy otoczenia konkurencyjnego to: analiza sektora wed³ug Portera
tzw. analiza piêciu si³ Portera, mapa grup strategicznych oraz punktowa ocena
atrakcyjnoœci sektora23.
Trzecim obszarem analizy strategicznej jest analiza potencja³u strategicznego
przedsiêbiorstwa. Do jej metod nale¿¹: cykl ¿ycia produktu i technologii, analiza
kluczowych czynników sukcesu oraz metody macierzowe. Analiza potencja³u
strategicznego pozwala na ocenê efektywnoœci i stopnia wykorzystania posiadanych zasobów w przedsiêbiorstwie, a w konsekwencji umo¿liwia d¹¿enie do
uzyskania strategicznej przewagi. Najistotniejsze czynniki budowania przewagi
strategicznej to jakoœæ procesów produkcyjnych, a tak¿e infrastruktura techniczna, unikalne rozwi¹zania technologiczne i marketingowe czy œwiadomoœæ marki. Strategia, która powstanie w wyniku analizy potencja³u strategicznego, powinna zak³adaæ optymalne jego wykorzystanie24.

3. Analiza strategiczna w warunkach przedsiêbiorstw
u¿ytecznoœci publicznej transportu
Przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej transportu funkcjonuj¹ na specyficznym rynku us³ug, poniewa¿ u¿ytecznoœæ publiczna polega na bie¿¹cym i nieprzerwanym zaspakajaniu zbiorowych potrzeb ludnoœci przez œwiadczenie
powszechnie dostêpnych us³ug25. Przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej
transportu œwiadcz¹ zatem us³ugi transportowe oraz przewozowe polegaj¹ce na
zaspokajaniu potrzeb ludnoœci zwi¹zanych z przemieszczaniem. Charakterystyczne dla takiego rynku jest, i¿ nie spe³nia on wszystkich cech wolnego rynku,
choæby ze wzglêdu na efektywnoœæ i specyfikê polegaj¹c¹ na kszta³towaniu cen,
a tak¿e sposobów kszta³towania konkurencyjnoœci. Przedsiêbiorstwa realizuj¹ce
us³ugi u¿ytecznoœci publicznej, w tym przedsiêbiorstwa transportowe, wymagaj¹ pomocy finansowej ze strony pañstwa w postaci dotacji czy subwencji26. Ze
23

24

25
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J. Ka³kowska, E. Paw³owski, J. Trzcieliñska, Zarz¹dzanie Strategiczne. Metody analizy strategicznej
z przyk³adami, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2010, s. 62–80.
I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarz¹dzaniu firm¹. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 90.
Artyku³ 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43).
B. Zago¿d¿on, Komunikacja miejska jako element sektora publicznego [w:] Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, red. G. Dydkowski, R. Tomanek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 219.
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wzglêdu na specyfikê dzia³ania na rzecz dobra spo³eczeñstwa przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoœci publicznej skazane s¹ na strategiczne myœlenie, a jego konsekwencj¹ jest projektowanie d³ugookresowych strategii. Problemy strategiczne
tych przedsiêbiorstw zwi¹zane s¹ z utrzymaniem ci¹g³oœci dzia³ania, przy czym
najwa¿niejsze wydaj¹ siê procesy wewnêtrzne w przedsiêbiorstwie, które nie
pozostaj¹ obojêtne na wp³yw otoczenia. Podstawowym problemem strategicznym w przedsiêbiorstwach u¿ytecznoœci publicznej transportu jest ci¹g³oœæ
dzia³ania, która zapewniona mo¿e byæ przez utrzymanie ci¹g³oœci finansowania.
Drugim istotnym problemem jest zatrudnienie, a mianowicie zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia w d³ugim okresie. Ponadto sytuacjê nale¿y
oceniæ z perspektywy obs³ugiwanego rynku i postawiæ pytanie, czy rynek ten
nie jest zagro¿ony w d³ugim okresie.
Rozwi¹zanie tych i innych problemów przedsiêbiorstw u¿ytecznoœci publicznej mo¿na znaleŸæ, stosuj¹c uniwersalne narzêdzia diagnozy przedsiêbiorstwa
i jego otoczenia. Zgodnie z zasad¹, i¿ niemo¿liwe jest zarz¹dzanie czymœ czego
nie da siê zmierzyæ, wszelkie problemy nale¿y rozwi¹zywaæ, zaczynaj¹c od analizy, oceny i pomiaru zjawisk. Idealnym narzêdziem pomagaj¹cym rozwi¹zaæ
problemy strategiczne przedsiêbiorstw u¿ytecznoœci publicznej transportu jest
strategiczna karta wyników27. Za³o¿eniem strategicznej karty wyników jest podejœcie perspektywiczne do procesów w przedsiêbiorstwie, polegaj¹ce na równowa¿eniu celów krótkoterminowych z d³ugoterminowymi. Strategiczna karta wyników proponuje cztery perspektywy: finansow¹, klienta, procesów wewnêtrznych
oraz rozwoju. Podstaw¹ do analizowania przedsiêbiorstwa w tych perspektywach jest ustalenie zale¿noœci przyczynowo-skutkowych, dziêki którym mo¿na
poznaæ czynniki warunkuj¹ce poszczególne procesy28. W perspektywie finansowej wykorzystuje siê mierniki finansowe umo¿liwiaj¹ce ocenê przedsiêbiorstwa
pod k¹tem kondycji finansowej oraz poziomu finansowania i jego Ÿróde³. Celem przedsiêbiorstw u¿ytecznoœci publicznej transportu w perspektywie finansowej mo¿e byæ utrzymanie okreœlonej struktury finansowania czy zapewnienie
p³ynnoœci finansowej. Perspektywa klienta koncentruje siê na tworzeniu strategii rynkowej przez okreœlenie segmentu rynku oraz charakterystykê klienta docelowego. Perspektywa klienta umo¿liwia przedsiêbiorstwom u¿ytecznoœci publicznej transportu rozwi¹zaæ problem dotycz¹cy przysz³ego zapotrzebowania
spo³eczeñstwa na us³ugi przewozowe, okreœlaj¹c tym samym mo¿liwoœci przetrwania na rynku. Trzecia perspektywa procesów wewnêtrznych polega na
d¹¿eniu do doskonalenia procesów w przedsiêbiorstwie. Us³ugi œwiadczone
przez przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej transportu musz¹ mo¿liwie najbardziej satysfakcjonowaæ pasa¿erów. Wysoki poziom us³ug zapewniæ mog¹
27
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R.S. Kaplan, D.P. Horton, Strategiczna karta wyników. Jak prze³o¿yæ strategiê na dzia³anie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 38.
A. Jab³oñski, M. Jab³oñski, Strategiczna karta wyników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011, s. 16.
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dzia³ania innowacyjne oraz inwestycje infrastrukturalne poprawiaj¹ce warunki
pasa¿erów podczas transportu. Ostatnia perspektywa rozwoju koncentruje siê
na zasobach przedsiêbiorstw, które powinny byæ utrzymywane i rozwijane, aby
doskonaliæ procesy w d³ugim okresie. Cele perspektywy rozwoju s¹ dope³nieniem trzech pozosta³ych perspektyw, gdy¿ tylko efektywne wykorzystanie zasobów pozwala na sprawne realizowanie pozosta³ych d¹¿eñ29. Przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoœci publicznej transportu w d³ugim okresie musz¹ planowaæ suprastrukturê oraz zapotrzebowanie kadrowe. Zapewnienie taboru zwi¹zane jest
z perspektyw¹ finansow¹, analiza rynku pod k¹tem poda¿y pracowników
w d³ugim okresie z pewnoœci¹ umo¿liwi rozpoznanie problemu zaspokojenia
potrzeb kadrowych.
Budowa strategicznej karty wyników ze wzglêdu na kontekst przyczynowo
skutkowy powinna byæ stosowana ³¹cznie z innymi metodami analizy strategicznej. W przedsiêbiorstwach u¿ytecznoœci publicznej transportu analiza ta powinna byæ skoncentrowana na strategii ukierunkowanej na klientów, jakoœæ œwiadczonych us³ug oraz na uwarunkowania rynkowe30. Uzupe³nienie strategicznej
karty wyników stanowi metoda piêciu si³ Portera. Metoda ta bazuje na piêciu
podstawowych czynnikach, takich jak: si³a przetargowa dostawców, si³a przetargowa nabywców, groŸba pojawienia siê konkurencji, zagro¿enie ze strony substytutów oraz si³a konkurencji w sektorze31. Za pomoc¹ piêciu si³ przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej transportu mog¹ okreœliæ w³asn¹ pozycjê strategiczn¹, przy czym nacisk nale¿y po³o¿yæ na analizê si³y przetargowej klientów, okreœlaj¹c tym samym perspektywy na przysz³oœæ. Przydatne te¿ mog¹ byæ
metody scenariuszowe, które pozwol¹ przewidzieæ pewne zjawiska rynkowe
i ich wp³yw na dzia³ania przedsiêbiorstwa.

Podsumowanie
Przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej transportu powinny koncentrowaæ
siê przede wszystkim na pewnoœci us³ug finansowania oraz zapewnieniu
ci¹g³oœci dzia³ania. Specyficzny rynek u¿ytecznoœci publicznej o raczej nierynkowym charakterze okreœla pewne zasady, które wp³ywaj¹ na funkcjonowanie
przedsiêbiorstw. Wybory strategiczne uwarunkowane s¹ jakoœci¹ decyzji. Korzystne dla przedsiêbiorstw decyzje mog¹ zapadaæ jedynie wówczas, gdy s¹ poprzedzone wnikliw¹ analiz¹ przyczynowo-skutkow¹. Analiza strategiczna oferuje
wiele technik pozwalaj¹cych na skuteczne przewidywanie procesów gospodarczych, jak i wewn¹trz przedsiêbiorstwa. Musi byæ sta³ym elementem zarz¹dza29
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J. Brzóska, A. Karbownik, M. Kruczek, Strategiczna karta wyników w teorii i praktyce, Wydawnictwo
Politechniki Œl¹skiej, Gliwice 2012, s. 13–16.
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nia przedsiêbiorstwem, aby zapewniæ sukces i stanowiæ kluczowy element zwyciêstwa przedsiêbiorstwa na rynku.
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COGNITIVE PROBLEMS OF STRATEGIC ANALYSIS
OF ENTERPRISE PUBLIC TRANSPORT
Summary: The company, to maintain its market position, and ensure the sustainability
of the entity, they have to keep diagnose the situation they are in. Functioning in
a changing market requires the creation of certain terms and conditions under which
the companies will plan their activities. The tool to assess the conditions of operation
and the creation of strategy is strategic analysis. Depending on the specific market,
companies may use different methods of strategic analysis, depending on the needs
and market conditions. Utility companies are characterized by specific rules of organization of the market, but the specificity is not getting in the way of the use of strategic
analysis as a tool constituting a permanent element of business management.
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PORÓWNANIE KOSZTÓW SPO£ECZNYCH
ZWI¥ZANYCH Z ZAKUPEM CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH
Z NACZEPAMI SPE£NIAJ¥CYCH NORMÊ EURO 5
I EURO 6 I ICH EKSPLOATACJ¥
Streszczenie: Artyku³ zawiera analizê kosztów prywatnych zwi¹zanych z zakupem
i eksploatacj¹ ci¹gnika siod³owego Volvo FH w wersji spe³niaj¹cej normê Euro 5 oraz
Euro 6 wraz z naczep¹ kurtynow¹ Wielton, a tak¿e analizê kosztów zewnêtrznych
wynikaj¹cych z eksploatacji takich zestawów transportowych.
Celem artyku³u jest wskazanie, który z dwóch zestawów transportowych generuje
mniejsze koszty zakupu i eksploatacji z punktu widzenia przedsiêbiorstwa (na podstawie analizy kosztów prywatnych) oraz spo³eczeñstwa (na podstawie analizy
kosztów spo³ecznych).

Wprowadzenie
Polska w ostatnich latach sta³a siê jednym z potentatów na rynku Unii Europejskiej w zakresie drogowego transportu towarów. Mo¿liwe to by³o dziêki zaoferowaniu atrakcyjnych cen przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu us³ug. Stosunek ceny do jakoœci us³ug wynika w du¿ej mierze z taboru
eksploatowanego przez przedsiêbiorstwo transportowe, a dok³adniej z modelu
ci¹gnika siod³owego. Na jego wybór najwiêkszy wp³yw maj¹ koszty zakupu
oraz koszty eksploatacji. Te zaœ zale¿¹ nie tylko od konkretnego modelu pojazdu, ale tak¿e od normy emisji spalin spe³nianej przez zasilaj¹cy go silnik.
G³ównym celem wprowadzenia przez Uniê Europejsk¹ norm emisji spalin
by³o ograniczenie emisji zanieczyszczeñ przez pojazdy drogowe. Cel ten zosta³
osi¹gniêty, kosztem tych dzia³añ jest jednak wzrost ceny ci¹gnika siod³owego.
Wskazane wydaje siê zatem uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy ze spo³ecznego punktu widzenia wprowadzanie wy¿szych norm emisji spalin ma uzasadnienie, czyli czy dodatkowe koszty zwi¹zane z zakupem bardziej przyjaznych
œrodowisku pojazdów s¹ mniejsze ni¿ suma ewentualnych oszczêdnoœci wyni* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.
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kaj¹cych z eksploatacji zestawów transportowych oraz korzyœci wynikaj¹cych
ze zmniejszonej emisji zanieczyszczeñ. OdpowiedŸ na to pytanie jest zale¿na
przede wszystkim od modeli analizowanych ci¹gników siod³owych oraz od parametrów charakteryzuj¹cych ich eksploatacjê (roczny przebieg, zu¿ycie paliwa
itd.). Artyku³ ten mo¿e udzieliæ jedynie czêœciowej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ograniczaj¹c wskazanie do popularnych wœród polskich przewoŸników ci¹gników siod³owych marki Volvo model FH spe³niaj¹cych normê Euro 5
i Euro 6, eksploatowanych przez jedn¹ z nowos¹deckich firm transportu miêdzynarodowego.

1. Koszty spo³eczne w teorii ekonomii
Pojêcie kosztu spo³ecznego ma swoje pocz¹tki w u¿ytym w 1890 r. przez
Alfreda Marshalla1 okreœleniu external economies, t³umaczonym jako efekt zewnêtrzny. Przedstawienie tego zjawiska przez A. Marshalla, mimo ¿e nie do koñca pokrywa³o siê z aktualnie przyjêt¹ definicj¹ efektu zewnêtrznego, zapocz¹tkowa³o
rozwój kierunku ekonomii zwi¹zanego z analiz¹ kosztów prywatnych, zewnêtrznych i spo³ecznych.
Aktualnie akceptowany pogl¹d na koszt spo³eczny i korzyœæ spo³eczn¹
przedstawi³ Arthur Pigou2, definiuj¹c efekt zewnêtrzny jako rozbie¿noœæ pomiêdzy prywatnymi (wewnêtrznymi dla przedsiêbiorstwa) i spo³ecznymi korzyœciami lub kosztami.
Na podstawie literatury ekonomicznej3 mo¿na stwierdziæ, ¿e efekt zewnêtrzny ma miejsce wtedy, gdy zachodz¹ dwa warunki:
– jeden podmiot oddzia³uje na drugi w taki sposób, ¿e zmienia siê funkcja u¿ytecznoœci lub funkcja produkcji podmiotu, który nie bierze udzia³u w dzia³alnoœci powoduj¹cej zmianê tej funkcji;
– podmiot powoduj¹cy efekty zewnêtrzne nie jest obci¹¿ony kosztami nastêpstw powodowanych swoj¹ dzia³alnoœci¹4.
1
2
3

4

A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan, London 1890.
A. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan, London 1932.
J. Black, N. Hashimzade, G. Myles, Dictionary of economics, Oxford University Press, Oxford 2009;
M. Blaug, Economic theory in retrospect, Cambridge University Press, Cambridge 1996; E.V. Bowden,
J.H. Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozs¹dku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002; D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarnoœæ”, Gdañsk
1991; K.G. Lofgren, Market and externalities [w:] Principles of Environmental and Resource Economics,
eds H. Folmer, H.L. Gabel, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2000; P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus,
Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
M. Trela, Internalizacja kosztów zewnêtrznych transportu drogowego w Polsce, Wydawnictwa AGH,
Kraków 2014, s. 12.
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Takie rozumienie tego pojêcia prowadzi do koniecznoœci podzia³u efektów
zewnêtrznych na pieniê¿ne oraz technologiczne, czyli uwzglêdnione ju¿ przez
dzia³anie mechanizmu rynkowego (efekty pieniê¿ne), a tak¿e prowadz¹ce do
zmiany technologii, a ich oddzia³ywanie na odbiorcê jest bezpoœrednie, czyli nie
dokonuje siê za poœrednictwem rynku. Przyjmuje siê zatem, ¿e efektem zewnêtrznym s¹ tylko efekty technologiczne, które nie zosta³y zdyskontowane
przez rynek.
Kosztem zewnêtrznym mog¹ wiêc byæ tylko efekty technologiczne, a przy
tym tylko te, które s¹ mierzalne i niekorzystne. Mierzalne, poniewa¿ koszt jest
kategori¹ powoduj¹c¹ koniecznoœæ „wyceny” danego zjawiska, a tylko te daj¹ce
siê zmierzyæ, mo¿na wyceniæ, niekorzystne zaœ dlatego, ¿e korzystny efekt nie
bêdzie generowa³ kosztów.
Na podstawie analizy pojêcia kosztu zewnêtrznego oraz teorii przedstawionej przez A. Pigou mo¿na stwierdziæ, ¿e koszt spo³eczny to suma kosztu prywatnego oraz kosztu zewnêtrznego. Takie podejœcie jest obecnie najbardziej popularne
w literaturze przedmiotu, co uzasadnia zastosowanie go w niniejszym artykule.

2. Za³o¿enia dotycz¹ce obliczeñ, wartoœci finansowych
oraz parametrów eksploatacyjnych
1) w artykule przedstawione zosta³y ró¿nice w kosztach prywatnych i zewnêtrznych zwi¹zane z zakupem i eksploatacj¹ zestawów transportowych spe³niaj¹cych normê Euro 5 i Euro 6. Koszty, które s¹ identyczne dla obydwu analizowanych zestawów, nie wp³yn¹ w ¿aden sposób na wynik porównania, dla
realizacji celu artyku³u istotne jest zatem przedstawienie ró¿nicy kosztów
spo³ecznych, a nie ich ca³kowitych wartoœci;
2) przyjêto, ¿e koszty spo³eczne kalkulowane bêd¹ dla ca³ego terenu Unii Europejskiej (UE). Zestawy transportowe zarejestrowane w Polsce generuj¹ koszty
prywatne tylko dla polskiego przedsiêbiorcy, ale poruszaj¹c siê po terytorium UE, generuj¹ koszty zewnêtrzne dla ca³ego obszaru UE;
3) obliczenia ró¿nicy kosztów prywatnych dokonano przy uwzglêdnieniu:
utraty wartoœci pojazdu (ró¿nica pomiêdzy cen¹ zakupu a oczekiwan¹ cen¹
sprzeda¿y), wydatków na paliwo, op³at drogowych, wydatków na us³ugi
serwisowe;
4) koszty prywatne uznane za identyczne dla zestawów Euro 5 i Euro 6 i nie
uwzglêdnione w obliczeniach to: koszt ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, podatek od œrodków transportowych, koszt elementów eksploatacyjnych (oleje, filtry, opony itp.), pozwolenia i licencje zwi¹zane z wykonywan¹
dzia³alnoœci¹ transportow¹;
5) obliczeñ kosztów zewnêtrznych dokonano na podstawie kosztów wynikaj¹cych z emisji zanieczyszczeñ w trakcie eksploatacji pojazdów. Nie uwzglêd-
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niono kosztów zewnêtrznych ha³asu, kongestii oraz wypadków drogowych,
gdy¿ dla zestawów Euro 5 i Euro 6 tego samego modelu ci¹gnika siod³owego
s¹ one identyczne;
6) w przypadku Niemiec wyszczególniono przebieg po p³atnych odcinkach
dróg, gdy¿ w tym kraju op³ata za przejazd jest inna dla pojazdu napêdzanego silnikiem Euro 5 oraz Euro 6. W pozosta³ych krajach op³ata za przejazd
jest identyczna dla obu rodzajów napêdu;
7) ró¿nica w kosztach prywatnych jest obliczana na podstawie op³at drogowych
tylko w Niemczech. Ró¿nica w kosztach zewnêtrznych jest obliczana w ka¿dym z pañstw na podstawie emisji zale¿nej od przebiegu;
8) w obliczeniach kosztów zewnêtrznych emisji zanieczyszczeñ uwzglêdniono:
CO2 (dwutlenek wêgla), SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu), NMVOC
(niemetanowe lotne zwi¹zki organiczne) oraz PM (cz¹stki sta³e z procesu
spalania);
9) emisje zwi¹zków: NOx, NMVOC, PM obliczono, wykorzystuj¹c metodologiê
COPERT IV. Emisje zwi¹zków: CO2, SO2 obliczono na podstawie nastêpuj¹cych wskaŸników:
– SO2 – 0,1 (kg SO2/Mg ON)5, CO2 – 2,63 (kg CO2/l ON)6, gêstoœæ oleju napêdowego – 0,83 (kg/l)7;
– koszty zewnêtrzne emisji zanieczyszczeñ obliczono zgodnie z metodologi¹
opisan¹ w opracowaniu Handbook on estimation of external costs in the
transport sector.
Do obliczeñ przyjêto dane dotycz¹ce kosztu zakupu, przebiegu, przewidywanego okresu eksploatacji, zak³adanych wydatków serwisowych oraz zu¿ucia
paliwa i AdBlue, które zosta³y udostêpnione przez firmê bêd¹c¹ w³aœcicielem
analizowanych zestawów transportowych.
Do wszystkich obliczeñ przyjêto kurs euro opublikowany przez NBP z dnia
18.02.2016 r., wynosz¹cy 4,3902 PLN.
Cena zakupu Volvo FH (rok produkcji 2014, przebieg ok. 240 000 km):
– Euro 5 – 272 000 PLN,
– Euro 6 – 295 000 PLN.
Przewidywany okres eksploatacji pojazdów – 7 lat. Zak³adany roczny przebieg zestawu transportowego: 140 000 km (66 000 km w Niemczech, z czego
60 000 km po p³atnych odcinkach dróg, 41 000 km w Polsce, 28 000 km we Francji, 5000 km w Luksemburgu).

5

6
7

Bilans emisji na potrzeby Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia 23
paŸdziernika 2001 r. w sprawie krajowych pu³apów emisji niektórych zanieczyszczeñ powietrza
atmosferycznego.
Ibidem.
S. Radzimirski, A. ¯ó³twoski, S. Taubert, Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeñ z sektora transportu drogowego w 2004 r., „Praca Instytutu Transportu Samochodowego” 2004, nr 9139.
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Oczekiwana cena sprzeda¿y pojazdu po 7 latach eksploatacji:
– Volvo Euro 5 – 82 000 PLN,
– Volvo Euro 6 – 88 000 PLN.
Zu¿ycie paliwa:
– Volvo Euro 5 – 28,8 l/100 km, AdBlue – 2,2 l/100 km,
– Volvo Euro 6 – 27,9 l/100 km, AdBlue – 2,1 l/100 km.
Op³aty drogowe:
– Euro 5 – 0,156 EUR/km,
– Euro 6 – 0,135 EUR/km.
Oczekiwane wydatki serwisowe zwi¹zane z awariami (œredniorocznie dla
okresu 7 lat eksploatacji):
– Volvo Euro 5 – 8000 PLN/rok,
– Volvo Euro 6 – 10 000 PLN/rok.

3. Analiza kosztów spo³ecznych zwi¹zanych z zakupem
i eksploatacj¹ zestawów transportowych Euro 5 i Euro 6
Koszty spo³eczne zwi¹zane z zakupem i eksploatacj¹ zestawów transportowych opartych na ci¹gnikach siod³owych spe³niaj¹cych normê Euro 5 oraz normê
Euro 6 s¹ sum¹ kosztów prywatnych przedsiêbiorcy eksploatuj¹cego te zestawy
oraz kosztów zewnêtrznych ca³ego spo³eczeñstwa. Okreœlenie ró¿nicy w kosztach spo³ecznych musi byæ zatem poprzedzone analiz¹ kosztów prywatnych
oraz kosztów zewnêtrznych.
Sk³adowe ró¿nicy oraz sumaryczna ró¿nica w koszcie prywatnym zwi¹zanym
z zakupem i eksploatacj¹ przez 7 lat zestawu transportowego opartego na ci¹gniku siod³owym Volvo FH spe³niaj¹cego normê Euro 6 w stosunku do analogicznego ci¹gnika siod³owego spe³niaj¹cego normê Euro 5 zosta³y przedstawione
w tabeli 1.
Koszty prywatne w analizowanym przypadku, dla okresu 7 lat, s¹ mniejsze
o 26 959 PLN w przypadku zestawu transportowego opartego na ci¹gniku siod³owym
z silnikiem spe³niaj¹cym normê Euro 6.
Obliczenie ró¿nicy kosztów zewnêtrznych zwi¹zanych z eksploatacj¹ zestawów transportowych Euro 5 i Euro 6 wykonane zosta³o w dwóch etapach:
– obliczenie emisji zanieczyszczeñ wynikaj¹cych z eksploatacji zestawów
transportowych na podstawie metodologii COPERT IV;
– okreœlenie kosztów zwi¹zanych z emisj¹ poszczególnych zwi¹zków na podstawie
metodologii Handbook on estimation of external costs in the transport sector.
Emisja poszczególnych zanieczyszczeñ wynikaj¹cych z eksploatacji zestawów transportowych przedstawiona zosta³a w tabeli 2.
Koszty zewnêtrzne zwi¹zane z emisj¹ zanieczyszczeñ wynikaj¹cych z eksploatacji zestawów transportowych Euro 5 i Euro 6 zosta³y przedstawione w tabeli 3.
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Koszty zewnêtrzne w analizowanym przypadku, w okresie 7 lat, s¹ mniejsze
o 36 259 PLN dla zestawu transportowego opartego na ci¹gniku siod³owym z silnikiem spe³niaj¹cym normê Euro 6.
Tabela 2. Emisja zanieczyszczeñ wynikaj¹ca z eksploatacji zestawów transportowych
Euro 5 i Euro 6 – jednostkowa zwi¹zków NOx, NMVOC, PM (g/km), jednostkowa
zwi¹zków CO2, SO2 (g/l) oraz roczna zwi¹zków NOx, NMVOC, PM, CO2, SO2 (mg)
NOx
Emisja jednostkowa

NMVOC

PM

SO2

(g/km)

CO2
(g/l)

Volvo FH (Euro 5)

1,756

0,029

0,036

0,083

2630

Volvo FH (Euro 6)

0,103

0,020

0,003

0,083

2630

Emisja roczna

(mg)

Volvo FH (Euro 5)

0,24584

0,00406

0,00504

0,0033466

106,0416

Volvo FH (Euro 6)

0,01442

0,00280

0,00042

0,0032420

102,7278

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie metodologii COPERT IV; Handbook on estimation of external costs in the transport sektor, CE Delft, Delft 2008.

Tabela 3. Koszty zewnêtrzne dla zestawów transportowych Euro 5 i Euro 6 (PLN)
Volvo FH (Euro 5)
Volvo FH (Euro 6)
Ró¿nica roczna
Zdyskontowana ró¿nica z
ca³ego okresu eksploatacji

NOx

NMVOC

PM

SO2

CO2

8115

24

1544

129

11 639

476

17

129

125

11 275

9430

x

x

x

x

36 259

x

x

x

x

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Handbook on estimation of external costs in the transport sector, CE Delft, Delft 2008.

Koszty spo³eczne w 7-letnim okresie eksploatacji dla zestawu transportowego
opartego na ci¹gniku siod³owym Volvo FH Euro 6 s¹ wiêc mniejsze o 63 218 PLN
w stosunku do analogicznego zestawu transportowego opartego na Volvo FH Euro 5.

Podsumowanie
Przeanalizowany przypadek pokazuje, ¿e ze spo³ecznego punktu widzenia
suma dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zakupem i eksploatacj¹ ci¹gnika
siod³owego Volvo FH Euro 6 jest mniejsza ni¿ suma korzyœci zwi¹zanych z eksploatowaniem takiego pojazdu zamiast analogicznego spe³niaj¹cego normê
Euro 5. Równie¿ w przypadku, gdy analiza obejmowa³aby jedynie koszty prywatne, lepszym wyborem jest pojazd Euro 6. Taka sytuacja potwierdza skutecznoœæ aktualnie prowadzonej polityki transportowej Unii Europejskiej, jednym
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z jej g³ównych elementów jest wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych
norm emisji spalin w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ, jak i kosztów
spo³ecznych.
Warto zauwa¿yæ, ¿e analogiczna analiza przeprowadzona przy uwzglêdnieniu zmienionego terenu operowania zestawów transportowych przynios³aby
znacz¹co inne wyniki. Uwzglêdnienie w analizie pañstwa, w którym nie ma tak
jak w Niemczech rozró¿nienia stawek dla pojazdów Euro 5 i Euro 6, spowodowa³oby, ¿e chocia¿ ze spo³ecznego punktu widzenia nadal wskazany by³by zakup i eksploatowanie pojazdu Euro 6, to koszty prywatne, na podstawie których
podejmuj¹ decyzje przedsiêbiorcy, wskazywa³yby na wybór pojazdu Euro 5.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e brak wystarczaj¹co szybkiej reakcji administracji
powoduj¹cej wprowadzenie takich zmian w taryfach op³at, aby wyodrêbnione
by³y pojazdy spe³niaj¹ce najwy¿sz¹ normê emisji spalin, powoduje, ¿e czêœæ
przedsiêbiorców wybiera pojazdy (równie¿ te fabrycznie nowe), które s¹ bardziej
szkodliwe dla œrodowiska ni¿ umo¿liwia to dostêpna technologia, co w efekcie
podnosi koszty spo³eczne transportu.
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COMPARISON OF PURCHASE AND OPERATION
SOCIAL COSTS OF TRUCKS AND TRAILERS EURO 5 AND EURO 6
Summary: The article presents an analysis of private costs connected with the purchase and operation of the truck Volvo FH Euro 5 and Euro 6 with Wielton trailer and
analysis of the external costs connected with operation of such transport sets. The
purpose of this article is to choose a better transport set according to the company
point of view (based on private costs) and the public point of view (based on social
costs).
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WYBRANE ZAGADNIENIA OBS£UGI FINANSOWEJ
MA£YCH PRZEDSIÊBIORSTW TRANSPORTOWYCH
Streszczenie: Specyfika dzia³alnoœci ma³ych przedsiêbiorstw transportowych rodzi
szereg problemów dla zewnêtrznej obs³ugi finansowej, w znaczym stopniu wp³ywaj¹
one na efektywnoœæ ekonomiczn¹ w obszarze zarz¹dzania finansami. Praktyka gospodarcza pokazuje, ¿e wiêkszoœæ tych trudnoœci wystêpuje systematycznie, a zlecaj¹cy nie s¹ œwiadomi ich istnienia.

Wprowadzenie
W obecnym porz¹dku spo³eczno-gospodarczym podstawow¹ jednostk¹ organizacji dzia³alnoœci transportowej jest przedsiêbiorstwo, czyli „ka¿da zorganizowana
forma poda¿owej strony rynku us³ug przemieszczania, posiadaj¹ca niezbêdnie
osobowoœæ prawn¹ i osobowoœæ ekonomiczn¹, charakteryzuj¹ca siê specyficznym dla siebie produktem, jakim jest us³uga transportowa, oraz adekwatnymi
do tego zachowaniami organizacyjnymi, której podstawowym celem istnienia
i dzia³ania jest maksymalizacja w³asnej wartoœci rynkowej”1. Przedsiêbiorstwa
transportowe mo¿na podzieliæ wed³ug szeregu kryteriów, takich jak na przyk³ad
kryterium wielkoœci. Wówczas podzia³ bêdzie przedstawia³ siê nastêpuj¹co2:
– mikro przedsiêbiorstwa transportowe,
– ma³e przedsiêbiorstwa transportowe,
– œrednie przedsiêbiorstwa transportowe.
Mikro przedsiêbiorstwami nazywa siê te podmioty gospodarcze, które zatrudniaj¹ do 10 pracowników œredniorocznie, a ich roczny obrót netto ze sprzeda¿y nie przekroczy³ 2 mln EUR. Ma³e przedsiêbiorstwa to takie, które zatrudniaj¹ mniej ni¿ 50 pracowników, a ich obrót netto ze sprzeda¿y w ci¹gu
ostatnich dwóch lat obrotowych nie przekroczy³ 10 mln EUR (lub sumy aktywów
jego bilansu sporz¹dzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekracza³y 10 mln EUR). Zatem do mikro i ma³ych przedsiêbiorstw transportowych
mo¿na zaliczyæ zarówno przedsiêbiorstwa bêd¹ce jednoosobow¹ dzia³alnoœci¹
1
2

Transport, red. K. Wojewódzka-Król, E. Za³oga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 538.
Zob. art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
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gospodarcz¹, jak i spó³ki osobowe czy kapita³owe, np. spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ czy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³ki komandytowe, gdy¿ przyjête przez ustawodawcê kryteria pozwalaj¹ zawieraæ
w ma³ych przedsiêbiorstwach ró¿ne formy organizacyjne, poczynaj¹c od najprostszych i nieskomplikowanych organizacyjnie czy kapita³owo, koñcz¹c na
bardziej zaawansowanych. Œrednie przedsiêbiorstwo jest definiowane jako takie, które w ci¹gu ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudnia³o nie wiêcej ni¿
250 pracowników oraz jego roczny obrót netto nie przekroczy³ 50 mln EUR albo
suma aktywów bilansu nie przekroczy³a 43 mln EUR.
Wszystkie przedsiêbiorstwa, w tym przedsiêbiorstwa transportowe, niezale¿nie od wielkoœci s¹ zobligowane, wed³ug przepisów ustawy o rachunkowoœci, do
prowadzenia ewidencji zdarzeñ gospodarczych bêd¹cych nastêpstwem prowadzonej dzia³alnoœci3. Przedsiêbiorstwa prowadz¹ ewidencjê operacyjn¹, ksiêgow¹
oraz statystyczn¹. Jednoczeœnie prowadzenie ksi¹g rachunkowych, tj. rozliczeñ
i rozrachunków ewidencjonuj¹cych tê dzia³alnoœæ, zobowi¹zuje podmioty gospodarcze do przedstawienia sprawozdawania ze swej dzia³alnoœci4 do w³aœciwego miejscowo urzêdu skarbowego oraz krajowego rejestru s¹dowego w postaci sprawozdania finansowego, na które sk³ada siê przede wszystkim bilans,
rachunek wyników oraz rachunek przep³ywów pieniê¿nych. Zarówno organy,
do których sk³adane jest sprawozdanie, jak i zawartoœæ sprawozdania determinowana jest form¹ organizacyjno-prawn¹ przedsiêbiorstwa, gdy¿ prowadzenia
ewidencji ksiêgowej i sprawozdawczej wymaga ka¿dy rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej.

1. Obs³uga finansowa ma³ych przedsiêbiorstw transportowych
Analogicznie, ka¿da forma organizacyjno-prawna dzia³alnoœci gospodarczej
o charakterze transportowym, zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci, ustaw¹ o podatku dochodowym od osób fizycznych5 b¹dŸ prawnych6 (w zale¿noœci od formy organizacyjno-prawnej) oraz z ustaw¹ o VAT7, zobligowana jest do rozliczania
siê z prowadzonej dzia³alnoœci transportowej8. Co wiêcej, ka¿de przedsiêbiorstwo transportowe nie tylko musi rozliczaæ siê ze swojej dzia³alnoœci w ramach
obowi¹zuj¹cego prawa, ale tak¿e jest zobowi¹zane do przedstawienia sprawoz3
4

5
6

7
8

Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. Nr 121, poz. 591).
A. KoŸlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007, s. 351.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie
niektórych ustaw reguluj¹cych zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535).
Rynek us³ug transportowych w Polsce, red. D. Ruciñska, PWE, Warszawa 2015, s. 102–103.

Wybrane zagadnienia obs³ugi finansowej ma³ych przedsiêbiorstw transportowych

213

dania9 z tej dzia³alnoœci w³aœciwym instytucjom pañstwowym, takim jak: urzêdy skarbowe, Krajowy Rejestr S¹dowy, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Izba
Celna czy G³ówny Urz¹d Statystyczny.
Podczas prowadzenia dzia³alnoœci, a w zwi¹zku z tym koniecznoœci prowadzenia ewidencji, rozliczania oraz sprawozdawania organom pañstwowym,
przedsiêbiorstwa transportowe mog¹ przyj¹æ jedn¹ w dwóch form zorganizowania prac z zakresu obs³ugi finansowo-ksiêgowej:
– wewnêtrzna ksiêgowoœæ,
– zewnêtrzna ksiêgowoœæ.
Organizowanie prac ewidencyjno-rozliczeniowo-sprawozdawczych w postaci wewnêtrznego dzia³u ksiêgowoœci jest charakterystyczne dla œrednich oraz
du¿ych przedsiêbiorstw. Wynika to zapewne z tego, ¿e dla mikro i ma³ych
przedsiêbiorstw transportowych koszt prowadzenia osobnego dzia³u i zatrudnienia specjalistów z zakresu rachunkowoœci jest zbyt wysoki w stosunku do
liczby i stopnia z³o¿onoœci operacji gospodarczych oraz do liczby dokumentów
w obiegu. Dlatego te¿ mniejsze przedsiêbiorstwa transportowe najczêœciej zlecaj¹
na zewn¹trz zorganizowanie prac z zakresu obs³ugi finansowo-ksiêgowej.

2. Badane problemy obs³ugi finansowej ma³ych przedsiêbiorstw
transportowych
Niezale¿nie od sposobu prowadzenia ksi¹g rachunkowych (wewnêtrzny czy
zewnêtrzny) jednostki obs³ugi finansowej, mimo wiedzy i doœwiadczenia, napotykaj¹ na szereg problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem przedsiêbiorstw
transportowych. W przypadku prowadzenia przez jednostkê w³asnego dzia³u
finansowego zatrudniaj¹cego ksiêgowych i osoby wspomagaj¹ce, zwykle ma on
wypracowane modelowe rozwi¹zania dla najczêœciej wystêpuj¹cych problemów specyficznych dla dzia³alnoœci transportowej10. W przypadku zlecenia na
zewn¹trz obs³ugi ksiêgowej przez ma³e przedsiêbiorstwa transportowe niekiedy
z pozoru oczywiste zagadnienia finansowo-ksiêgowe staj¹ siê problemem11. Badanie zorganizowanych, jak i zleconych form obs³ugi finansowo-ksiêgowej pozwoli³o na skatalogowanie zagadnieñ dzia³alnoœci transportowej, w których
specyfika ga³êziowa da³a siê zidentyfikowaæ w postaci problemów stanowi¹cych
przeszkodê we w³aœciwym prowadzeniu obs³ugi finansowej ma³ych przedsiêbiorstw transportowych. W badanej grupie mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce zagadnienia:

9
10
11

I. Olchowicz, A. Tacza³a, Sprawozdawczoœæ finansowa, Difin, Warszawa 2002.
Transport…, s. 544–545.
J. Rzeœny-Ciepliñska, Organizatorzy transportu. Rynki i strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2003, s. 7.
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– wystêpuj¹ce systematycznie,
– wystêpuj¹ce incydentalnie.
Problemy wystêpuj¹ce systematycznie stanowi¹ najwiêksz¹ grupê zagadnieñ, z którymi borykaj¹ siê w codziennej pracy centra obs³ugi finansowej. Pomimo czêstotliwoœci ich wystêpowania nie zawsze udaje siê rozwi¹zaæ je w skuteczny sposób. Zagadnienia incydentalne wymagaj¹ rozwi¹zañ sytuacyjnych
i pojawiaj¹ siê znacznie rzadziej w praktyce gospodarczej. Do badanych problemów obs³ugi finansowej ma³ych przedsiêbiorstw transportowych zarówno
o charakterze systematycznym, jak i incydentalnym nale¿¹:
– trudnoœci w rozliczaniu czasu pracy kierowców;
– w przewozie osób w³aœciwe naliczenie stawek VAT za bilet podczas podró¿y
przez kilka krajów (zg³aszanie œwiadczonej us³ugi na odcinku do urzêdu
skarbowego w³aœciwego kraju i naliczanie stawki wed³ug wskazanych zasad
np. w zale¿noœci od kilometrów, kwoty itp.);
– trudnoœci z dokumentacj¹ za us³ugi obce œwiadczone dodatkowo do dzia³alnoœci przewozowej w Unii Europejskiej (UE);
– brak mo¿liwoœci dokonania przelewów za zobowi¹zania wynikaj¹ce z przejazdów przez kraje poza UE, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ posiadania du¿ych
sum przez kierowcê (np. kilka tysiêcy EUR);
– trudnoœci w naliczaniu diet i delegacji kierowców;
– us³ugi zwi¹zane z napraw¹ b¹dŸ wyposa¿eniem œrodka trwa³ego – amortyzacja a koszty uzyskania przychodu;
– windykacja nale¿noœci – d³ugie terminy p³atnoœci;
– uszkodzenia ³adunków i pojazdów – procedura odszkodowawcza a wykorzystanie mocy przewozowej;
– brak mo¿liwoœci rozliczania VAT kwartalnie;
– koniecznoœæ stosowania metody VAT odwrócony po przekroczeniu wskazanych w ustawie limitów;
– rozszerzenie odpowiedzialnoœci nabywcy us³ugi za VAT;
– trudnoœci z klasyfikacj¹ us³ug transportowych i us³ug pomocniczych na
gruncie VAT;
– problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczania
VAT;
– us³ugi transportowe jako element innych us³ug – jaki jest moment powstania
przychodu;
– rozliczanie kosztów w czasie (poniesionych na prze³omie lat podatkowych);
– szczególne przypadki kosztów bezpoœrednich;
– koszty eksploatacji samochodów;
– certyfikaty rezydencji wydawane przez urzêdy skarbowe w krajach UE.
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3. Problemy obs³ugi finansowej wystêpuj¹ce systematycznie
Jedn¹ z najczêœciej wystêpuj¹cych trudnoœci jest rozliczanie czasu pracy kierowców w ma³ych przedsiêbiorstwach transportowych. Wynika ona przede
wszystkim z faktu, ¿e prawid³owe naliczenie czasu pracy kierowcy zwi¹zane
jest z uwzglêdnieniem jednoczeœnie kilku aktów prawnych, a ka¿dy z nich wymaga prowadzenia innej dokumentacji oraz dokonywania pomiaru czasu pracy
w nieco inny sposób. I tak kodeks pracy12 reguluje podstawowy zakres rozliczania. Ponadto te same kwestie reguluje rozporz¹dzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika13. Szczególne unormowania dla pracodawców w transporcie drogowym wprowadza
ustawa o czasie pracy kierowców14, przez co znacznie komplikuje proces prowadzonej ewidencji czasu pracy. Nale¿y te¿ mieæ na uwadze, ¿e rozporz¹dzenie
UE15 normuje tylko czas jazdy, a nie czas pracy. W zwi¹zku z powy¿szym, aby
prawid³owo rozliczyæ czas pracy kierowcy w przedsiêbiorstwie transportowym,
nale¿y pogodziæ przepisy kodeksu pracy, przepisy szczególne oraz przepisy
krajowe czasu pracy z normami unijnymi czasu jazdy, czasu przerw i czasu odpoczynku. Co wiêcej, czêsto w praktyce gospodarczej nie ma mo¿liwoœci prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy na bie¿¹co ze wzglêdu na koniecznoœæ
posiadania przez kierowcê tzw. wykresówek przez 28 dni albo ze wzglêdu na
brak mo¿liwoœci sczytania karty kierowcy. Dodatkowo przewoŸnicy sami wprowadzaj¹ utrudnienia, stosuj¹c miesiêczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym rozk³adu czasu pracy.
Kolejny problem, na jaki napotykaj¹ zewnêtrzne dzia³y obs³ugi finansowej,
zwi¹zany jest z tym, ¿e ma³e przedsiêbiorstwa transportowe, zajmuj¹ce siê
przewozem osób przez kraje UE, zobligowane s¹ do zg³aszania siê do urzêdu
12
13

14

15

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141).
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879), zob. rozdz. 3,
dotycz¹cy obowi¹zków pracodawcy, szczególnie art. 25:
„1. Pracodawca prowadzi ewidencjê czasu pracy kierowców w formie:
1) zapisów na wykresówkach;
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
2. Ewidencjê czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:
1) udostêpnia kierowcy na jego wniosek;
2) przechowuje przez okres 3 lat po zakoñczeniu okresu ni¹ objêtego”.
Rozporz¹dzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnosz¹cych siê do transportu drogowego
oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak i uchylaj¹ce
rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 3820/85.
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skarbowego ka¿dego kraju, przez terytorium którego przewoŸnik przeje¿d¿a,
gdzie otrzymuj¹ szczegó³owe wytyczne dotycz¹ce stawki VAT do naliczenia za
przejazd, a tak¿e samej podstawy opodatkowania, poniewa¿ jest ona ró¿nie naliczana i interpretowana przez urzêdy skarbowe w poszczególnych krajach UE.
Niejednokrotnie przewozy transportowe s¹ tak dok³adnie regulowane w danym kraju UE, ¿e trudno poruszaæ siê w g¹szczu przepisów podatkowych oraz
ich interpretacji, co skutkuje problemami z w³aœciwym naliczaniem stawek VAT
za przejazdy za odcinki przez ró¿ne kraje, rzutuje to na ostateczn¹ cenê biletu
dla pasa¿era. Ponadto w niektórych krajach UE dokumentacja fiskalna dla przewoŸników miêdzynarodowych jest tylko w jêzyku rodzimym (np. Niemcy), co
podnosi poziom trudnoœci w kwestiach formalnych.
Inna kwestia sprawiaj¹ca trudnoœci w efektywnej obs³udze finansowej wynika z tego, ¿e w praktyce gospodarczej przedsiêbiorstwa transportowe dokonuj¹ce przewozów osób na teren UE œwiadcz¹ w ramach przewozu tak¿e inne
us³ugi, które wczeœniej zakupuj¹ od zewnêtrznych dostawców w krajach UE,
np. us³uga bezprzewodowego Internetu w autokarach. Zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i us³ug, jeœli us³uga jest zakupiona od dostawcy spoza
Polski, ale bêd¹cego p³atnikiem VAT w UE, to powinien on wystawiæ dokument
sprzeda¿y us³ugi bez VAT (obie strony to p³atnicy VAT UE), polskie przedsiêbiorstwo transportowe rozlicza wówczas ten dokument w deklaracji VAT UE jako
wewn¹trzwspólnotowe nabycie (nawet jeœli VAT nie by³ odprowadzony b¹dŸ
stawka wynosi³a 0%). Niestety z ró¿nych przyczyn, czêsto asekuracyjnie, przedsiêbiorstwa œwiadcz¹ce us³ugi obce na rzecz polskiego przewoŸnika na terenie
krajów UE, wystawiaj¹ dokument sprzeda¿y z VAT, co podnosi cenê us³ugi
i uniemo¿liwia dokonanie odpisu rachunkowego przy rozliczaniu VAT w deklaracji polskiego podmiotu.
W przypadku dzia³alnoœci transportowej w postaci przewozów do krajów
spoza UE, szczególnie do Europy Wschodniej, pojawia siê problem rozliczenia
siê z kontrahentami zagranicznymi w sposób bezgotówkowy, za pomoc¹ p³atnoœci kart¹ czy przelewem zagranicznym. Ró¿nice w formacie rachunków bankowych i rozliczania p³atnoœci przez banki europejskie z bankami z innych czêœci œwiata nie s¹ jednak przyczyn¹ takiego stanu rzeczy. Kluczowym czynnikiem
jest brak zaufania kontrahentów zza wschodniej granicy do rozliczeñ bezgotówkowych, a tym samym nieakceptowanie przez nich tego typu rozliczeñ, co skutkuje koniecznoœci¹ wo¿enia przez kierowcê du¿ych, nieubezpieczonych sum
(czêsto jest to równowartoœæ kilku tysiêcy euro). Dotyczy to nie tylko p³atnoœci
za towary, ale tak¿e za c³o i podatki drogowe na terenie danego kraju. W efekcie
ryzyko operacyjne takiej dzia³alnoœci roœnie, a maleje rentownoœæ transakcji
przewozowej16.
16
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Dla zleconej obs³ugi finansowo-ksiêgowej kwestiê co najmniej skomplikowan¹ stanowi prawid³owe naliczenie diet i delegacji dla kierowców. W rozumieniu obowi¹zuj¹cego prawa ka¿dy wyjazd kierowcy poza miejscowoœæ siedziby
pracodawcy, na polecenie tego pracodawcy, jest podró¿¹ s³u¿bow¹. Nie ma zatem znaczenia, ¿e œwiadczenie us³ug przewozowych wynika z charakteru zawodu kierowcy, a w umowie o pracê pracodawca wskaza³ szerszy obszar œwiadczenia stosunku pracy, np. województwo czy kraj, czy te¿, ¿e kierowca porusza siê
na tych samych, wyznaczonych trasach. W ka¿dym z tych przypadków kierowca jest w podró¿y s³u¿bowej, powinny mu zatem zostaæ naliczone nale¿ne diety.
Je¿eli kierowcy wykonuj¹ us³ugê przewozow¹ przez kilka krajów UE, diety
musz¹ byæ naliczane wed³ug stawki kraju docelowego, a gdy nie ma kraju docelowego, ka¿dy kraj uznany jest za docelowy i naliczanie diety nastêpuje wed³ug
taryfikatora diet danego kraju. Samo naliczanie wymaga prowadzenia œcis³ej
i szczegó³owej ewidencji podró¿y kierowcy, znajomoœci przepisów lokalnych
oraz odtworzenia przebytej drogi, co niejednokrotnie stanowi problem dla osoby naliczaj¹cej, gdy¿ przep³yw informacji do jednostki obs³ugi finansowo-ksiêgowej zleconej jest trudny, a szczegó³owoœæ wymaganych informacji bardzo
wysoka.
W ma³ych przedsiêbiorstwach transportowych do œwiadczenia pracy przewozowej, niezale¿nie czy bêdzie to przewóz osób, czy te¿ ³adunków, niezbêdne
s¹ œrodki trwa³e w postaci pojazdów. Ewidencja œrodków trwa³ych pozwala na
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w postaci umorzeñ wartoœci œrodka
trwa³ego i ewidencjonowanie ich jako koszt uzyskania przychodu a¿ do ca³kowitej amortyzacji, co uwidocznione jest w tabelach amortyzacyjnych do³¹czanych do bilansu przedsiêbiorstwa i nie budzi w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Ze
wzglêdu na d¹¿enie do maksymalnego wykorzystania mocy przewozowej pojazdu w celu osi¹gniêcia najwy¿szej efektywnoœci ekonomicznej, œrodki trwa³e
ulegaj¹ zwyk³emu zu¿yciu albo siê psuj¹. Dlatego te¿ z punktu widzenia rozliczaj¹cych koszty przedsiêbiorstwa niezwykle istotne jest ustalenie, czy wydatek
poniesiony na œrodek trwa³y mo¿na zaewidencjonowaæ jako koszt uzyskania
przychodu, co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania CIT, czy te¿
nie. W praktyce gospodarczej niewielkie naprawy wynikaj¹ce ze zwyk³ego zu¿ycia czêsto zaliczane s¹ w koszty, natomiast wiêksze naprawy, kiedy œrodek
przewozowy siê zepsuje i trzeba wymieniæ czêœæ istotn¹ z punktu widzenia dalszej ¿ywotnoœci, wymagaj¹ g³êbszej analizy i nierzadko pojawiaj¹ siê trudnoœci
interpretacyjne.
Czêsto w trakcie wykonywania pracy przewozowej, a szczególnie przy
za³adunkach i wy³adunkach, maj¹ miejsce uszkodzenia ³adunków. Ze wzglêdu
na wysokie ryzyko wyst¹pienia tego typu zdarzeñ przewoŸnicy s¹ zwykle ubezpieczeni. Niestety, jak pokazuje doœwiadczenie, procedura odszkodowawcza
wymaga pojawienia siê na miejscu zdarzenia pracownika ubezpieczyciela-rzeczoznawcy, aby dokonaæ oglêdzin i sporz¹dziæ protokó³ szkody, co wstrzy-
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muje dalsze czynnoœci przewozowe zarówno jednostki przewozowej, jak i kierowcy, który zwykle wystêpuje jako œwiadek zdarzenia. Z punktu widzenia
efektywnoœci ekonomicznej procedury odszkodowawcze ubezpieczycieli powoduj¹ wzrost utraconych korzyœci g³ównie w zakresie us³ug spedycyjnych, gdzie
najmniejszy postój niesie za sob¹ straty finansowe dla przedsiêbiorstwa, gdy¿
zarówno przepustowoœæ pojazdu, jak i czas s¹ czynnikami decyduj¹cymi o potencjalnym otrzymaniu danego zlecenia. Dlatego te¿ ma³e przedsiêbiorstwa
transportowe wol¹ raczej zap³aciæ za ewentualne szkody, mimo uiszczonych
sk³adek ubezpieczeniowych, ni¿ nara¿aæ swój niewielki biznes na d³ugotrwa³¹
procedurê odszkodowawcz¹, która jest czêsto taka sama dla szkody o ma³ej, jak
i du¿ej wartoœci. Jest to tak¿e zwi¹zane z nieliczn¹ flot¹ jak¹ dysponuj¹ te podmioty,
w zwi¹zku z tym procedura odszkodowawcza mo¿e sparali¿owaæ ich dzia³anie.
Specyfika bran¿y transportowej jest taka, ¿e same decyzje transakcyjne
w kwestii umowy przewozu i ceny odbywaj¹ siê w dynamicznych warunkach.
Nastêpuje szybki przep³yw informacji i realizacja us³ugi, a p³atnoœci za us³ugê s¹
realizowane w du¿o póŸniejszym terminie. Dla rozrachunków ma³ego przedsiêbiorstwa transportowego œwiadcz¹cego us³ugi transportowe na terenie kraju
niezwykle istotne znaczenie ma ró¿nica pomiêdzy naliczonym i nale¿nym podatkiem od towarów i us³ug. Ró¿nica wynika z wartoœci VAT ze sprzeda¿y
towarów i us³ug do wartoœci VAT z zakupu towarów i us³ug. Obowi¹zek naliczenia podatku VAT powstaje w momencie wystawienia dokumentu sprzeda¿y
niezale¿nie od daty terminu p³atnoœci za us³ugê. W dotychczasowej praktyce
przedsiêbiorstwa transportowe, chc¹c uchroniæ siê od p³acenia VAT od niezaspokojonych nale¿noœci, stosowa³y kwartalne rozliczenie VAT, co wyd³u¿a³o
czas na z³o¿enie deklaracji, a tym samym pozwala³o œci¹gn¹æ wiêkszoœæ nale¿noœci. Od 2016 r. zostan¹ wprowadzone zmiany w ustawie o podatku od towarów i us³ug i wówczas prawdopodobnie nie bêdzie mo¿na rozliczaæ siê z VAT
kwartalnie17, co oznacza, ¿e co miesi¹c przedsiêbiorstwo z w³asnych œrodków
bêdzie musia³o pokryæ nale¿ny podatek, nawet jeœli ze wzglêdu na odroczone
terminy p³atnoœci nie otrzyma³o wiêkszoœci nale¿noœci za sprzedane us³ugi
przewozowe. Dla ma³ych podmiotów mo¿e to oznaczaæ utratê p³ynnoœci finansowej albo powstawanie zad³u¿eñ w podatku od towarów i us³ug.
Specyficzny dla rozliczania finansowo-ksiêgowego jest moment powstania
przychodu w przedsiêbiorstwach œwiadcz¹cych us³ugi transportowe jako element
innych us³ug, budzi on w¹tpliwoœci interpretacyjne ze wzglêdu na nios¹cy za
sob¹ skutek w postaci powstania obowi¹zku podatkowego. Dlatego te¿ niezwykle istotny jest przep³yw informacji miêdzy przedsiêbiorstwem a komórk¹ zewnêtrzn¹ dokonuj¹c¹ rozliczeñ18. Znajomoœæ specyfiki dzia³alnoœci przewozowej
17

18

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2185,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarowi-uslug-oraz-niektorych-inn.html [dostêp: 13.03.2016].
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i problemów natury organizacyjnej pozwoli³aby unikn¹æ trudnoœci interpretacyjnych. W praktyce gospodarczej jednak osoby odpowiedzialne za prowadzenie
rozrachunków przedsiêbiorstwa transportowego maj¹ trudnoœci z uwzglêdnieniem specyfiki dzia³alnoœci transportowej podczas ewidencjonowania zdarzeñ
gospodarczych. Niekiedy jedyne informacje, jakie posiadaj¹, wynikaj¹ z otrzymanych przez centra rozliczeniowe dokumentów w postaci faktur zakupu
i faktur sprzeda¿y. Prowadzi to do niew³aœciwego oznaczania momentu powstawania przychodu dla us³ug transportowych bêd¹cych us³ugami dodatkowymi
do innej dzia³alnoœci us³ugowej.

4. Pozosta³e zagadnienia obs³ugi finansowej
Do pozosta³ych badanych problemów obs³ugi finansowej ma³ych przedsiêbiorstw transportowych mo¿na zaliczyæ wszystkie te, których wystêpowanie nie
wi¹¿e siê z powtarzalnoœci¹ i wynika bezpoœrednio z powstania specyficznych
okolicznoœci. W nastêpstwie pojawienia siê problemu o charakterze incydentalnym jednostki obs³ugi finansowej doraŸnie poszukuj¹ adekwatnego rozwi¹zania. Jednym z takich zagadnieñ jest windykacja nale¿noœci, która wpisuje siê
w szeroko rozumian¹ obs³ugê finansow¹. Je¿eli nale¿noœci nie s¹ regulowane
przez kontrahentów, centra obs³ugi finansowej wypracowuj¹ stosowne, specyficzne rozwi¹zanie takiej sytuacji. Podobnie jest w przypadku trudnoœci z klasyfikacj¹ us³ug transportowych i us³ug pomocniczych na gruncie VAT. Zwykle
przedsiêbiorstwo realizuje te same zadania, zatem niejednoznacznoœæ w klasyfikacji mo¿e siê pojawiaæ incydentalnie np. w przypadku rozszerzenia dzia³alnoœci. Do zagadnieñ wystêpuj¹cych w przedsiêbiorstwach mo¿na zaliczyæ tak¿e
szczególne przypadki kosztów bezpoœrednich, niemniej jednak w praktyce
gospodarczej nie wystêpuj¹ czêsto. W przypadku kosztów eksploatacji samochodów czy uzyskiwania certyfikatów rezydencji w krajach UE zagadnienia te
wystêpuj¹, ale zwykle maj¹ charakter incydentalny.

Podsumowanie
Ma³e przedsiêbiorstwa transportowe borykaj¹ siê z problemami wystêpuj¹cymi w obszarze obs³ugi finansowej, mo¿na wœród nich wyró¿niæ specyfikê
systematyczn¹ i incydentaln¹. Kiedy zagadnienia finansowe o charakterze incydentalnym s¹ niemal¿e niemo¿liwe do przewidzenia, to zagadnienia systematyczne utrudniaj¹ funkcjonowanie i obni¿aj¹ skutecznoœæ jednostek obs³ugi
finansowej. Rozwi¹zanie problemów pojawiaj¹cych siê systematycznie zabiera
du¿o czasu jednostkom obs³ugi finansowej, szczególnie tym zewnêtrznym,
gdzie dostêp do informacji pobocznych o danej operacji gospodarczej, bardzo
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istotnych z punktu widzenia skutecznego prowadzenia obs³ugi finansowej, jest
znacznie ograniczony. Z praktyki gospodarczej wynika, ¿e zlecaj¹cy (zarz¹dzaj¹cy ma³ymi przedsiêbiorstwami transportowymi) nie wiedz¹ o trudnoœciach
zewnêtrznych centrów rozliczeniowych, gdy¿ te nie informuj¹ o z³o¿onoœci
i czasoch³onnoœci prowadzenia obs³ugi z uwzglêdnieniem specyfiki bran¿y
transportowej. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e z jednej strony cena za powy¿sze us³ugi
jest co najmniej niedoszacowana, a z drugiej strony efektywnoœæ ekonomiczna
zewnêtrznej obs³ugi finansowej niekiedy stoi pod znakiem zapytania. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e piêtrz¹ce siê trudnoœci, które nie znajduj¹ systemowych rozwi¹zañ podczas obs³ugi finansowej, s¹ niwelowane chocia¿by przez nieuwzglêdnienie ich w kosztach uzyskania przychodu. W zwi¹zku z powy¿szym powstaje
sugestia, by w przysz³oœci nast¹pi³o wyspecjalizowanie bran¿owe jednostek zewnêtrznej obs³ugi finansowej, uwzglêdniaj¹ce specyfikê ma³ych przedsiêbiorstw transportowych. Mo¿e to spowodowaæ wzrost cen za tego typu us³ugi,
ale tak¿e przynieœæ wymierne korzyœci ekonomiczne dla zlecaj¹cych.
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SELECTED ISSUES REGARDING FINANCIAL SERVICES
FOR SMALL BUSINESS IN TRANSPORTATION
Summary: Small businesses devoted to transportation are highly specific regarding
their use of financial services, which are designed to address certain issues. External
financial services are intended to help in achieving a high level of economic effectiveness; however, in practice, most of these financial firms repeatedly struggle with the
same problems, something of which their clients are unaware.
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ESTYMACJA I ANALIZA EFEKTYWNOŒCI ENERGETYCZNEJ
TRANSPORTU PASA¯ERSKIEGO W POZNANIU
ORAZ IDENTYFIKACJA SPOSOBÓW JEJ ZWIÊKSZANIA
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki estymacji energoch³onnoœci ró¿nych
ga³êzi i œrodków transportu pasa¿erskiego w Poznaniu. Na podstawie analizy otrzymanych wyników wykazano, ¿e samochód osobowy, wci¹¿ najpopularniejszy œrodek
transportu, jest jednoczeœnie najmniej efektywny i o bardzo du¿ej energoch³onnoœci.
Autorzy dokonali wielokryterialnej identyfikacji mo¿liwoœci zwiêkszenia efektywnoœci energetycznej œrodków transportu, zaczynaj¹c od ich konstrukcji, przez rozwi¹zania ukierunkowane na powszechne korzystanie z bardziej efektywnych œrodków
transportu, na niezbêdnych zmianach legislacyjnych koñcz¹c.

Wprowadzenie
Wspó³czesny system transportu jest skrajnie uzale¿niony od ropy naftowej.
Na œwiecie niemal 95% pracy przewozowej realizuje siê wykorzystuj¹c œrodki
transportu zasilane paliwami ropopochodnymi. W Polsce, ze wzglêdu na wci¹¿
znaczny udzia³ kolei, a w miastach tramwajów w wykonywaniu zadañ przewozowych, odsetek ten jest ni¿szy i wynosi ok. 93%, a w przewozach ³adunków
ok. 88% i jest zbli¿ony do œrednich wartoœci dla ca³ej Unii Europejskiej1. Niemniej jednak wielkoœæ zu¿ycia ropy w sektorze transportu w Polsce systematycznie i szybko roœnie – o 40% (z 11,7 mln t w 2004 r. do 16,3 mln t w 2013 r.), podczas
gdy ca³kowity popyt na ropê wzrós³ jedynie o 10% do 23,8 mln t2. Ten wyraŸny
wzrost zu¿ycia spowodowany by³ dynamicznym wzrostem popytu na transport
lotniczy (o 72,4%) i drogowy, w szczególnoœci motoryzacjê indywidualn¹
(o 44,7%), która ma kluczowe znaczenie, poniewa¿ w 2013 r. jej udzia³ w przewozach pasa¿erskich liczonych prac¹ przewozow¹ wyniós³ 73,4%, a lotnictwa
jedynie 4,3%.
1

2

Transport – wyniki dzia³alnoœci w 2014 r., GUS, Warszawa 2015; EU transport in figures. Statistical
Pocketbook 2015, Eurostat Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
Energy, transport and environmental indicators. 2015 edition, Eurostat Publications Office of the
European Union, Luxembourg 2015.

224

Maciej Babiak, Hubert Igliñski

Rosn¹ce uzale¿nienie transportu i równoczeœnie ca³ej gospodarki od ropy
naftowej powoduje powstawanie wielu ró¿norodnych i powa¿nych konsekwencji3. Skutki stosowania ropopochodnych paliw w miastach zamieszkiwanych ju¿ przez ponad po³owê œwiatowej populacji maj¹ wymiar ekologiczny
i ekonomiczny. Stosowanie ropopochodnych paliw w silnikach spalinowych powoduje emisjê toksycznych sk³adników spalin – wêglowodorów (HC), tlenku
wêgla (CO), tlenków azotu (NOx) oraz cz¹stek sta³ych (PM). Z wymienionych
zwi¹zków jedynie tlenki azotu nie maj¹ bezpoœredniego powi¹zania z rodzajem
paliwa, poniewa¿ powstaj¹ w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego
ciœnienia, kiedy to azot staje siê wysoce reaktywny wzglêdem tlenu. Natomiast
emisja pozosta³ych zwi¹zków jest bezpoœredni¹ konsekwencj¹ wykorzystywania konwencjonalnych paliw otrzymywanych w wyniku przeróbki ropy naftowej. Wielkoœæ emisji poszczególnych zwi¹zków toksycznych w warunkach kongestii, a przez to nara¿enie na bezpoœredni kontakt ludzi ze spalinami prowadzi
do znacznego pogorszenia siê warunków ¿ycia w miastach4. Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ negatywnego wp³ywu emisji dwutlenku wêgla (CO2). Choæ nie
jest to zwi¹zek toksyczny, to uznawany jest za szkodliwy, poniewa¿ intensyfikuje powstawanie kluczowego dla przysz³oœci œwiata efektu cieplarnianego.
Silnik spalinowy cechuje siê du¿ym zakresem sprawnoœci ogólnej, waha siê
ona od 0% w przypadku ja³owego biegu silnika, do ok. 40% w nominalnym
punkcie pracy. Mo¿na przyj¹æ ogóln¹ zasadê, ¿e im mniejsze obci¹¿enie silnika,
tym mniejsza jego sprawnoœæ. Ma to szczególne znaczenie w warunkach miejskich, gdzie ruch samochodów cechuje du¿a liczba postojów oraz niewielkie
prêdkoœci, co wi¹¿e siê z niewielkim zapotrzebowaniem na moc. Prowadzi to do
zwiêkszonego zu¿ycia paliwa, a zatem i kosztów eksploatacji pojazdów (bezpoœrednie skutki ekonomiczne).
Celem pracy jest estymacja i analiza efektywnoœci energetycznej przewozów
pasa¿erskich w Poznaniu dokonywanych ró¿nymi ga³êziami i œrodkami transportu zbiorowego i indywidualnego. Autorzy identyfikuj¹ równie¿ wybrane
sposoby poprawy efektywnoœci energetycznej i ich potencja³.

3

4

H. Igliñski, Konsekwencje rosn¹cego uzale¿nienia transportu w Polsce od ropy naftowej [w:] Celowoœæ, efektywnoœæ i skutecznoœæ projektu transportowego. Logika interwencji, red. A. Krych, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Poznañ–Rosnówko 2015, s. 413–430.
J. Merkisz, Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej,
Poznañ 1998; P. Bielaczyc, J. Merkisz, J. Pielucha, Stan cieplny silnika spalinowego a emisja zwi¹zków
szkodliwych, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2001.
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1. Transport pasa¿erski w Poznaniu – analiza struktury
przewozów i ich efektywnoœci energetycznej
Lektura Kompleksowego badania ruchu w Poznaniu z 2013 r. wskazuje, ¿e
najpopularniejszym sposobem przemieszczania siê po Poznaniu, analizuj¹c zrealizowan¹ pracê przewozow¹, jest samochód osobowy (tab. 1).
Tabela 1. Struktura œredniodobowego ruchu w Poznaniu
Liczba
pasa¿erów

Œredni dystans
(w km)

Praca
przewozowa
(pkm/osobokm)

Udzia³
(w %)

samochód osobowy

640 343

7,3

4 674 503

60,8

tramwaj

361 186

3,8

1 373 421

17,9

autobus miejski

377 249

3,6

1 343 977

17,5

pieszo

108 446

1,4

151 824

2,0

rower

33 368

4,5

150 156

2,0

1 520 592

5,1

7 693 881

100,0

Œrodek transportu

suma/œrednia

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Kompleksowe badanie ruchu w Poznaniu w 2013 r.,
Biuro In¿ynierii Transportu, Poznañ 2013 (niepublikowane dane wykonuj¹cego badania).

Mo¿e zastanawiaæ tak znaczna liczba podró¿y – ponad 1,5 mln w ci¹gu doby
w mieœcie licz¹cym niespe³na 550 tys. mieszkañców, poniewa¿ oznacza to ok. 2,7
podró¿y na dobê per capita, co znacznie przekracza ruchliwoœæ statystycznego
mieszkañca Poznania ocenian¹ na 1,7 podró¿y. W istocie liczba pasa¿erów i praca
przewozowa kszta³towana jest równie¿ przez mieszkañców powiatu poznañskiego okalaj¹cego Poznañ. Dzieje siê tak, poniewa¿ sam Poznañ wyludnia siê,
a liczba mieszkañców powiatu dynamicznie roœnie. Natomiast znaczna liczba
punktów handlowych, szczególnie tych najwiêkszych, znajduje siê w Poznaniu,
podobnie jak zdecydowana wiêkszoœæ wydarzeñ kulturalnych i sportowych ma
miejsce w Poznaniu. Równoczeœnie coraz wiêcej zak³adów produkcyjnych,
a przede wszystkim obiektów logistycznych lokowanych jest na terenie powiatu
poznañskiego. Dlatego te¿ mieszkañcy aglomeracji poznañskiej odbywaj¹ liczne, coraz d³u¿sze podró¿e, g³ównie samochodami.
Zu¿ycie energii samochodu osobowego zale¿y od bardzo wielu czynników.
Mo¿na je podzieliæ na dwie podstawowe grupy, tj. konstrukcyjne i eksploatacyjne. Do grupy czynników konstrukcyjnych nale¿y zaliczyæ te elementy, które s¹
wynikiem za³o¿eñ konstrukcyjnych projektu samochodu i s¹ niezale¿ne od osoby eksploatuj¹cej samochód. Jest to np. opór aerodynamiczny samochodu, masa
w³asna, rodzaj silnika itp. Czynniki eksploatacyjne to takie elementy, które wynikaj¹ bezpoœrednio ze sposobu eksploatacji samochodu. Mog¹ to byæ czynniki,
na które bezpoœredni wp³yw ma kierowca samochodu, np. styl jazdy, stan tech-
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niczny samochodu itp. Nale¿y wymieniæ tak¿e grupê czynników zewnêtrznych,
które s¹ niezale¿ne od osoby kieruj¹cej samochodem. Do tej grupy mo¿na
zaliczyæ np. gêstoœæ ruchu na zaplanowanej trasie przejazdu, rzeŸbê terenu,
temperaturê otoczenia itp. Istnieje jeszcze grupa czynników, stanowi¹ca czêœæ
wspóln¹ zbioru czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Przyk³adem
mog¹ byæ ko³a samochodu. Chocia¿ rozmiar kó³ i ciœnienie w oponach s¹ parametrami konstrukcyjnymi ka¿dego samochodu, to kierowca ma wp³yw na wybór odpowiedniego rozmiaru kó³ i opon oraz utrzymywanie prawid³owego ciœnienia w oponach. Podobnie jest z rzeczywist¹ mas¹ samochodu. Masa w³asna
i maksymalna ca³kowita masa pojazdu uzale¿niona jest od jego konstrukcji, natomiast rzeczywista masa samochodu w czasie eksploatacji zale¿y w du¿ej mierze
od kierowcy i pasa¿erów oraz zabranych przez nich baga¿y.
Na podstawie powy¿szego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e przewidywanie zu¿ycia paliwa z uwzglêdnieniem wszystkich zmiennych jest zagadnieniem bardzo
z³o¿onym. Przy dokonaniu pewnych za³o¿eñ upraszczaj¹cych mo¿na jednak
wyliczyæ zu¿ycie paliwa dla ró¿nych warunków ruchu. Punktem wyjœcia do obliczenia zapotrzebowania na energiê, a nastêpnie zu¿ycia paliwa przez dowolny
pojazd jest wyznaczenie oporów ruchu. W warunkach jazdy miejskiej najwiêksze znaczenie maj¹ dwie sk³adowe oporu ruchu samochodu: opór toczenia oraz
opór bezw³adnoœci. Wynika to z typowych warunków jazdy w warunkach miejskich, które charakteryzuj¹ siê czêstymi zmianami prêdkoœci jazdy i niewielkimi
wartoœciami maksymalnymi. Moc sumarycznych oporów ruchu przeciêtnego
samochodu klasy C (reprezentantem samochodu klasy C jest np. volkswagen
golf, ford focus) przy sta³ej prêdkoœci 50 km/h nie przekracza 5 kW. W procesie
rozpêdzania potrzebna moc musi byæ odpowiednio wiêksza w celu pokonania
dodatkowego oporu bezw³adnoœci. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze oraz fakt czêstego
hamowania samochodu w warunkach miejskich, mo¿na przyj¹æ, ¿e œrednia moc
oporów ruchu w cyklu miejskim wynosi ok. 3 kW. Bior¹c pod uwagê dane dotycz¹ce transportu samochodowego w Poznaniu zawarte w tabeli 1 i dodatkowo
zak³adaj¹c, ¿e samochodem osobowym podró¿uje przeciêtnie 1,4 pasa¿era, mo¿na uznaæ, ¿e na ka¿dy samochód osobowy przypada zu¿ycie 14,3 kWh/100 pkm.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e sprawnoœæ silnika spalinowego wynosi maksymalnie ok. 40%, zatem konieczne staje siê uwzglêdnienie strumienia energii dostarczanej do silnika w postaci paliwa, co da pe³ny obraz energoch³onnoœci transportu
samochodowego w warunkach miejskich.
Zak³adaj¹c, ¿e œrednie zu¿ycie paliwa w warunkach miejskich przez samochód osobowy wynosi 10 l/100 km (ujmuj¹c samochody z silnikami o zap³onie
iskrowym i zap³onie samoczynnym) i ponownie przyjmuj¹c pozosta³e parametry
jak w tabeli 1, oraz ¿e w 1 l paliwa energia œrednia to 9,45 kWh (uwzglêdniaj¹c
strukturê pojazdów z uwagi na rodzaj paliwa), ustalono, ¿e iloœæ zu¿ytej energii
przez samochody osobowe w Poznaniu wynosi 67 kWh/100 pkm. Oznacza to, ¿e
przeciêtna sprawnoœæ przemiany energii chemicznej paliwa na pracê mecha-
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niczn¹ w silniku samochodu osobowego w warunkach miejskich wynosi tylko
ok. 21%, co stanowi po³owê maksymalnej wartoœci silnika spalinowego.
Wiele z wymienionych wy¿ej zmiennych wp³ywa równie¿ na zu¿ycie energii
przez pojazdy transportu zbiorowego. Nie sposób analizowaæ wszelkich typów
eksploatowanego w Poznaniu taboru, dlatego autorzy korzystali z agregowanych danych rocznych, a uzyskane wyniki s¹ wartoœciami œrednimi. W 2013 r.
tramwaje w Poznaniu zu¿y³y 56,2 GWh, czyli œrednio 154,1 MWh5 dzienne, realizuj¹c pracê przewozow¹ na poziomie 1,37 mln pkm. Oznacza to zu¿ycie energii równej 11,2 kWh/100 pkm. Wartoœæ ta zosta³a uzyskana przy œrednim
nape³nieniu tramwaju na poziomie 38,3 pasa¿erów. W rzeczywistoœci wartoœæ ta
waha siê od 15,3 pasa¿erów na linii nr 4 a¿ do 74 pasa¿erów na linii nr 16, przy
uœrednionej pojemnoœci wagonu tramwajowego wynosz¹cej 153 osób6.
Autobusami Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego (MPK) wykonywano dziennie pracê przewozow¹ na poziomie ok. 1,34 mln pkm, co poci¹ga³o
za sob¹ zu¿ycie ponad 27 tys. l oleju napêdowego (ON). Iloœæ energii zgromadzona w 1 dm3 ON wynosi 10,3 kWh, a zatem autobusy miejskie w Poznaniu
zu¿ywa³y 20,8 kWh/100 pkm. Wartoœæ tê osi¹gniêto przy œrednim nape³nieniu
autobusu na poziomie 20 pasa¿erów, podczas gdy przeciêtna pojemnoœæ autobusów wynosi 125 miejsc siedz¹cych i stoj¹cych7. Tym samym przeciêtna zajêtoœæ miejsc w autobusach w Poznaniu wynosi³a 16%, a w tramwajach 25%.
Zu¿ycie energii przez rowerzystê zale¿y przede wszystkim od prêdkoœci
z jak¹ siê porusza, jego masy i masy roweru oraz od stopnia aerodynamicznoœci
jego pozycji na rowerze, jak i aerodynamiki samego roweru. Przy typowej prêdkoœci w mieœcie na poziomie ok. 20 km/h, 90 kg ³¹cznej masy i raczej wyprostowanej
pozycji za kierownic¹ zu¿ycie energii na 100 km wynosi jedynie ok. 2,2 kWh8.
Okreœlenie zu¿ycia energii podczas podró¿y pieszych nastrêcza pewnych
problemów, poniewa¿ nawet podczas snu organizm ludzki wymaga okreœlonych dostaw energii – ok. 70 kcal/h (ok. 0,08 kWh) dla podtrzymania funkcji ¿yciowych, a ponadto tempo marszu mo¿e byæ bardzo ró¿ne. Niemniej jednak
mo¿na przyj¹æ, i¿ spacer z prêdkoœci¹ 6–7 km/h to ok. 40–45 kcal na 1 km9, czyli
4,7–5,2 kWh/100 pkm.
Okazuje siê zatem, ¿e najczêœciej wykorzystywany œrodek transportu w Poznaniu
– samochód osobowy jest równoczeœnie najmniej efektywny energetycznie.
Autobusy s¹ ponad 3-krotnie bardziej efektywne na jednostkê pracy przewozowej, tramwaje – ok. 6 razy, piesze przemieszczanie – ponad 13 razy, a jazda rowerem a¿ 30 razy.
5
6

7
8
9

MPK Poznañ Sp. z o.o., www.mpk.poznan.
Plan zrównowa¿onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata
2014–2025, Biuro In¿ynierii Transportu, Poznañ 2014, s. 42, 43, 122.
MPK Poznañ Sp. z o.o., www.mpk.poznan.
D. MacKay, Zrównowa¿ona energia – bez pary w gwizdek, Fundacja EkoRozwoju, Wroc³aw 2011, s. 275.
M. Majewska, Ile kalorii spalamy podczas ró¿nych czynnoœci? Tabela spalania kalorii, www.poradnikzdrowie.pl [dostêp: 29.02.2016].
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2. Wybrane sposoby zwiêkszania efektywnoœci energetycznej
przewozów pasa¿erskich w mieœcie
Uwzglêdniaj¹c warunki ruchu w miastach, czêste rozpêdzanie siê i zatrzymywanie, podstawowym warunkiem zwiêkszenia efektywnoœci energetycznej
samochodu jest redukcja jego masy w³asnej. Dodatkowa masa samochodu
oznacza wiêkszy opór bezw³adnoœci w czasie przyspieszania, jego pokonanie
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wygenerowania wiêkszej mocy przez silnik spalinowy.
Niestety redukcja masy samochodu stoi czêsto w sprzecznoœci z innymi wymaganiami, jakie stawiane s¹ konstrukcji wspó³czesnego samochodu, np. w zakresie bezpieczeñstwa i komfortu. Masa w³asna podstawowej wersji volkswagena
golfa zwiêkszy³a siê na przestrzeni 40 lat z 750 kg (VW golf I) do 1211 kg (VW
golf VII). Zmniejszenie masy samochodu jest trudnym zabiegiem konstrukcyjnym, poniewa¿ wi¹¿e siê m.in. z koniecznoœci¹ stosowania zaawansowanych
technologii materia³owych, a to zwiêksza koszt produkcji samochodu.
Inn¹ metod¹ jest odpowiednia konstrukcja silnika, który bêdzie charakteryzowaæ siê du¿ymi wartoœciami sprawnoœci ogólnej w jak najszerszym polu
pracy silnika. Obecnie dominuj¹cym trendem jest tzw. downsizing. Polega on na
zwiêkszeniu œredniego ciœnienia u¿ytecznego w przeciêtnych warunkach ruchu,
co prowadzi do poprawy sprawnoœci silnika, a tym samym do zmniejszenia zu¿ycia paliwa. Zwiêkszenie wartoœci œredniego ciœnienia u¿ytecznego uzyskuje
siê przez zmniejszenie pojemnoœci skokowej silnika. Aby przeciwdzia³aæ
pogorszeniu wskaŸników operacyjnych silnika, np. maksymalnej mocy, stosuje
siê uk³ady do³adowania i bezpoœredniego wtrysku paliwa do cylindra. Nale¿y
dodaæ, ¿e downsizing ma pozytywny wp³yw na redukcjê masy w³asnej pojazdu,
poniewa¿ do³adowany silnik o mniejszej pojemnoœci skokowej w wiêkszoœci
przypadków bêdzie mia³ mniejsz¹ masê ni¿ wolnoss¹cy silnik o porównywalnej
mocy maksymalnej.
Wykorzystanie uk³adów do³adowania pozwala na realizacjê przes³anek kolejnego trendu w konstrukcji silników spalinowych, tzw. downratingu. Oznacza to,
¿e maksymalne wartoœci mocy i momentu obrotowego s¹ uzyskiwane dla mo¿liwie najmniejszych wartoœci prêdkoœci obrotowych wa³u korbowego silnika.
Dziêki temu mo¿liwy jest taki dobór prze³o¿eñ w skrzyni biegów, ¿e w przeciêtnych warunkach ruchu zredukowana zostanie prêdkoœæ obrotowa wa³u korbowego silnika, a tym samym zmniejszy siê zu¿ycie paliwa.
Czêsto pomijanym aspektem efektywnego wykorzystania charakterystyk silnika spalinowego jest sposób jego eksploatacji. Kierowcy nieœwiadomi zjawisk,
które towarzysz¹ funkcjonowaniu silnika, sami przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia
zu¿ycia paliwa np. przez nieodpowiedni wybór biegu. Wydaje siê zatem, ¿e dynamiczny rozwój w zakresie automatycznych i zautomatyzowanych skrzyñ biegów mo¿e byæ w przysz³oœci bardzo wa¿nym czynnikiem w aspekcie redukcji
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energoch³onnoœci przez samochód. Wynika to z faktu, ¿e kierowca nie ma bezpoœredniego wp³ywu na dobór strategii sterowania przez skrzyniê biegów, która
mo¿e byæ ukierunkowana na zmniejszenie zu¿ycia paliwa. Dodatkowo automatyczne skrzynie biegów o oœmiu prze³o¿eniach sta³y siê obowi¹zuj¹cym standardem, co w jeszcze wiêkszym stopniu pozwala na optymalne wykorzystywanie
charakterystyk wspó³czesnego silnika spalinowego.
Mo¿liwoœci techniczne i technologiczne zwiêkszania efektywnoœci energetycznej pojazdów z silnikami spalinowymi s¹ mimo wszystko mocno ograniczone.
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wysokie koszty tych rozwi¹zañ i niewielkie oszczêdnoœci, jakie przynosz¹. Warto zatem poszukiwaæ efektywnych i skutecznych
rozwi¹zañ, które doprowadz¹ do radykalnego zmniejszenie zu¿ycia energii
w ca³ym systemie transportu miejskiego i tym samym doprowadz¹ do zwiêkszenia ich efektywnoœci energetycznej.
Kluczowe znacznie maj¹ wszelkie dzia³ania wp³ywaj¹ce na mobilnoœæ mieszkañców. Nie chodzi tu oczywiœcie o ograniczanie mobilnoœci, a raczej o sprawienie, aby u¿ytkownicy samochodów stopniowo od nich odchodzili i równoczeœnie racjonalizowali wykonywane samochodami podró¿e. W tym celu nale¿y
podj¹æ wszelkie dzia³ania z jednej strony zmierzaj¹ce do zwiêkszania poda¿y
transportu zbiorowego, rowerowego i przemieszczeñ pieszych oraz poprawy
ich jakoœci, a z drugiej strony do zwiêkszania obci¹¿eñ finansowych ponoszonych przez kierowców i ograniczania mo¿liwoœci poruszania siê samochodem.
W ramach zwiêkszania poda¿y i poprawy jakoœci alternatywnych dla motoryzacji indywidualnej sposobów przemieszczania siê wœród najbardziej efektywnych dzia³añ wymieniæ nale¿y:
– zwiêkszanie dostêpnoœci do transportu zbiorowego – rozbudowa infrastruktury
transportu szynowego, budowa bus pasów, pasów autobusowo-tramwajowych, uruchamianie nowych linii,
– implementacjê rozwi¹zañ z zakresu ITS, nadaj¹ca priorytet przejazdu transportowi zbiorowemu,
– d¹¿enie do sukcesywnej wymiany taboru na mo¿liwie energooszczêdny i niskoemisyjny,
– dostosowanie pojazdów, jak i przystanków i dojœæ do nich do potrzeb osób
o ograniczonej sprawnoœci ruchowej oraz osób z dzieæmi w wózkach,
– podniesienie prêdkoœci transportu zbiorowego i poprawa jego punktualnoœci
oraz niezawodnoœci,
– budowê zintegrowanych wêz³ów przesiadkowych zapewniaj¹cych równie¿
miejsca parkingowe w systemach P&R, B&R i K&R,
– rozbudowê sieci dróg rowerowych i ci¹gów pieszo-rowerowych,
– tworzenie stref Tempo 30,
– budowê dogodnie zlokalizowanych parkingów rowerowych i instalacja licznych stojaków,
– implementacjê i systematyczne rozwijanie systemów roweru miejskiego,
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– poprawê jakoœci ci¹gów pieszych – eliminowanie barier architektonicznych,
dba³oœæ o ma³¹ architekturê i zieleñ miejsk¹.
Wa¿ne jest równie¿ szkolenie kierowców autobusów i motorniczych z ecodrivingu, co mo¿e przynieœæ kilkuprocentowe oszczêdnoœci przy minimalnych
nak³adach finansowych. Kluczowe znaczenie bêdzie mia³a permanentna analiza
popytu, tak aby zarówno czêstotliwoœæ kursowania, jak i pojemnoœæ pojazdów
transportu zbiorowego by³y mo¿liwie maksymalnie dopasowane do potrzeb pasa¿erów.
Skuteczne i efektywne zmniejszenie popytu na motoryzacjê indywidualn¹
mo¿liwe bêdzie dziêki:
– rozszerzeniu funkcjonowania stref p³atnego parkowania i podniesieniu op³at
za parkowanie,
– ograniczeniu liczby miejsc parkingowych i czasu parkowania w centrach
miast,
– tworzeniu stref niskiej emisji podobnych do niemieckich Umweltzone ograniczaj¹cych mo¿liwoœci wjazdu dla samochodów niespe³niaj¹cych okreœlonych norm emisji,
– wy³¹czeniu z ruchu niektórych ulic lub obszarów miast dla motoryzacji indywidualnej,
– zwê¿eniu ulic i przeznaczeniu uzyskanej przestrzeni dla alternatywnych
sposobów przemieszczania siê,
– wprowadzeniu op³at za wjazd do centrum miast.

Podsumowanie
Samochód osobowy, z ponad 60% udzia³em w ³¹cznej pracy przewozowej,
jest w Poznaniu najpopularniejszym œrodkiem transportu. Jest to blisko 2 razy
wiêkszy udzia³ ni¿ ³¹czny udzia³ tramwajów i autobusów, czyli podstawowych
œrodków transportu zbiorowego. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e energoch³onnoœæ samochodu osobowego jest ok. 3 razy wiêksza ni¿ autobusu i 6 razy wiêksza w porównaniu z tramwajem, nale¿y taki stan rzeczy uznaæ za skrajnie niekorzystny.
Zmniejszenie energoch³onnoœci samochodów jest wa¿ne, ale nale¿y zdawaæ sobie sprawê z wielu ograniczeñ, które nie pozwalaj¹ na radykaln¹ poprawê
w tym zakresie. Du¿e mo¿liwoœci w poprawie energoch³onnoœci transportu
samochodowego le¿¹ po stronie organizacji sytemu transportowego – up³ynnienia ruchu. Chc¹c jednak, aby podejmowane dzia³ania by³y skuteczne, a przede
wszystkim efektywne, jest oczywistym, ¿e w³adze Poznania powinny skupiaæ siê
na poprawie konkurencyjnoœci transportu publicznego i jego promocji. Przyzwyczajenia mieszkañców powinny siê zmieniæ, a udzia³ w transporcie wielokrotnie bardziej efektywnych energetycznie œrodków transportu byæ znacznie
wiêkszy ni¿ dotychczas. Takie dzia³ania prowadzone s¹ od wielu lat w krajach

Estymacja i analiza efektywnoœci energetycznej transportu pasa¿erskiego w Poznaniu...

231

Europy Zachodniej, gdzie wydajny transport publiczny jest podstaw¹ miejskich
systemu transportowego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzia³ania zwi¹zane z
propagowaniem transportu rowerowego, który jest najbardziej efektywnym
energetycznie œrodkiem transportu, a jak siê okazuje, nawet w przypadku takich miast, jak Amsterdam, Kopenhaga czy Sztokholm warunki klimatyczne nie
stanowi¹ bariery jego rozwoju.
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THE ESTIMATION AND ANALYSIS OF PASSENGER TRANSPORT ENERGY
EFFICIENCY IN POZNAÑ AND ITS INCREASE POSSIBILITY
Summary: In the paper authors present the estimation of energy consumption for
various types of passenger transport means in Poznañ. On the basis of obtained results of the analysis, it is indicated that the most popular means of transport, which in
Poznañ is still a passenger car, is also the least effective means of transport with very
high energy consumption. The authors presented the opportunities to increase the
energy efficiency of transport, starting with transport means design, the solutions
aimed at the widespread use of more efficient means of transport, ending with the
necessary legislative changes.
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SYSTEMY EKSPERCKIE
W ZARZ¥DZANIU TRANSPORTEM DROGOWYM
NA PRZYK£ADZIE APLIKACJI VLIMITS
Streszczenie: Artyku³ dotyczy zastosowania systemów eksperckich w procesie zarz¹dzania transportem drogowym na obszarach miejskich i pozamiejskich. Celem artyku³u jest wskazanie mo¿liwych zastosowañ rozwi¹zañ opartych na systemach eksperckich w procesie zarz¹dzania transportem drogowym w Polsce. Doœwiadczenia
zwi¹zane z u¿ytkowaniem systemów eksperckich przez administracje drogowe
w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Holandii i Wielkiej
Brytanii wskazuj¹, ¿e s¹ to wysoko efektywne narzêdzia w zakresie programowania
bezpieczeñstwa w transporcie drogowym. Przyk³adem mo¿e byæ australijska aplikacja VLIMITS i jej lokalne odmiany w innych krajach. Systemy eksperckie posiadaj¹
wiele zalet alternatywnych wobec tradycyjnych rozwi¹zañ, a ich wykorzystanie
w procesach zarz¹dzania transportem drogowym w Polsce praktycznie nie wystêpuje.

Wprowadzenie
Efektywne zarz¹dzanie transportem to proces z³o¿ony, wielowymiarowy,
anga¿uj¹cy zró¿nicowane zasoby. W zale¿noœci od skali, w jakiej rozpatrywane
s¹ procesy transportowe, dzia³alnoœæ w zakresie zarz¹dzania transportem mo¿e
byæ prowadzona przez ró¿ne podmioty. Analizuj¹c procesy transportowe z poziomu polityki gospodarczej kraju, mo¿na stwierdziæ, ¿e zarz¹dzanie transportem
drogowym stanowi domenê ministerstw, agencji rz¹dowych lub zarz¹dców infrastruktury. G³ównym zadaniem tych podmiotów jest stworzenie i utrzymanie
dogodnych warunków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz technicznych dla beneficjentów, czyli uczestników procesów transportowych przejawiaj¹cych siê w bezpiecznej i kompleksowej infrastrukturze drogowej. Jednym
z narzêdzi bêd¹cych w dyspozycji administracji drogowych do zarz¹dzania
transportem w obszarach miejskich, jak i pozamiejskich s¹ systemy eksperckie,
okreœlane te¿ mianem ekspertowych, wnioskuj¹cych lub doradczych. Wykorzystanie ich w zarz¹dzaniu transportem drogowym w kontekœcie bezpieczeñstwa
daje mo¿liwoœæ dostêpu do naukowej, wyspecjalizowanej wiedzy.
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1. Istota systemu eksperckiego
W literaturze funkcjonuje wiele definicji pojêcia system ekspercki. Efraim Turban
definiuje system ekspercki jako program komputerowy symuluj¹cy czynnoœci
intelektualne specjalisty z danej dziedziny problemowej1. Wed³ug Witolda Bieleckiego jest to system, które naœladuje decyzje eksperta w konkretnej wybranej
dziedzinie i potrafi to robiæ w powtarzalny i przyjazny dla u¿ytkownika sposób2. Joanna Chromiec i Edyta Strzemieczna okreœlaj¹ system ekspercki jako
program komputerowy wykorzystuj¹cy wczeœniej zgromadzon¹ wiedzê oraz
okreœlone procedury rozumowania do wspomagania podejmowania decyzji
i rozstrzygania problemów o wysokim stopniu z³o¿onoœci, których rozwi¹zanie
wymaga specjalistycznej wiedzy eksperta3. Pawe³ Klonecki i Jerzy Surma definiuj¹ system ekspercki jako system komputerowy, który jest w stanie dla œciœle
okreœlonego problemu wygenerowaæ rozwi¹zanie i uzasadniæ je jak ekspert4.
Mianem systemu eksperckiego, wed³ug Jana Mulawki, mo¿e byæ okreœlony dowolny program komputerowy, który na podstawie szczegó³owej wiedzy mo¿e
wyci¹gaæ wnioski i podejmowaæ decyzje, dzia³aj¹c w sposób zbli¿ony do procesu rozumowania cz³owieka5. Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e system ekspercki
to z³o¿one, oparte na rozbudowanej bazie wiedzy, komputerowe oprogramowanie konsultacyjne zawieraj¹ce wprowadzon¹ wyspecjalizowan¹ wiedzê ekspertów z danej dziedziny. Systemy eksperckie s¹ pomocne przy podejmowaniu
decyzji w konkretnej dziedzinie problemowej, dzia³aj¹ w sposób przybli¿ony do
procesu rozumowania cz³owieka.
Nie ka¿de oprogramowanie, które umo¿liwia u¿ytkownikowi rozwi¹zywanie
problemów, mo¿na nazwaæ systemem eksperckim. System taki powinien dotyczyæ zagadnieñ rzeczywistych, konkretnych, o du¿ym stopniu z³o¿onoœci,
wymagaj¹cych du¿ej wiedzy ludzkiej. Powinien zapewniaæ wysok¹ jakoœæ i skutecznoœæ dzia³ania wyra¿aj¹c¹ siê szybkoœci¹ i niezawodnoœci¹, a tak¿e powinien byæ zdolny do zrozumienia, wyjaœnienia i rozwi¹zania zadania, aby przekonaæ u¿ytkownika o poprawnoœci lub racji6.
Systemy eksperckie mog¹ funkcjonowaæ z udzia³em cz³owieka lub bez jego
udzia³u. W pierwszym przypadku wygenerowane rozwi¹zanie problemu wymaga zatwierdzenia b¹dŸ odrzucenia przez cz³owieka. Drugi przypadek stano-

1

2
3

4
5
6

E. Turban, Decision Support and Expert Systems, Management Support Systems, Macmillan Publishing
Company, New York 1990, s. 7.
W. Bielecki, Informatyzacja zarz¹dzania, PWE, Warszawa, 2001, s. 16.
J. Chromiec, E. Strzemieczna, Sztuczna inteligencja. Metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich,
Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994, s. 16.
P. Klonecki, J. Surma, Systemy ekspertowe, „Chip” 1994, nr 9.
J. Mulawka, Systemy ekspertowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996, s. 20.
P. Gorzelañczyk, Systemy eksperckie w diagnostyce œrodków transportu, „Logistyka” 2012, nr 3.
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wi¹ systemy autonomiczne u¿ywane w sytuacjach, gdy udzia³ cz³owieka jest
niemo¿liwy, wystêpuje tu du¿e ryzyko pope³nienia b³êdu lub braku powtarzalnoœci decyzji. Systemy eksperckie wykorzystuj¹ techniki zwi¹zane ze sztuczn¹
inteligencj¹ i s³u¿¹ do wspomagania podejmowania decyzji oraz rozwi¹zywania
problemów o du¿ym stopniu nieokreœlonoœci. Systemy te s¹ uniwersalne, co
umo¿liwia ich wykorzystanie w obszarach problemowych ró¿nych dziedzin
wiedzy w obrêbie analizy (interpretacja, predykcja, diagnoza, klasyfikacja,
monitorowanie, reparacja) oraz syntezy (konstruowanie, konfigurowanie, planowanie, projektowanie). Niew¹tpliw¹ zalet¹ systemów eksperckich jest tworzenie ekspertyz bez udzia³u emocji. Wykonuj¹ one swoje zadania bez zak³óceñ
w okolicznoœciach, które mog¹ byæ stresuj¹ce dla eksperta. Umo¿liwiaj¹ szeroki
dostêp do wiedzy do eksperckiej i ekspertyz zarówno offline, jak i online na wielu
stanowiskach roboczych, przez ca³¹ dobê. Zapewniaj¹ ni¿sze koszty ekspertyz
rozwi¹zania konkretnego problemu w porównaniu z kosztami zaanga¿owania
eksperta, a tak¿e krótki czas od zapytania do uzyskania odpowiedzi. Ponadto
systemy te umo¿liwiaj¹ pos³ugiwanie siê wiedz¹ z danej dziedziny w postaci
jawnej, co u³atwia jej zrozumienie i odczytanie, a tak¿e umo¿liwia odtworzenie
algorytmu decyzyjnego. Systemy eksperckie posiadaj¹ mo¿liwoœæ rozwijania,
modyfikacji i uzupe³niania bazy wiedzy bez naruszania integralnoœci systemu
wnioskuj¹cego, a tak¿e umieszczenia w jednej bazie wiedzy pochodz¹cej z ró¿nych Ÿróde³ (od wielu ekspertów). Zastosowanie tych systemów pozwala na
przeanalizowanie wiêkszej iloœci danych w krótszym czasie oraz na szybkie
archiwizowanie raportów decyzyjnych. Implementacja systemu eksperckiego
powinna byæ poprzedzona rachunkiem ekonomicznym, gdy¿ jego uruchomienie jest kosztowne, a koszt zakupu i utrzymania komputera wraz z oprogramowaniem nie powinien byæ wy¿szy ni¿ wynagrodzenie eksperta7.

2. Systemy eksperckie w zarz¹dzaniu transportem drogowym
w aspekcie bezpieczeñstwa
Struktura systemów eksperckich umo¿liwia ich wykorzystanie w zarz¹dzaniu transportem w aspekcie bezpieczeñstwa. W podejmowanych przed administracje drogowe dzia³aniach maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa
ruchu drogowego, systemy eksperckie mog¹ byæ wykorzystywane do opracowywania analiz ryzyka, interpretacji (formowania wniosków na podstawie danych), prognozowania (przewidywania mo¿liwych konsekwencji wyst¹pienia
okreœlonych sytuacji), planowania, projektowania (okreœlania konfiguracji
sk³adowych systemu), wspomagania procesów diagnostycznych (wykrywania
przyczyn niesprawnoœci), monitorowania, szkolenia i instrukta¿u. Przyk³adowy
7

Ibidem.
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szkielet systemu eksperckiego bezpieczeñstwa ruchu drogowego zosta³ przedstawiony na rysunku 1.

PROCEDURY STEROWANIA DIALOGIEM – INTERFEJS U¯YTKOWNIKA

Maszyna
wnioskuj¹ca

Modu³
wyjaœniaj¹cy

Wewnêtrzna
baza danych brd

Edytor
bazy wiedzy brd

Baza wiedzy brd

Ekspert brd

In¿ynier wiedzy

Rysunek 1. Przyk³adowy szkielet systemu eksperckiego bezpieczeñstwa ruchu drogowego
(brd)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Systemy eksperckie maj¹ zastosowanie g³ównie w przypadku dziedzin, które
nie s¹ w jednoznaczny sposób sformalizowane, tzn. nie istnieje model matematyczny algorytmów rozwi¹zuj¹cych problem, a informacja (wiedza) jest niepewna8. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem transportu drogowego przez administracje
drogowe mo¿e byæ wspomagane przez systemy eksperckie. Doœwiadczenia
zwi¹zane z u¿ytkowaniem systemów eksperckich w Australii, USA, Kanadzie,
Holandii, Wielkiej Brytanii potwierdzaj¹ ich wysok¹ efektywnoœæ w zakresie
programowania bezpieczeñstwa ruchu drogowego9. Przyk³adem mo¿e byæ au8

9

L. Pacholski, Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2012, s. 36.
NRC, Final report: Expert system for recommending speed limits in speed zones, Prepared for National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, National Research
Council, Washington, D.C. 2006, s. 5.
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stralijska aplikacja VLIMITS, opracowana w latach 90. XX w. przez Australijsk¹
Radê Badañ Drogowych (Australian Road Research Board, ARRB), do okreœlania
w³aœciwych ograniczeñ prêdkoœci na drogach ró¿nych kategorii w stanie Victoria, a tak¿e jej lokalne wersje, wspólnie okreœlane jako XLIMITS, NLIMITS (dla
Nowej Po³udniowej Walii), SALIMITS (dla Australii Po³udniowej), WALIMITS
(dla Australii Zachodniej), QLIMITS (dla Queensland), TLIMITS (dla Tasmanii)10.
Podobne rozwi¹zania, bazuj¹ce na modelu VLIMITS, zosta³y przyjête w Nowej
Zelandii (NZLIMITS) oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie opracowano, na
zlecenie Federalnej Administracji Drogowej, aplikacjê USLIMITS i USLIMITS211.
Najnowsz¹ wersj¹, wykorzystywan¹ w australijskim stanie Victoria, jest aplikacja VLIMITS 3.0, która jako profesjonalne narzêdzie wspieraj¹ce zarz¹dców
infrastruktury drogowej, dostêpna jest online pod adresem www.vlimits.com.au.
Ka¿da uprawniona osoba, bêd¹ca pracownikiem VicRoads12 lub innych podobnych podmiotów, a tak¿e zatwierdzonym ekspertem zewnêtrznym, mo¿e, po
uprzednim za³o¿eniu konta, korzystaæ z aplikacji (rys. 2).

Rysunek 2. Panel logowania aplikacji VLIMITS 3.0
ród³o: www.vlimits.com.au.

10

11
12

VicRoads, Traffic Engineering Manual, vol. 1, chapter 7, Speed Zoning Guidelines, Edition 5, Victoria 2013.
www.safety.fhwa.dot.gov/uslimits [dostêp: 17.02.2016].
VicRoads to podmiot administruj¹cy infrastruktur¹ drogow¹ w australijskim stanie Victoria.
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Model LIMITS to program komputerowy s³u¿¹cy ocenie ograniczeñ prêdkoœci w ruchu drogowym. Sk³ada siê on z wielu drzew decyzyjnych, które s¹
wykorzystywane do oceny szeregu parametrów takich elementów, jak: droga,
pojazd czy kieruj¹cy pojazdem. Po na³o¿eniu przyczyniaj¹ siê do tworzenia
i funkcjonowania bezpiecznego systemu ruchu drogowego uwzglêdniaj¹cego
potrzeby transportowe danego obszaru. Aplikacja ta, jak dot¹d, nie bierze pod
uwagê innych czynników, takich jak np. ochrona œrodowiska czy jakoœæ ¿ycia.
Wszystkie aplikacje pochodne LIMITS, w tym VLIMITS, dzia³aj¹ przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych uwarunkowañ13:
– droga i jej otoczenie (uk³ad drogi oraz jej funkcja, liczba pasów ruchu, dostêpnoœæ dróg serwisowych, uk³ad pionowy i poziomy drogi),
– mo¿liwy rozwój otoczenia drogi (obecnoœæ szkó³, przedszkoli, sklepów, obszarów zamieszka³ych w ca³oœci lub czêœciowo, w tym terenów wiejskich),
– rodzaj i poziom aktywnoœci uczestników ruchu (piesi, rowerzyœci, ruch tranzytowy, lokalny, samochody osobowe, ciê¿arowe, autobusy, transport publiczny,
ruch sta³y, sezonowy, droga rekreacyjna),
– dane o liczbie wypadków i ryzyku ich powstania,
– ograniczenia prêdkoœci na przyleg³ych drogach.
Dzia³anie programu polega na wprowadzeniu przez administratora infrastruktury drogowej zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych informacji,
które opisuj¹ drogê. Program wykorzystuje drzewo decyzyjne, aby obliczyæ zalecan¹ dopuszczaln¹ prêdkoœæ pojazdów na danej drodze. G³ównym celem
i efektem systemu eksperckiego LIMITS/VLIMITS jest wyeliminowanie elementów subiektywizmu w decyzjach dotycz¹cych programowania prêdkoœci na danym obszarze, a tak¿e zwiêkszenie poziomu spójnoœci stosowanych ograniczeñ
prêdkoœci na podobnych drogach w ró¿nych czêœciach kraju. Zastosowanie tej
aplikacji daje pewnoœæ, ¿e podobna waga jest przypisana ró¿nym czynnikom
maj¹cym wp³yw na ograniczenie prêdkoœci. Aplikacja VLIMITS, jak ka¿dy system
ekspercki, ma tak¿e swoje ograniczenia. Rekomendowane przez model ograniczenie prêdkoœci jest punktem wyjœcia i w zwi¹zku ze specyficznymi czynnikami mo¿e wymagaæ dostosowania do konkretnych warunków, których nie mo¿na wymodelowaæ. Dla przyk³adu, pierwsze wersje u¿ywanej w stanie Victoria
aplikacji VLIMITS przy okreœlaniu dopuszczalnej prêdkoœci nie bra³y pod uwagê
informacji o liczbie wypadków na danej drodze, a w przypadku du¿ej ich liczby
umo¿liwia³y administratorowi rêczne poprawienie prêdkoœci zalecanej przez
model, co by³o jej powa¿nym niedoci¹gniêciem. Kolejn¹ niedoskona³oœci¹ modelu VLIMITS jest koniecznoœæ jego aktualizacji wówczas, gdy zalecenia w zakresie stosowanych ograniczeñ prêdkoœci ulegn¹ zmianie, w przeciwnym razie
aplikacja stanie siê nieaktualna. Mankamentem najnowszych wersji aplikacji
jest to, ¿e nie bazuj¹ one na szczegó³owej analizie ryzyka. Sk³adowe, takie jak
13

www.vlimits.com.au [dostêp: 28.02.2016].
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obszary o zwiêkszonej liczbie wypadków czy strefy szkolne, powinny byæ istotnymi elementami tej analizy14.

Podsumowanie
Australijska aplikacja VLIMITS jest przyk³adem systemu eksperckiego, który
uwzglêdnia nie tylko wiele czynników bezpoœrednio zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa ruchu drogowego, ale tak¿e czas podró¿y. Wyniki prowadzonych w Australii badañ w zakresie stosowania aplikacji VLIMITS i wp³ywu
obni¿enia limitów prêdkoœci w obszarach miejskich wskazuj¹, ¿e jest mo¿liwa
poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego bez powa¿nych negatywnych
oddzia³ywañ na czas podró¿y15. Jest to szczególnie istotne w zarz¹dzaniu transportem, gdy¿ z jednej strony zapewnia wysoki poziom bezpieczeñstwa realizowanych przewozów, a z drugiej – zadowalaj¹cy czas dotarcia do celu. Stosowanie tej aplikacji przez administracjê drogow¹ jest prób¹ osi¹gniêcia konsensusu
pomiêdzy dwiema stronami realizowanych procesów transportowych: dzia³aj¹cym w imieniu pañstwa zarz¹dem dróg, dla którego bezpieczeñstwo transportu
jest priorytetem, oraz podmiotami wykonuj¹cymi transport drogowy, dla których czas dotarcia do celu stanowi istotny element ekonomii i jakoœci œwiadczonych us³ug.
Zalety zastosowania systemów eksperckich nale¿a³oby wykorzystaæ w polskich warunkach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarz¹dca
dróg krajowych, mog³aby udostêpniæ podobne rozwi¹zanie samorz¹dom wojewódzkim i powiatowym. Skutkowa³oby to wypracowaniem praktyki spójnego
stosowania ograniczeñ prêdkoœci na drogach ró¿nych kategorii, a przez to wiêkszego zaufania u¿ytkowników do ustalonych limitów. Powszechne stosowanie
tego rodzaju rozwi¹zañ mog³oby przyczyniæ siê do poprawy takich parametrów
jakoœci transportu drogowego, jak bezpieczeñstwo oraz czas przejazdu, a w skali
kraju – dziêki efektowi synergii – mog³oby zwiêkszaæ konkurencyjnoœæ ca³ej
gospodarki. Aplikacja tego rodzaju mo¿e stanowiæ narzêdzie ekonomicznej
optymalizacji wykorzystywane przez administracjê transportow¹ kraju.
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EXPERT SYSTEMS IN ROAD TRANSPORT MANAGEMENT
BY THE EXAMPLE OF VLIMITS APPLICATION
Summary: The article is about the use of expert systems in the process of road transport management in urban, as well as in non-urban areas. The aim of the article is an
indication of the possible applications of expert systems-based solutions in the process of management of road transport in Poland. Experience from using the expert
systems by road administrations in Australia, New Zealand, the United States, Canada,
the Netherlands and the United Kingdom indicate that they are a highly efficient tool
in programming safety in road transport. An example might be an Australian
VLIMITS application and its local variants in other countries. Expert systems have
many advantages to traditional solutions, and their use in the road transport management processes in Poland practically does not exist.
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WP£YW INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
TRANSPORTOWYCH NA BEZPIECZEÑSTWO
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Streszczenie: Celem artyku³u jest wskazanie, jak wa¿ny z punktu widzenia bezpieczeñstwa jest odpowiednio przygotowany i wdro¿ony inteligentny system transportowy wspieraj¹cy dzia³ania w obszarze kontroli i nadzoru ruchu drogowego, a tak¿e
wskazanie korzyœci, jakie przynosi u¿ytkownikom transportu samochodowego.
W opracowaniu dokonano wstêpnej oceny stanu bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, uwzglêdniaj¹c wprowadzane inteligentne systemy transportowe. Przedstawiono
poczynione w Polsce inwestycje w system automatycznego nadzoru, jakim jest Centrum
Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Ostatnia czêœæ pracy to wskazanie mo¿liwoœci systemu TRISTAR w zakresie poprawy bezpieczeñstwa.

Wprowadzenie
Wed³ug opublikowanych ostatnio danych przygotowanych na zlecenie
Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego koszty wszystkich zdarzeñ
drogowych w Polsce w 2013 r. oszacowano na 49,1 mld PLN. £¹cznie to prawie
3% PKB. Realizowany w Polsce Narodowy program bezpieczeñstwa ruchu drogowego ma jeden istotny cel: obni¿enie w 2020 r. liczby zabitych o 50% i ciê¿ko
rannych o 40% w stosunku do roku 2010, czyli nie wiêcej ni¿ 2000 zabitych
i 6900 ciê¿ko rannych. Oznacza³oby to oszczêdnoœci oko³o 13 mld PLN w roku
2020 w porównaniu do roku 20131.
Realizacja programu poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego wymaga
skoordynowanych i wielop³aszczyznowych dzia³añ. Wœród narzêdzi, które maj¹
wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa, s¹ Inteligentne systemy transportowe (ITS)
stosowane nie tylko w zakresie zarz¹dzania i sterowania ruchem, ale tak¿e
w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem. Systemy te wykorzystuj¹
technologie informacyjno-komunikacyjne w ró¿nych ga³êziach transportu, dziêki
czemu wzrasta ich wydajnoœæ, a jednoczeœnie ogranicza siê do minimum szkod1

Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013,
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2015.
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liwy wp³yw, jaki wywieraj¹ one na zdrowie ludzi, stan œrodowiska, gospodarkê
i jakoœæ ¿ycia. Prognozy wskazuj¹, ¿e dziêki zastosowaniu inteligentnych technologii w samochodach osobowych i ciê¿arowych uda siê unikn¹æ na drogach
Unii Europejskiej ponad 5 tys. wypadków œmiertelnych rocznie2.

1. Bezpieczeñstwo transportu samochodowego w polityce
transportowej
Unia Europejska (UE), kontynuuj¹c politykê z lat poprzednich, zobowi¹za³a
pañstwa cz³onkowskie, by na ich terenie d¹¿yæ do zmniejszenia liczby zabitych
w wypadkach drogowych. W najnowszym IV Europejskim programie dzia³añ
na rzecz bezpieczeñstwa ruchu drogowego postawiono ambitny cel, tj. zmniejszenie w 2020 r. liczby zabitych na drogach o 50% w stosunku do roku 2010.
IV Europejski program dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa ruchu drogowego jest
etapem realizacji d³ugofalowej polityki europejskiej okreœlanej jako Wizja Zero.
Zero zabitych na drogach to jeden z 10 najwa¿niejszych celów, które zosta³y
przedstawione w przyjêtym w marcu 2011 r. dokumencie UE: Bia³a ksiêga. Plan
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do
osi¹gniêcia konkurencyjnego i oszczêdnego systemu transportu. Spe³nienie tych
za³o¿eñ jest warunkiem integracji wszystkich regionów i rozwoju œwiatowej gospodarki. Polska to kraj, w którym ka¿dego roku na drogach ginie najwiêcej
osób, musi wiêc podj¹æ szczególnie intensywne dzia³ania, aby ten problem zlikwidowaæ. W strategicznych wytycznych, przyjêtych 20 lipca 2010 r., Komisja
Europejska wpisa³a 7 celów, które powinny zostaæ uwzglêdnione przez kraje UE
przy tworzeniu lokalnych programów:
– doskonalenie œrodków bezpieczeñstwa w pojazdach,
– budowa bezpieczniejszej infrastruktury drogowej,
– przyspieszenie w tworzeniu inteligentnych technologii,
– udoskonalenie systemu szkoleñ i treningów dla u¿ytkowników dróg,
– skuteczniejsze egzekwowanie przepisów,
– ustalanie docelowego obni¿enia liczby wypadków drogowych z rannymi,
– skupienie uwagi na motocyklistach.
Cz³owiek, sprawca ponad 95% wypadków i ofiar na drogach, œwiadomie lub
nie powoduje najwiêksze zagro¿enie na drodze dla siebie samego i innych uczestników ruchu drogowego. Nadzór nad ruchem, jako jeden z czterech newralgicznych sektorów, których funkcjonowanie wp³ywa na zmniejszenie liczby ofiar
œmiertelnych wypadków drogowych, ma za zadanie ograniczyæ to negatywne
zjawisko. Nadzór nad ruchem drogowym nale¿y rozumieæ jako ca³okszta³t
2

„Euroflesz” elektroniczny biuletyn informacyjny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
(PKE), http://ec.europa.eu/polska/news/archives/2010/100706_its_pl.htm [dostêp: 2.03.2016].
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przedsiêwziêæ i dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy stanu bezpieczeñstwa ruchu
drogowego. Dzia³alnoœæ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego powinna byæ skoncentrowana na ograniczeniu do minimum negatywnych zjawisk, które stanowi¹ o poziomie zagro¿enia na drogach – wypadków
drogowych. Zwiêkszanie liczebnoœci s³u¿b nadzoru oraz ich lepsza organizacja
nad ruchem jest jedn¹ z najskuteczniejszych dróg do zmniejszenia liczby ofiar
œmiertelnych.

Rysunek 1. Liczba ofiar œmiertelnych wypadków drogowych w 2014 r. w UE na mln mieszkañców
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Road safety in the European Union. Trends, statistics
and main challenges, March 2015, http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm.

Liczba œmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE spad³a w 2014 r. o 1%
w stosunku do roku 2013. WskaŸnik ten znacznie ró¿ni siê w poszczególnych
pañstwach cz³onkowskich – polskie drogi wci¹¿ nale¿¹ do najmniej bezpiecznych w UE. Statystyki z 2014 r. dla poszczególnych pañstw cz³onkowskich pokazuj¹, ¿e w UE nadal utrzymuj¹ siê znaczne ró¿nice pod wzglêdem liczby œmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Œredni wspó³czynnik œmiertelnoœci UE
w 2014 r. wynosi³ 51 ofiar wypadków drogowych na milion mieszkañców. Najni¿sze wskaŸniki, nieprzekraczaj¹ce 30 ofiar œmiertelnych na milion mieszkañców,
po raz kolejny odnotowano w Holandii, Szwecji i w Wielkiej Brytanii. W 6 pañstwach wci¹¿ przekracza 80 ofiar na milion mieszkañców. W Polsce wynosi
87 ofiar œmiertelnych na milion mieszkañców i jest jedn¹ z najwy¿szych w Unii
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Europejskiej3. Niewielka poprawa w ostatnim czasie w skali UE oznacza, ¿e nale¿y podj¹æ dodatkowe starania, aby osi¹gn¹æ strategiczny cel, jakim jest obni¿enie o po³owê liczby œmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r.

2. Inteligentne systemy transportowe jako narzêdzie
ograniczania wypadków drogowych
We wszystkich krajach Unii Europejskiej obserwuje siê wdra¿anie projektów
infrastrukturalnych z wykorzystaniem ró¿nego rodzaju tzw. inteligentnych
systemów transportowych. Zwi¹zane s¹ one g³ównie z zarz¹dzaniem ruchem,
posiadaj¹ paletê us³ug informacyjnych dla u¿ytkowników dróg czy zarz¹dzania
transportem publicznym. Wi¹¿e siê to z jednej strony z potrzebami wynikaj¹cymi z rozwoju, takimi jak skokowy wzrost mobilnoœci spo³eczeñstw oraz
wzrost znaczenia transportu drogowego, niedostatkami w tzw. infrastrukturze
technicznej (niewystarczaj¹ca przepustowoœæ sieci drogowej) powoduj¹cymi zatory w ruchu itp. Z drugiej strony z ogromnym postêpem, jaki dokona³ siê
w rozwoju dziedziny zwanej telematyk¹ drogow¹.
Telematyka transportu przyczynia siê do zmniejszenia liczby wypadków
drogowych, zw³aszcza powa¿nych, oraz skrócenia czasu potrzebnego do nadejœcia pomocy. G³ówne u¿ytkowe systemy telematyki maj¹ takie mo¿liwoœci, jak
zarz¹dzanie szybkoœci¹ oraz monitorowanie pojazdu i kierowcy. System zainstalowany w Kolonii pokazuje, ¿e zastosowanie na ruchliwej miejskiej autostradzie
zmiennych znaków drogowych ostrzegaj¹cych kierowców o zaistnieniu nietypowych sytuacji spowodowa³o zmniejszenie liczby wypadków. W projektach
wykorzystuj¹cych zmienne znaki drogowe w ka¿dym przypadku uzyskano nawet 30% wzrost bezpieczeñstwa. Obserwuje siê równie¿ korzystne zmiany zachowania kieruj¹cych, polegaj¹ce na dostosowaniu prêdkoœci jazdy samochodów do istniej¹cych ograniczeñ wyra¿anych przez znaki. We wspó³czesnym
transporcie funkcjonuje wiele pomocniczych systemów nasyconych w ró¿nym
stopniu elektronik¹4. Do podstawowych nale¿y zaliczyæ systemy informacji drogowej, informacji pogodowej, systemy pomiarowe ruchu oraz burzliwie rozwijaj¹ce siê systemy lokalizacji pojazdów. Obecnie administracja drogowa wykorzystuje ró¿norodne systemy do wymiany informacji i dokumentów miêdzy
swoimi jednostkami, utrzymywania ³¹cznoœci ze s³u¿bami drogowymi, pozyskiwania danych, sterowania elementami i podsystemami infrastruktury drogowej
oraz przekazywania informacji u¿ytkownikom dróg. Jako œrodki przekazu

3

4

„Euroflesz” elektroniczny biuletyn informacyjny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
(PKE)http://ec.europa.eu/polska/news/150324_ofiary_pl.htm [dostêp: 8.03.2016].
K. Jamroz, R. Krystek, Inteligentne systemy transportu. Rozwój i struktura, „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 5.
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wykorzystywane s¹ systemy stacjonarne i mobilne. Do systemów stacjonarnych
nale¿y zaliczyæ telefoniê publiczn¹, która jest podstawowym œrodkiem wymiany
informacji i dokumentów. Do systemów mobilnych nale¿y zaliczyæ telefoniê komórkow¹, radio oraz GPS, który jest wprowadzany zarówno w firmach transportowych, jak i s³u¿bach drogowych w celu lokalizacji poszczególnych pojazdów.
Z wieloletnich badañ prowadzonych w USA i Kanadzie wynika, ¿e zastosowanie systemów telematycznych powoduje zmniejszenie nak³adów na infrastrukturê transportow¹ nawet o 30–35%, przy uzyskaniu tej samej funkcjonalnoœci.
Na podstawie wyników badañ europejskich stwierdzono, ¿e zastosowanie telematyki przynosi znaczne efekty:
– zwiêkszenie bezpieczeñstwa (poprawa o ok. 30–40%),
– lepsz¹ ochronê œrodowiska (zmniejszenie zanieczyszczeñ o ok. 10%),
– wy¿sz¹ efektywnoœæ dzia³ania (poprawa do 20%) i lepsze wykorzystanie infrastruktury,
– ³atwiejsz¹ integracjê ró¿nych ga³êzi transportu i po³¹czeñ z innymi systemami5.
Pierwszy system odcinkowej kontroli prêdkoœci zosta³ wprowadzony
w Holandii w latach 90. XX w. Od tamtej pory kolejne kraje decydowa³y siê na
wdro¿enie tego typu systemu automatycznej kontroli prêdkoœci. Jednym z najlepszych jest w³oski system Safety Tutor. W pierwszym okresie jego funkcjonowania na odcinkach objêtych kontrol¹ zanotowano spadek wskaŸnika liczby
wypadków o 19%, osób rannych o 27%, zaœ wskaŸnik œmiertelnoœci zmala³ a¿
o 51%. Ogromn¹ zalet¹ tego rozwi¹zania jest zmuszenie kierowców do ograniczenia prêdkoœci na ca³ym odcinku drogi. Poza oczywist¹ popraw¹ stanu bezpieczeñstwa wskutek stosowania wspomnianych urz¹dzeñ, znaczne korzyœci
odnosi œrodowisko, jako ¿e jazda ze sta³¹ prêdkoœci¹, przy braku intensywnych
przyspieszeñ, powoduje redukcjê iloœci spalin emitowanych do atmosfery oraz
up³ynnienie ruchu drogowego na danym odcinku.

3. CANARD system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
Szczególnie niebezpieczne zachowania wp³ywaj¹ce na skutki powa¿nych
wypadków (z ofiarami œmiertelnymi lub ciê¿ko rannymi) to: jazda z nadmiern¹
prêdkoœci¹, wjazd pojazdu na skrzy¿owanie przy czerwonym œwietle, wymuszenie pierwszeñstwa przejazdu, wymuszenie pierwszeñstwa wobec pieszych,
wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, brak zabezpieczeñ u kierowców
i pasa¿erów w pojazdach (kasków, pasów bezpieczeñstwa), u¿ywanie telefonów
komórkowych przez kierowcê podczas jazdy itp. W nadzorze nad niebezpiecznymi zachowaniami w ruchu drogowym stosowana jest koncepcja odstraszania.
5

G. Nowacki, T. Kamiñski, I. Mitraszewska, Analiza systemu telematycznego Hitachi, „Biuletyn Instytutu
Transportu Samochodowego” 2007.
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Opiera siê ona na prostym za³o¿eniu, ¿e konkretne, sprzeczne z prawem zachowanie kierowcy lub pieszego w ruchu drogowym zostanie zaniechane w momencie wyczucia ryzyka ukarania. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e uczestnicy ruchu
drogowego bêd¹ siê stosowali do zasad ruchu drogowego w takim stopniu,
w jakim bêd¹ siê obawiali sankcji za ewentualne przewinienia. Jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych narzêdzi s³u¿¹cych do nadzoru nad ruchem
drogowym s¹ automatyczne urz¹dzenia rejestruj¹ce niebezpieczne zachowania
kierowców. System automatycznego nadzoru niebezpiecznych zachowañ
uczestników ruchu drogowego powinien stanowiæ jedno z podstawowych narzêdzi osi¹gania g³ównego celu Narodowego programu bezpieczeñstwa ruchu
drogowego, tj. zmniejszenie liczby ofiar œmiertelnych do 2000 osób, a ciê¿ko rannych do 5600 osób6. Takie zadanie realizuje Centrum Automatycznego Nadzoru
nad Ruchem Drogowym (CANARD). Dziêki automatycznej rejestracji wykroczeñ ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców
ustalonych limitów prêdkoœci oraz niestosowania siê do sygnalizacji œwietlnej.
Centrum rozpoczê³o dzia³alnoœæ 1 lipca 2011 r. i od tego momentu prowadzi
dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie bezpieczeñstwa na drogach oraz redukcjê
liczby œmiertelnych ofiar wypadków przez wdro¿enie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W chwili obecnej
CANARD zarz¹dza ponad 400 stacjonarnymi urz¹dzeniami rejestruj¹cymi (tzw.
fotoradarami) i 29 mobilnymi urz¹dzeniami rejestruj¹cymi oraz monitoringu
przejazdu na czerwonym œwietle dla 20 skrzy¿owañ. W 2015 r. zamontowano
52 stacjonarne fotoradary, 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym œwietle
oraz 29 urz¹dzeñ do odcinkowego pomiaru œredniej prêdkoœci.
W województwie pomorskim zainstalowano 18 fotoradarów w miejscach,
gdzie najczêœciej dochodzi do wypadków. Jednym z zadañ automatycznego
nadzoru jest uspokojenie ruchu i ograniczenie liczby zdarzeñ drogowych.
Poprzez wprowadzenie oznakowania informacyjnego o lokalizacji fotoradaru
udaje siê wp³yn¹æ na poprawê zachowañ kierowców na odcinku 1000 metrów.
Porównanie danych z lat 2008–2012 (okres przed instalacj¹ nowych stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych) i 2013–2015 uwidacznia 44% spadek liczby ofiar
œmiertelnych wypadków w obrêbie miejsc instalacji fotoradarów. W analogicznym okresie, jak wynika ze statystyk, liczba osób rannych obni¿y³a siê o 39%,
a liczba samych wypadków spad³a o 32%.

6

Narodowy program bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Projekt, Krajowa Rada Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego, Warszawa 2013.
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Tabela 1. Zmiana procentowa poziomu bezpieczeñstwa w miejscach lokalizacji fotoradarów
Lokalizacje objête automatycznym
nadzorem nad ruchem drogowym

Wypadki drogowe Ofiary œmiertelne

Ranni

(œrednia na miesi¹c)

2008–2012 (przed instalacj¹)

16,4

2,5

2013 – paŸdziernik 2015 (po instalacji)

11,1

1,4

13,3

- 32,3

- 44,0

- 38,7

Zmiana procentowa

21,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych CANARD, G³ówny Inspektorat Transportu Drogowego, Warszawa 2016.

14
12
10
8
6
4
2
0

2008–2012

2013–2015

Rysunek 2. Liczba wypadków drogowych zarejestrowana w województwie pomorskim w
lokalizacjach fotoradarów CANARD
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych CANARD, G³ówny Inspektorat Transportu Drogowego, Warszawa 2016.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e systematycznie maleje liczba wykonywanych zdjêæ przypadaj¹ca na 1 urz¹dzenie. W 2012 r. ka¿de z urz¹dzeñ wykonywa³o œrednio 60 zdjêæ na dobê, w 2013 r. by³o to mniej ni¿ 30 zdjêæ, a dwa lata
póŸniej – œrednio 10 zdjêæ na dobê7. Oznacza to, ¿e w miejscach lokalizacji fotoradarów jest coraz bardziej bezpiecznie, a przede wszystkim wolniej, co przek³ada
siê na mniejsz¹ liczbê wypadków drogowych.

7

CANARD, G³ówny Inspektorat Transportu Drogowego, Warszawa 2016.
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4. TRISTAR system zarz¹dzania ruchem w zakresie
poprawy bezpieczeñstwa
Pocz¹tki Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Ruchem TRISTAR w Gdañsku siêgaj¹ roku 2000. Autorom projektu przysz³o siê zmierzyæ z problemem zintegrowania zarz¹dzania ruchem w Trójmieœcie, tj. Gdañsku, Gdyni i Sopocie
z systemami ITS wdra¿anymi przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), poniewa¿ administrowany przez ni¹ uk³ad drogowy œciœle
przylega do aglomeracji trójmiejskiej i stanowi jej uzupe³nienie. Celem Systemu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem ruchu drogowego (SZBR) jest nadzór nad ruchem
drogowym oraz kszta³towanie bezpiecznych zachowañ kierowców przez dyscyplinowanie kieruj¹cych do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zasadniczym elementem systemu jest modu³ automatycznego nadzoru nad zachowaniami kierowców. Modu³ ten wykorzystuje automatyczne urz¹dzenia wykrywaj¹ce
i rejestruj¹ce wykroczenia drogowe polegaj¹ce na przekraczaniu prêdkoœci
chwilowej, prêdkoœci œredniej na odcinku drogi, przeje¿d¿aniu na czerwonym
œwietle, poruszaniu siê nieuprawnionych pojazdów po zabronionych odcinkach
drogi i w obszarach objêtych ograniczeniami dostêpu. System wykorzystuje kamery wizyjne wysokiej rozdzielczoœci wyposa¿one w funkcjê automatycznego
rozpoznawania numerów rejestracyjnych ARNR (ang. ANPR). Umo¿liwia gromadzenie w bazie danych informacji o pojazdach pope³niaj¹cych wykroczenia
wraz z sekwencj¹ zdjêæ dokumentuj¹cych wykroczenie. Na podstawie zgromadzonych danych system wspomaga wysy³anie kompletu danych o wykroczeniu
do centralnego oœrodka nadzoru nad ruchem drogowym (umo¿liwiaj¹c dyscyplinowanie uczestników ruchu pope³niaj¹cych wykroczenia drogowe). System
SZBR wspó³pracuje z modu³em identyfikacji pojazdów, którego zadaniem jest
gromadzenie informacji o przeje¿d¿aj¹cych pojazdach w centralnej bazie danych. Informacja, zawieraj¹ca zakodowany numer rejestracyjny pojazdu, miejsce
i znacznik czasowy, zapisana w bazie danych dostêpna dla innych modu³ów
wchodz¹cych w sk³ad systemu zarz¹dzania ruchem TRISTAR m.in. w celu okreœlenia czasu podró¿y pojazdów na ró¿nych odcinkach sieci drogowej. Modu³
identyfikacji pojazdów umo¿liwia automatyczne wyszukiwanie w sieci pojazdów poszukiwanych na podstawie rozsy³anego do wszystkich kamer ANPR
numeru rejestracyjnego. System zarz¹dzania bezpieczeñstwem obejmuje
w Gdañsku 31 rejestratorów wykroczeñ, w Sopocie – 6, w Gdyni – 228. Jednym
z najwa¿niejszych narzêdzi s³u¿¹cych poprawie bezpieczeñstwa ruchu drogowego mia³ byæ modu³ wykrywania wykroczeñ drogowych polegaj¹cych na jeŸdzie z nadmiern¹ prêdkoœci¹ oraz przejeŸdzie na czerwonym œwietle. Zak³adano, ¿e bêdzie on wykorzystywa³ kamery automatycznego rozpoznawania
8

Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku, Gdañsk 2016.
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numerów rejestracyjnych i obejmowa³ rejestratory lokalnego i odcinkowego pomiaru prêdkoœci, a tak¿e rejestratory wykrywania przejazdu na czerwonym
œwietle. Niestety, z 36 lokalizacji, mimo przedstawienia w analizach bezpieczeñstwa ruchu drogowego skutków ³amania przepisów, pozytywnej weryfikacji
doczeka³o siê tylko kilka. Ostatnie zmiany przepisów pozbawi³y stra¿e miejskie
mo¿liwoœci obs³ugi stacjonarnych urz¹dzeñ rejestracyjnych, pojawi³y siê te¿
problemy z przejêciem ich obs³ugi ze strony Inspekcji Transportu Drogowego,
dlatego ¿adne nie zosta³o uruchomione.

Podsumowanie
Prognozy demograficzne i motoryzacji w Polsce wskazuj¹, ¿e w latach 2011–2020
liczba mieszkañców mo¿e zmniejszyæ siê o 1–4%, liczba pojazdów mo¿e wzrosn¹
o 15–25%, tj. do 30 mln pojazdów, ruchliwoœæ mieszkañców (liczona prac¹ przewozow¹ pojazdów) mo¿e wzrosn¹æ o 30–35%. Stagnacja lub ograniczenie dzia³añ
prewencyjnych w najbli¿szych latach mo¿e doprowadziæ do zatrzymania tendencji spadkowej liczby wypadków drogowych i ich ofiar. Budowa systemu
automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym trwa latami. Od projektu studyjnego, technicznego przygotowania rozwi¹zañ stosowanych w kontroli do
czasu wdro¿enia rozwi¹zañ mijaj¹ lata. Wystarczy zmiana np. uwarunkowañ
prawnych, aby mozolnie budowany system nie przynosi³ oczekiwanych rezultatów. Widaæ to na przyk³adzie trójmiejskiego Tristaru, który niew¹tpliwie jest
skutecznym narzêdziem ITS, ale na razie nie wp³ywa na poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Wa¿ne, aby dzia³ania w zakresie stosowania telematyki
w transporcie samochodowym nie ograniczaæ do rozwi¹zañ regionalnych. Obecnie w Polsce rozwi¹zania ITS maj¹ charakter jednostkowy i czêœciej stosowane
s¹ lokalnie ni¿ globalnie. Oddzielnie spe³niaj¹ zadan¹ rolê, natomiast w przypadku ich po³¹czenia mo¿e dojœæ do sytuacji, w której te niekompatybilne systemy
nie bêd¹ mog³y ze sob¹ wspó³pracowaæ i przynosiæ tym samym potencjalnych
korzyœci.
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THE IMPACT OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
FOR ROAD TRANSPORT SAFETY
Summary: The reason of the article is to point out how important safety is in intelligent transport systems that give a support in control area and traffic control and
point out the advantages that the system brings to the users of road transport. In my
research paper I bring off the initial assessment of safety in road transport in the
background of ITS. They put the ITS into the safety intelligent transport system. They
show investments that they made for the automatic supervision system which in Poland is Centre for Automatic Surveillance of Road Traffic that takes supervision for
road transport. The last part of my research paper I would like to point out the possibility of the TRISTAR system to increase the safety.
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SYSTEMY TELEMATYCZNE JAKO RÓD£O KORZYŒCI
W TRANSPORCIE DROGOWYM
Streszczenie: Wymagania dotycz¹ce transportu stale wzrastaj¹, podobnie jest w przypadku ka¿dej ga³êzi transportowej. Wspó³czeœnie wyzwania stoj¹ce przed ka¿d¹
dziedzin¹ transportu to efektywnoœæ ekonomiczna oraz maksymalizacja bezpieczeñstwa przewo¿onych ³adunków b¹dŸ osób. W przypadku transportu drogowego
pozytywnie na te efekty mog¹ wp³yn¹æ nowoczesne systemy telematyczne. W artykule zaprezentowano potencjalne rozwi¹zania z dziedziny telematyki, maj¹ce na celu
usprawnienie funkcjonowania transportu drogowego. Wnioski z przeprowadzonych
rozwa¿añ wskazuj¹, ¿e mo¿liwe s¹ do uzyskania korzyœci przy wykorzystaniu systemów telematycznych oraz informatycznych, takich jak: GPS, Transporeon, FM solutions, Trans.EU.

Wprowadzenie
Na ca³ym œwiecie transport drogowy to obecnie najbardziej popularna ga³¹Ÿ
transportowa1. Dziêki wysokiej elastycznoœci oraz dostêpnoœci jest on najczêœciej wybierany przez wiele przedsiêbiorstw. Zleceniodawcy transportowi wymagaj¹ coraz wiêkszej elastycznoœci, szybkoœci oraz pe³nej obs³ugi rozumianej
jako przewóz ka¿dego towaru, w ka¿dej iloœci do ka¿dego miejsca na œwiecie.
Stale rozwijaj¹ca siê gospodarka wywo³uje zwiêkszony popyt na us³ugi przewozowe, tym samym przedsiêbiorstwa przewozowe musz¹ nieustannie poprawiaæ
jakoœæ obs³ugi przy zachowaniu nastêpuj¹cych priorytetów: termin dostawy,
bezpieczeñstwo towaru, redukcja kosztów przewozu, kompleksowa obs³uga,
sprawny przep³yw dokumentów. Wywi¹zanie siê z takich wymogów jest mo¿liwe dziêki wykorzystaniu odpowiednich technologii telematycznych i IT, które
pozwalaj¹ na zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku. Celem opracowania
jest prezentacja u¿ytecznoœci tych rozwi¹zañ w transporcie. Przegl¹dowy charakter artyku³u opiera siê na pozycjach zawartych w czasopismach, serwisach tematycznych oraz literaturze przedmiotu.
1

J. £acny, Systemy telematyczne i informatyczne w nowoczesnych przedsiêbiorstwach transportu drogowego,
materia³y konferencyjne „Polski Kongres Logistyczny. Logistics 2008 – Nowe wyzwania – nowe
rozwi¹zania”, Poznañ 7–9 maja 2008, s. 261.
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1. Charakterystyka systemów informatycznych i telematycznych
Dynamiczny rozwój gospodarczy ca³ego œwiata powoduje, ¿e rosn¹ wymagania stawiane systemom transportowym. Istnieje wiele ga³êzi transportowych,
które cechuj¹ siê ró¿nymi w³aœciwoœciami, obecnie jednak to transport samochodowy jest w najwiêkszym stopniu odpowiedzialny za zapewnienie mobilnoœci osób i rzeczy. Wymagania stawiane tej ga³êzi transportowej powoduj¹ ci¹g³e
doskonalenie form funkcjonowania transportu drogowego, tworzenie bardziej
nowoczesnych systemów transportowych oraz modernizowanie obecnych œrodków transportowych. Przedsiêbiorstwa transportowe, aby utrzymaæ swoj¹ pozycjê na rynku, musz¹ stale siê rozwijaæ. Szans¹ na taki rozwój mo¿e byæ wykorzystanie technik telematycznych i informatycznych, które z dnia na dzieñ staj¹
siê coraz bardziej istotnym narzêdziem w obs³udze logistycznej, a przede wszystkim w transporcie2. Wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych w transporcie jest wynikiem dynamicznego rozwoju bran¿y IT oraz zwiêkszonej dostêpnoœci do nowoczesnych technologii. Systemy IT wykorzystywane
w transporcie pozwalaj¹ na gromadzenie odpowiednich danych oraz tworzenie
na ich podstawie baz. Wykorzystanie danych mo¿e przyczyniaæ siê do redukcji
kosztów zwi¹zanych z transportem, zmniejszenia czasu realizacji odpowiednich
us³ug i tym samym poprawienia pozycji konkurencyjnej danego przedsiêbiorstwa na rynku. Dodatkowo, wykorzystuj¹c mniej lub bardziej skomplikowane
systemy, mo¿na poprawiæ bezpieczeñstwo kierowcy czy te¿ jakoœæ przewozu
³adunków. Wskazuj¹c na pozytywne aspekty wykorzystania telematyki oraz
technologii IT w transporcie, nale¿y je odnieœæ do wymagañ klientów zwi¹zanych z przewo¿eniem ³adunków. Towar, który dotrze do klienta w jak najkrótszym czasie, przy mo¿liwie niskim koszcie, a jednoczeœnie zachowaniu du¿ej
elastycznoœci do zmian i bezpoœredniego dostêpu do informacji na jego temat,
bêdzie uznany przez klienta za w³aœciwie przetransportowany. Na tej podstawie
mo¿na wyznaczyæ pewne mierniki oceny transportu, zaliczane s¹ do nich: czas,
koszt, elastycznoœæ, dyspozycyjnoœæ. Technologie telematyczne oraz IT mog¹ zostaæ wykorzystane, aby bezpoœrednio wp³ywaæ na wymienione czynniki. Ka¿de
przedsiêbiorstwo transportowe musi wykonaæ szereg zadañ dotycz¹cych planowania i zarz¹dzania transportem3:
– planowanie i projektowanie procesów transportowych,
– realizacja procesów transportowych,
– analiza i ocena procesów transportowych.
Planowanie bezpoœrednio dotyczy zagadnieñ powi¹zanych z wyznaczaniem
sieci drogowych, wp³ywaj¹c na czas przewozu, dostêpnoœæ przestrzenn¹ oraz
2
3

Ibidem, s. 262.
M. Kaup, M. Chmielewska-Przybysz, Rola i znaczenie technologii informatycznych w organizacji
i zarz¹dzaniu transportem, „Logistyka” 2012, nr 6, s. 847.
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koszty zwi¹zane z przejazdem. W momencie realizacji planów przedsiêbiorstwo
transportowe wystêpuje w roli nadzorcy oraz podmiotu odpowiedzialnego za
kontrolê procesów przewozowych oraz dopilnowanie kompletacji dokumentów. Dodatkowo przewoŸnik jest w pe³ni odpowiedzialny za bezpieczeñstwo
towaru oraz jego dostarczenie zgodnie z zamówieniem. Ostatni etap odnosi siê
do analizy wykonanej us³ugi przewozowej oraz jej oceny na podstawie prawid³owego przebiegu realizacji procesu, rentownoœci, jakoœci. Takie analizy pozwalaj¹
oceniæ, na którym etapie realizacji zlecenia transportowego mo¿na pewne procesy
poprawiæ, a tym samym jakie systemy oraz nowoczesne technologie móg³by
wspomóc jego usprawnianie.
Technologie informatyczne, które daj¹ mo¿liwoœæ poprawy pewnych procesów zwi¹zanych z transportem, definiowane s¹ jako sposób pos³ugiwania siê
odpowiednimi œrodkami informatycznymi do zbierania, przechowywania, przesy³ania i udostêpniania informacji4. Wykorzystanie technologii informatycznych
to w tym przypadku u¿ycie komputerów, czyli urz¹dzeñ, które mog¹ cyfrowo
przechowywaæ i przetwarzaæ informacje. W transporcie samochodowym bardzo
istotna jest mo¿liwoœæ przesy³u informacji na d³ugie odleg³oœci przy jednoczesnym
uwzglêdnieniu aspektu „mobilnoœci” pojazdów. Systemy informatyczne to szeroka gama narzêdzi mo¿liwych do wykorzystania. Za drugi dzia³, wspieraj¹cy
nie tylko transport, ale tak¿e wiele dzia³añ zwi¹zanych z obs³ug¹ logistyczn¹,
uznaje siê telematykê. Pojêcie to powsta³o po z³¹czeniu „telekomunikacji” oraz
„technologii informacyjnych” i dotyczy transferu, wymiany, rozpowszechniania
informacji w postaci nieruchomych obrazów, tekstów alfanumerycznych itp.5
W powszechnym znaczeniu telematykê uznaæ mo¿na za urz¹dzenia i systemy,
które pobieraj¹ informacjê i j¹ udostêpniaj¹ miêdzy u¿ytkownikami. Zastosowanie telematyki w transporcie mo¿e s³u¿yæ do uzyskania informacji na temat stanu pojazdu, przewo¿onego ³adunku oraz czynnoœci jak¹ w danym momencie
wykonuje kierowca, dlatego wystêpuj¹ pewne trudnoœci z dok³adnym podzia³em wykorzystania technologii IT i telematycznych. W wiêkszoœci zastosowañ technologie te wykorzystywane s¹ równoczeœnie, poniewa¿ dziêki temu
mo¿liwe jest uzyskanie jak najwiêcej korzyœci. Dostawcy us³ug telematycznych
oferuj¹ wiele rozwi¹zañ, mo¿na je podzieliæ w nastêpuj¹cy sposób6:
– skalowanie systemu – proste urz¹dzenia o ograniczonej mo¿liwoœci odbioru
danych,
– zakres zbioru informacji – systemy zamkniête np. pozycja wg GPS, systemy
otwarte, czyli przekazywanie informacji miêdzy pojazdem a odpowiednim
odbiornikiem,

4
5

6

Ibidem, s. 850.
J. Grabara, M. Kolcun, S. Kot, The role of information systems in transport Logistics, „International Journal
of Education and Research” 2014, vol. 2, no. 2, s. 4.
R. Budzik, J. Zacharski, Telematyka w systemach transportowych, „Logistyka” 2012, nr 6, s. 28–29.
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– interakcja – informacje mog¹ byæ przekazywane w jedn¹ stronê, np. do centrali, b¹dŸ w dwie strony celem poprawy kontaktu z kierowc¹,
– funkcje pozatelematyczne – usprawnienie miejsca pracy kierowcy przez wykorzystanie np. odtwarzacza muzyki, przegl¹darki filmów,
– ci¹g³oœæ przekazywania informacji – przesy³anie pojedynczych raportów
b¹dŸ ci¹g³a ³¹cznoœæ z pojazdem,
– eksport danych – mo¿liwoœæ przeniesienia danych na inne urz¹dzenia,
– zakres danych – systemy, które pozwalaj¹ tylko na zbiór danych statystycznych, b¹dŸ takie, które umo¿liwiaj¹ porównywanie danych z okreœlonymi
parametrami,
– instalacja systemu b¹dŸ dostêp internetowy – systemy, które musz¹ byæ instalowane centralnie na jednostkach przedsiêbiorstwa, b¹dŸ takie, które wymagaj¹ jedynie ³¹cza internetowego.
Szeroki zakres mo¿liwoœci telematyki utrudnia wyznaczenie jej pojedynczych zastosowañ, jak ma to miejsce w przypadku konkretnego systemu b¹dŸ
programu informatycznego. Taki program ma za zadanie udostêpniaæ, dobieraæ oraz integrowaæ dane, które pochodz¹ z ró¿nych Ÿróde³, w taki sposób, aby
dostarczyæ je we w³aœciwym czasie, by podj¹æ odpowiednie decyzje zarz¹dcze.
Wœród takich systemów wyró¿niæ mo¿na systemy eksperckie, systemy wspomagania decyzji czy te¿ elektronicznego przetwarzania danych. Przedsiêbiorstwa
transportowe mog¹ wykorzystywaæ systemy informatyczne i telematyczne
w kilku g³ównych segmentach: wspomaganie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
transportowym, transfer dokumentów, nawigowanie i pozycjonowanie pojazdów, monitoring stanu towarów, tracking towarów.

2. Praktyczne przyk³ady wykorzystania informatyki
i telematyki w transporcie
Mo¿na wymieniæ zaawansowane systemy, które swoim dzia³aniem obejmuj¹
ca³oœæ funkcjonowania systemu logistycznego np. MRP II lub ERP. Wymieniæ
mo¿na równie¿ programy prowadz¹ce do poprawy funkcjonowania procesów
transportowych. Warto zwróciæ uwagê na program komputerowy Transporeon,
który ma za zadanie ³¹czyæ przedsiêbiorstwa przemys³owe oraz handlowe
z partnerami w zakresie obs³ugi logistycznej. Program ten oparty jest na prostych
zasadach i umo¿liwia komunikowanie miêdzy przedsiêbiorstwami produkcyjnymi oraz przedsiêbiorstwami zajmuj¹cymi siê obs³ug¹ logistyczn¹. Aplikacja ta
umo¿liwia nie tylko kontakt w sprawach dotycz¹cych obs³ugi, ale tak¿e udostêpnia na bie¿¹co oferty dla rynku odbiorców, u³atwia tworzenie planów za³adunkowych oraz monitoring przep³ywu towarów. Mo¿na ten program dodatkowo
po³¹czyæ z narzêdziami odpowiedzialnymi za okreœlanie pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym. Transporeon zas³uguje na wyró¿nienie, poniewa¿ jego twór-
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cy, wspó³pracuj¹c z przedsiêbiorstwem SNAP Consulting, opracowali nak³adkê
(Add-on) dla SAP (SAP Sprint, SAP Business One). Wdro¿enie takiej nak³adki
pozwoli³o, by przedsiêbiorstwa, które obecnie musia³y korzystaæ z dwóch b¹dŸ
wiêcej aplikacji odnoœnie do obs³ugi logistycznej i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, mia³y teraz ca³oœæ w jednym programie, np. SAP Business One.
Nak³adka pozwala na zaprogramowanie wielu dodatkowych funkcji w jednym
programie, co mo¿e byæ korzystne dla przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê transportem, poniewa¿ tak¿e mog¹ korzystaæ z tego samego systemu7.
Transfer dokumentów jest zwi¹zany z mo¿liwoœciami przesy³ania ich w formie elektronicznej, co w znacz¹cy sposób u³atwia i usprawnia pracê przewoŸników. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e taki system transferu dokumentów nie zawsze zapewnia automatyczn¹ wymianê danych i dokumentów. Dokumenty, które maj¹ byæ
wymienione drog¹ elektroniczn¹, uk³adane s¹ w standardzie EDI (Electronic
Data Interchange), co usprawnia przetwarzanie informacji oraz eliminuje ryzyko pope³niania b³êdów. System EDI wykorzystuje jednoczeœnie mo¿liwoœci informatyki oraz telekomunikacji. Pozawala na eliminacjê dokumentów w formie
papierowej, zwiêkszaj¹c tym samym efektywnoœæ wszelkich dzia³añ zwi¹zanych z handlem. Jest to najprostsza forma realizacji transakcji bez poœwiêcania
czasu na tworzenie, kopiowanie b¹dŸ przesy³anie dokumentów w formie papierowej8. Umo¿liwia tworzenie swoistego pomostu ³¹cz¹cego dzia³ania poszczególnych przedsiêbiorstw d¹¿¹cych do wykonania przewozu okreœlonych dóbr9.
Do tego typu systemów transferu dokumentów zalicza siê równie¿ programy
pozwalaj¹ce na kontakt miêdzy kontrahentami a osobami odpowiedzialnymi za
transport, czego przyk³adem mo¿e byæ zyskuj¹cy coraz wiêksz¹ popularnoœæ
program Trans.EU (rys. 1).
Program ten umo¿liwia dostêp do gie³dy transportowej, pozwalaj¹cej na
bezpoœredni kontakt miêdzy stronami poszczególnych zleceñ, poszukiwanie informacji na temat przewoŸników, a nawet monitorowanie kierowców10. Wobec
takich udogodnieñ, mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to aplikacja, która przez swoje
dzia³anie mo¿e byæ wykorzystywana w ró¿nych segmentach zwi¹zanych z przewo¿eniem dóbr.
Kolejny przyk³ad dotyczy nawigowania oraz pozycjonowania pojazdów
w czasie rzeczywistym. Najpopularniejszy oraz najbardziej rozpoznawalny jest
system GPS, który pozwala na pozycjonowanie pojazdu transportowego w czasie rzeczywistym. Technologia GPS umo¿liwia obecnie szereg innych, bardziej
wymagaj¹cych i skomplikowanych wykorzystañ, np. kontrolê stanu paliwa
7

8
9

10

M. Murawska, Nowoczesne systemy informatyczne narzêdziem pracy transportowca, „Logistyka” 2011,
nr 6, s. 67–68.
www.edi.pl/ [dostêp: 16.02.2016].
M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2002, s. 45.
www.trans.eu/pl/ [dostêp: 16.02.2016].
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Rysunek 1. Relacja przewozowa na trasie £ódŸ–Gdañsk ze wskazaniem punktów za³adunkowych – printscreen z programu Trans.EU
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie dokumentów Ÿród³owych przedsiêbiorstwa Agrowit.

w samochodzie lub obrotów silnika w pojeŸdzie. Skupiaj¹c siê bezpoœrednio na
systemach informatycznych, mo¿na podaæ przyk³ady zastosowania ró¿nego
rodzaju programów s³u¿¹cych do nawigowania kierowców, wytyczania najbardziej optymalnych tras przewozu czy te¿ omijania kongestii. Istniej¹ ró¿nego
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rodzaju programy, które pozwalaj¹ na nawigowanie, takie jak: Automapa,
route66 czy te¿ obecny w niemal ka¿dym nowym telefonie komórkowym Google
Mapy. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e coraz wiêcej takich rozwi¹zañ dostêpnych
jest zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych ca³kowicie za darmo. £¹cz¹c
ró¿nego rodzaju systemy informatyczne z technologi¹ GPS, mo¿na bezpoœrednio kontrolowaæ, gdzie w danym momencie znajduje siê ³adunek. Dodatkowo
mo¿liwe jest uzyskanie takich informacji, jak: zu¿ycie paliwa w danym pojeŸdzie, a tak¿e innych informacji, które wyœwietlane s¹ kierowcy w kabinie pojazdu. Takie mo¿liwoœci to zarówno forma zabezpieczenia siê przedsiêbiorstwa
przed potencjaln¹ kradzie¿¹, jak i gwarancja tego, ¿e ³adunek dotrze do klienta
w nienaruszonym stanie i w odpowiednim czasie. Przyk³adem takiego systemu
informatycznego mo¿e byæ oferowany dostêp przez przedsiêbiorstwo FM Solutions. Wa¿nym aspektem wykorzystania rozwi¹zañ FM Solutions jest to, ¿e nie
jest wymagany specjalny program komputerowy, a jedynie dostêp do Internetu11. Mo¿liwoœæ sprawdzenia, gdzie w danym momencie znajduje siê kierowca
z towarem gwarantuje bezpieczeñstwo przesy³ki oraz pozytywnie wp³ywa na
czas realizacji zamówienia. Obecnie technologie telematyczne pozwalaj¹ na
znacznie wiêcej ni¿ tylko pozycjonowanie pojazdów w czasie rzeczywistym
(rys. 2).
Wymienione systemy telematyczne udostêpniane przez przedsiêbiorstwo
FM Solutions pozwalaj¹ równie¿ dok³adnie monitorowaæ stan przewo¿onego
³adunku. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku dóbr spo¿ywczych b¹dŸ
farmaceutycznych. Rozwi¹zania, które pozwalaj¹ monitorowaæ temperaturê
przewo¿onego towaru oraz nadzorowaæ jego bezpieczeñstwo w sytuacjach nieprzewidzianych mo¿liwe s¹ nie tylko dziêki wykorzystaniu technologii IT, ale
tak¿e RFID (Radio Frequency Identyfication – identyfikacja za pomoc¹ fal radiowych). Takie mo¿liwoœci wykorzystuje przedsiêbiorstwo kurierskie DHL (u¿ywa
ono systemu RFID oraz znaczników do monitorowania temperatury transportowanych dóbr, co wp³ywa nie tylko na bezpieczeñstwo, ale tak¿e na ostateczn¹
jakoœæ przewo¿onego dobra12. Posiadaj¹c mo¿liwoœæ monitorowania bezpoœredniego statusu przesy³ki, ³atwo sprawdziæ, jaki ³adunek jest w pojeŸdzie lub ile
jest sztuk. Takie mo¿liwoœci mog¹ byæ wykorzystane przez zaawansowane anteny, odbiorniki i znaczniki funkcjonuj¹ce na bazie systemu RFID. W tym przypadku RFID wp³ywa niew¹tpliwie na poprawê identyfikacji przewo¿onych dóbr, co
jest wa¿nym aspektem dla przedsiêbiorstw transportowych13. Nale¿y nadmieniæ, ¿e nie tylko RFID ma takie funkcje. Zaawansowane odbiorniki GPS, specjalne aplikacje telematyczne (FM Solutions) równie¿ umo¿liwiaj¹ tego typu roz-

11
12
13

www.fmsolutions.pl/korzysci.html [dostêp: 16.02.2016].
J. Edwards, The wheels on the Bus Go RFID, „RFID Journal” 2011, s. 19.
P. Dobrzañski, M. Dobrzañska, RFID w zastosowaniach transportowych, „Logistyka” 2012, nr 3,
s. 475–476.
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Rysunek 2. Printscreen pozycjonowania wybranych pojazdów samochodowych z platformy FM Solutions
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie dokumentów Ÿród³owych przedsiêbiorstwa
Agrowit.

wi¹zania. To od przedsiêbiorcy zale¿y, z którego rozwi¹zania skorzysta. Systemy
informatyczne uszeregowano w formie tabeli prezentuj¹cej ich zastosowanie do
konkretnych funkcji przedsiêbiorstwa transportowego (tab. 1).
Tabela 1. Przyk³ady systemów informatycznych wraz z zastosowaniem
Lp.

Rodzaj systemu informatycznego

Przyk³ady

1

systemy maj¹ce na celu wspomaganie zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem transportowym

ASCENT SQL, PasCom Transport II, TS SQL,
Cromach Altum, Euro Trans 2010, SAP,
SAP Add-on

systemy wymiany dokumentów

EDI, Trans.EU, GPRS, GSM, LAN, LTE, 3G,
autorskie systemy transferu informacji

3

systemy dotycz¹ce nawigacji i pozycjonowania pojazdów

GPS, SEPE, Route66, Automapa, Google
Maps, Trans.EU, FM Solutions

4

systemy monitorowania stanu oraz identyfikacji towarów

RFID, FM Solutions, Trans.EU, autorskie
systemy monitoringu b¹dŸ identyfikacji

2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Kaup, M. Chmielewska-Przybysz, Rola i znaczenie
technologii informatycznych w organizacji i zarz¹dzaniu transportem, „Logistyka” 2012, nr 6, s. 851–852.
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Systemy, które zosta³y wymienione w tabeli 1, stanowi¹ jedynie wybrane
przyk³ady z dostêpnych na rynku us³ug tego typu. Wystêpuje bardzo du¿a ró¿norodnoœæ, a wszystkie programy komputerowe powsta³y w drodze ewolucji
wymagañ klientów oraz mo¿liwoœci technologicznych. Dodatkowo warto nadmieniæ, ¿e stale nastêpuje rozwój systemów telematycznych dziêki czemu mo¿na
znaleŸæ coraz nowsze zastosowania takich technologii w dziedzinie przewozu
³adunków. W zale¿noœci od zaawansowania wybranego rozwi¹zania telematycznego, niezale¿nie od tego, który to bêdzie system, przedsiêbiorcy bêd¹ mogli
okreœlaæ w odpowiednich odstêpach czasu pozycjê pojazdu oraz w powi¹zaniu
z wydajnoœci¹ danego oprogramowania generowaæ sprawozdania dotycz¹ce
czasu i miejsca postoju. Bardziej zaawansowane systemy telematyczne pozwalaj¹ na kontrolê dyspozycyjnoœci pojazdów, zarz¹dzanie ca³¹ flot¹, controlling
oraz komunikacjê z kierowc¹ w czasie rzeczywistym. Najnowoczeœniejsze rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ wykroczenie poza ramy interakcji pojazd – przedsiêbiorstwo, pozwalaj¹ nawet na komunikacjê z systemami ERP wykorzystywanymi
w przedsiêbiorstwach logistycznych, tak jak ma to miejsce w przypadku oprogramowania SAP.

Podsumowanie
Wdra¿anie odpowiednich technologii telematycznych w ramach usprawniania transportu drogowego pozwala na poprawienie wyników osi¹ganych przez
dane przedsiêbiorstwo transportowe. Obecnie konkurencja transportowa to nie
tylko koszty zwi¹zane z przewozem, ale tak¿e czas realizacji, bezpieczeñstwo
³adunku oraz koszty zwi¹zane z eksploatacj¹ pojazdów. Technologie telematyczne daj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoœci: redukcja czasu realizacji us³ugi przewozowej,
poprawa wykorzystania taboru transportowego, redukcja kosztów, uzyskanie
lepszej pozycji konkurencyjnej, poprawa jakoœci œwiadczonych us³ug (czas, koszty, bezpieczeñstwo), integracja systemów transportowych, poprawa kontroli
nad przebiegiem us³ug transportowych. Wymienione korzyœci mo¿na uzyskaæ
przez sprawne wykorzystanie kilku technologii telematycznych jednoczeœnie.
Nale¿y mieæ jednak na uwadze fakt, ¿e rozwój gospodarczy jest w du¿ym stopniu zwi¹zany z rozwojem nowoczesnych technologii IT, dlatego te¿ zakres ich
wykorzystania bêdzie siê zmienia³. Z tego wzglêdu nale¿y dobieraæ je w sposób
logiczny i przemyœlany, aby w pe³ni wykorzystaæ ich mo¿liwoœci oraz nie dopuœciæ do sytuacji, w której nak³ady przewy¿sz¹ potencjalne korzyœci. Dziêki telematyce mo¿liwa jest do uzyskania poprawa ka¿dego z wymienionych czynników, co mo¿e prowadziæ do pozyskania dodatkowych korzyœci oraz poprawy
pozycji konkurencyjnej na rynku us³ug transportowych.
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TELEMATICS AND IT SYSTEMS AS A SOURCE
OF PROGRESS IN ROAD TRANSPORT
Summary: Presently the demands on transportation are constantly growing. Such
a situation is present in every transportation branch. Now, demands which are placed
for transport are: economic efficiency, maximizing the safety of transported goods or
people. In the whole world there are more and more enterprises which provide modern transportation services. Enteprenuers are trying to find new solutions to gain the
advantage above their competitors. Within road transport it is possible by telematics
and IT systems. In this article there are few of them presented which can improve the
functioning of transportation. The purpose of this paper is to present the usability of
such solutions towards transportation, The whole was summarized with conclusions
of assessment of usage these modern solutions in road transportation enterprises.
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DEKARBONIZACJA TRANSPORTU JAKO WYZWANIE
DLA WSPÓ£CZESNYCH GOSPODAREK
Streszczenie: W artykule poruszono istotne kwestie roli niskoemisyjnego transportu
w œwietle problemów wspó³czesnych gospodarek. Wiod¹cym celem pracy jest identyfikacja wyzwañ dla rozwoju niskoemisyjnego transportu i okreœlenie kierunków
dzia³añ sprzyjaj¹cych temu rozwojowi. Omówiono w niej wyk³adniê takich pojêæ,
jak: dekarbonizacja gospodarki, zielona gospodarka i niskoemisyjna gospodarka oraz
odniesiono je do transportu. W œwietle wymowy tych pojêæ przedstawiono szereg
rozwi¹zañ, do których nale¿y zaliczyæ przede wszystkim: wdro¿enie IST (inteligentne
systemy transportowe), nowe noœniki energii, nowe technologie w produkcji paliw
i w przemyœle transportowym, jak i rozwi¹zania oparte na paradygmacie shift (przesuniêæ ga³êziowych) – dedykowane nie tylko krajom rozwiniêtym, ale tak¿e krajom,
które charakteryzuj¹ siê du¿¹ luk¹ technologiczn¹ w stosunku do innych pañstw.

Wprowadzenie
Dekarbonizacja sta³a siê obecnie paradygmatem rozwojowym1 silnie akcentowanym w polityce rozwojowej Unii Europejskiej (UE). Przes³aniem dekarbonizacji jest redukcja emisji dwutlenku wêgla (CO2) oraz racjonalizacja zu¿ycia
paliw w aktywnoœci gospodarczej i spo³ecznej. Transport jest g³ównym adresatem polityki dekarbonizacji.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dekarbonizacja jest jednym z kluczowych obszarów –
obok bezpieczeñstwa energetycznego, efektywnoœci energetycznej, rynków
energii i badañ oraz innowacji – zainteresowañ Unii Energetycznej w kontekœcie
koordynacji i integracji polityki energetycznej. Podobnie jak w przypadku poli1

Paradygmat jest wieloznacznie definiowany, uto¿samiany jest jednak ze wzorcem lub modelem
„rozwi¹zywania problemów w danej dyscyplinie naukowej”; Th.S. Kuhn, Dwa bieguny, tradycja
i nowatorstwo w badaniach naukowych, PWN, Warszawa 1985, s. 411 za: E. Za³oga, Trendy w transporcie
l¹dowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2013,
s. 112. Paradygmat rozwoju opiera siê zarówno na teorii wzrostu (w neoliberalizmie – „dziki” rozwój jest uto¿samiany wy³¹cznie ze wzrostem PKB), jak i teoriach rozwoju uwzglêdniaj¹cych inne
sfery poza gospodarcz¹, czyli œrodowiskow¹ i spo³eczn¹ (np. paradygmat zrównowa¿onego rozwoju); A. Matysiak, M. Struœ, Paradygmat rozwoju zrównowa¿onego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 2013, s. 13–16.
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tyki rozwojowej UE – transport jest w epicentrum zainteresowañ Wspólnoty.
Podkreœla siê, ¿e transport wraz z budownictwem uznane s¹ za najlepsze potencjalne sektory, które daj¹ nadziejê na poprawê efektywnoœci energetycznej. Takie podejœcie jest wi¹¿¹ce dla wspó³czesnych gospodarek z punktu widzenia
okreœlania priorytetów rozwojowych i implementacji rozwi¹zañ, dziêki którym
priorytety te mo¿na zrealizowaæ. A realizacja wspólnych celów jest uwarunkowana podstawow¹ zasad¹ solidarnoœci wobec Unii Europejskiej, w tym Unii
Energetycznej. Niemniej jednak zakres dzia³añ sprzyjaj¹cych dekarbonizacji
transportu jest bardzo szeroki, czego dowodem s¹ tak liczne nowoczesne technologie, ¿e nie sposób ich wszystkich wymieniæ. W kontekœcie technologii
sprzyjaj¹cych niskoemisyjnemu transportowi, nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e obok
dekarbonizacji transportu wystêpuje równie¿ wê¿sze ujêcie tego pojêcia, odnosz¹ce siê wy³¹cznie do energii, takie jak dekarbonizacja energii. Pojêcie to dotyczy wy³¹cznie idei zastosowania odnawialnych Ÿróde³ energii w transporcie
(wiatrowej i s³onecznej), nie nale¿y jednak tego pojêcia myliæ z wieloaspektow¹
dekarbonizacj¹ w transporcie, jej wymowê zaprezentowano w pierwszym punkcie
artyku³u.
Celem artyku³u jest identyfikacja kierunków dzia³añ sprzyjaj¹cych niskoemisyjnemu transportowi. W pierwszej czêœci omówiono cele globalnej polityki
dekarbonizacji oraz cechy „zielonej gospodarki”, w drugiej odniesiono politykê
dekarbonizacji do transportu, przedstawiaj¹c pojêcie zrównowa¿onego niskoemisyjnego transportu, a tak¿e g³ówne wyzwania stoj¹ce przed tym rodzajem
transportu i przyk³adowe rozwi¹zania sprzyjaj¹ce jego rozwojowi.

1. Globalne wyzwania wobec dekarbonizacji gospodarki
Jednym z wiod¹cych kierunków unijnej polityki gospodarczej jest polityka
dekarbonizacji, której przedmiotem s¹ zagadnienia zwi¹zane z tendencjami
i prognozami zmian klimatycznych oraz zapobieganie tym tendencjom, miêdzy
innymi przez minimalizacjê emisji CO2 oraz racjonalizacjê zu¿ycia energii przez
gospodarkê i spo³eczeñstwo2. Zapobieganie zmianom klimatycznym jest bardzo
newralgicznym celem, gdy¿ identyfikowane jest jako destymulanta rozwoju3.
Christopher Yang, Sonia Yeh, Saleh Zakerinia, Kalai Ramea i David McCollum4 przedstawili pojêcie dekarbonizacji gospodarki w kontekœcie zakresu inter2
3

4

Szerzej: E. Za³oga, Trendy w transporcie l¹dowym…, s. 105–106.
I. Telega, WskaŸnik zu¿ycia kapita³u naturalnego – zarys problemu [w:] Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, red. E. Kwiatkowski, B. Liberda, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 428.
Ch. Yang, S. Yeh, S. Zakerinia, K. Ramea, D. McCollum, Achieving California’s 80% greenhouse gas reduction target in 2050: Technology, policy and scenario analysis using CA-TIMES energy economic systems
model, „Energy Policy” 2015, vol. 77, s. 129.
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wencji pañstwa, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia tocz¹cego siê dyskursu na temat paradygmatu rozwoju oraz skali oddzia³ywania rynku i pañstwa
we wspó³czesnej gospodarce5. Jak twierdz¹ Ch. Yang, S. Yeh, S. Zakerinia, K. Ramea i D. McCollum, pañstwo powinno badaæ zakres implementacji polityki gospodarczej i ukierunkowywaæ j¹ na upowszechnianie dekarbonizacji i ekspansjê
sektora elektrycznego, jak i na zintegrowanie okresowych Ÿróde³ odnawialnych.
Ponadto s¹ oni zdania, ¿e cele poœrednie, czyli zorientowane na inwestycje w niskoemisyjne technologie, s³u¿¹ redukcji skumulowanych emisji i nie powinny podnosiæ znacz¹co kosztów ³agodzenia negatywnych skutków emisji zanieczyszczeñ – s¹ zatem konieczne6.
Podobnie dekarbonizacjê gospodarki ujmuj¹ Maria Egorova, Marina Pluzhnic oraz Pavel Glik7. Za Bankiem Œwiatowym przyjmuj¹, ¿e dekarbonizacja gospodarki to kierunek rozwoju, którego nadrzêdnym celem jest przejœcie na model „zielonej” gospodarki. To znaczy zorientowanej zarówno na racjonalizacjê
zu¿ycia ropy naftowej, gazu ziemnego i innych Ÿróde³ paliwa wêglowego (np.
wêgla brunatnego, wêgla kamiennego czy torfu), jak i wykorzystanie ekopaliw.
Na tym tle istotne jest stanowisko Kazimierza Paj¹ka i Joanny Mazurkiewicz8,
doprecyzowali oni termin „zielonej” gospodarki przez enumeracjê jej cech, takich jak: zasobooszczêdnoœæ, niskoemisyjnoœæ i sprzyjanie w³¹czeniu spo³ecznemu; przez co pojêcie to nie jest rozumiane intuicyjnie, lecz przez pryzmat okreœlonych w³aœciwoœci, jakie ono reprezentuje. Z pojêciem zielonej gospodarki
K. Paj¹k i J. Mazurkiewicz skojarzyli pojêcie gospodarki niskoemisyjnej (w ramach której mieœci siê zagadnienie dekarbonizacji gospodarki). Wed³ug nich gospodarka niskoemisyjna oddzia³uje na wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnoœci i wzrost konkurencyjnoœci, jak i na poszczególne dzia³y, w tym m.in. na
transport, budownictwo, rolnictwo, ³¹cznoœæ i us³ugi publiczne. Mo¿na przyj¹æ
za K. Paj¹kiem i J. Mazurkiewicz, ¿e istot¹ niskoemisyjnej gospodarki jest ³agodzenie skutków emisji CO2 w ujêciu iloœciowym (np. przez zmniejszenie jego
emisji czy zmniejszenie niedoboru dóbr naturalnych) i jakoœciowym (m.in.
przez zmianê wzorców konsumpcji, poprawê wykorzystania zasobów naturalnych i energii itp.) oraz symultaniczne osi¹ganie korzyœci spo³eczno-ekonomicznych. Ponadto K. Paj¹k i J. Mazurkiewicz dokonali komparacji obecnego modelu
5

6
7

8

O dyskursie na temat roli pañstwa i rynku szerzej w: Modele ustroju spo³eczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, red. E. M¹czyñska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
Ch. Yang, S. Yeh, S. Zakerinia, K. Ramea, D. McCollum, Achieving California’s…, s. 129.
Social Indicators of Development 1995, World Bank, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London 1995; M. Max-Neef, Economic growth and quality of life: threshold hypothesis, „Ecological
Economics” 1995, vol. 15, issue 2 za: M. Egorova, M. Pluzhnic, P. Glik, Global trends of »Green« economy development as a factor for improvement of economical and social prosperity, „Procedia – Social and
Behavioral Sciences” 2015, vol. 166, s. 196.
K. Paj¹k, J. Mazurkiewicz, Gospodarka niskoemisyjna jako wspó³czesne wyzwanie polityki gospodarczej
w Polsce i UE [w:] Niskoemisyjnoœæ we wspó³czesnej polityce gospodarczej, red. K. Paj¹k, M. Urbaniak,
S. Zwierzchlewski, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2015, s. 343–354, 356.
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rozwoju gospodarki z modelem gospodarki niskoemisyjnej. Podkreœlaj¹, ¿e gospodarka niskoemisyjna powinna postulowaæ decoupling wzrostu gospodarczego od wzrostu wykorzystania dóbr naturalnych, charakteryzowaæ siê efektywnoœci¹ energetyczn¹ oraz materia³ow¹, korzystaæ z odnawialnych Ÿróde³ energii,
postulowaæ strategiê czystej energii, chroniæ bioró¿norodnoœæ i zasadê sprawiedliwoœci miêdzypokoleniowej oraz odznaczaæ siê zrównowa¿on¹ konsumpcj¹. Obecny model gospodarki natomiast charakteryzuje siê sprzê¿eniem
wzrostu gospodarczego i wzrostu zu¿ycia zasobów, nieefektywnym zu¿yciem
Ÿróde³ energetycznych i materia³ów, znacz¹cym udzia³em Ÿróde³ kopalnych
w zaspakajaniu potrzeb energetycznych, emisj¹ gazów cieplarnianych, brakiem
odniesienia do potrzeb przysz³ych pokoleñ (w perspektywie d³ugoterminowej)
oraz nadkonsumpcj¹9. Warto dodaæ, ¿e w kszta³towaniu obecnego modelu gospodarki partycypowa³a globalizacja, która m.in. wywo³a³a zmiany struktury
gospodarczej i wp³ynê³a na poziom produkcji oraz zró¿nicowanie przestrzenne
emisji CO2 i innych zanieczyszczeñ10.
Z kolei Luis Mundaca, Racio Román i Jose M. Cansino11 akcentuj¹ szczególne
znaczenie zielonego wzrostu, nowej zielonej gospodarki i zielonej gospodarki
energetycznej w kontekœcie sytuacji pokryzysowej, gdy tradycyjne modele ekonomiczne zawiod³y. Jak zauwa¿aj¹ L. Mundaca, R. Román i J.M. Cansino, w nurcie zielonej gospodarki i sytuacji globalnego kryzysu finansowego „2007+” niektóre z pañstw OECD podjê³y siê realizacji tzw. zielonych pakietów naprawy
gospodarczej (green economic recovery packages), koncentruj¹c siê w g³ównej mierze
na wdro¿eniu technologii zielonej energii i tym samym ³agodz¹c skutki zmian
klimatycznych oraz redukuj¹c emisjê CO212.
Wobec wyzwañ przed jakimi stoi dekarbonizacja gospodarki szczególn¹ rolê
odgrywa transport, którego rozwój podporz¹dkowany jest osi¹gniêciu redukcji
emisji CO2 w gospodarce, co zosta³o szerzej omówione w kolejnej czêœci artyku³u.

2. Propozycje dzia³añ sprzyjaj¹cych dekarbonizacji transportu
Jak mo¿na zauwa¿yæ, w œwietle wyzwañ polityki dekarbonizacji konieczna
jest reorientacja polityki transportowej, co wynika z faktu, ¿e dynamika spadku
emisji CO2 z ca³ej gospodarki jest silniejsza ni¿ dynamika redukcji emisji CO2
9
10
11

12

Ibidem.
E. Za³oga, Trendy w transporcie l¹dowym…, s. 39.
L. Mundaca, R. Román, J.M. Cansino, Towards a Green Energy Economy? A macroeconomic-climate evaluation of Sweden’s CO emissions, „Applied Energy” 2015, vol. 148, s. 196.
E. Barbier, A global green new deal: rethinking the economic recovery, Cambridge University Press,
Cambridge 2010; Green Growth Strategy Interim Report: Implementing Our Commitment for
a Sustainable Future, OECD, Paris 2010, http://www.oecd.org/greengrowth/45312720.pdf [dostêp:
13.08.2015] za: L. Mundaca, R. Román, J.M. Cansino, Towards a Green Energy…, s. 196.
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z transportu13. Ponadto w bia³ej ksiêdze UE za³o¿ono redukcjê emisji CO2
z transportu o 60% do 2050 r. w porównaniu z rokiem 1990, podczas gdy dla
ca³ej gospodarki przewiduje siê redukcjê ca³kowitych emisji CO2 w przedziale
od 80% do 95% w uwzglêdnieniem progu poni¿ej 2°C14. Cele te uznaje siê za
dalekosiê¿ne w stosunku do zmniejszenia ryzyka zmian klimatu15.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e poszczególne kraje UE podjê³y próbê realizacji
celów polityki dekarbonizacji, wœród nich przyk³adem wydaje siê byæ Wielka
Brytania. W strategii na rzecz dekarbonizacji transportu w Wielkiej Brytanii
zwrócono szczególn¹ uwagê na dzia³ania, które sprzyjaj¹ obni¿aniu emisyjnoœci
GHG16 (greenhouse gas), nale¿y do nich zaliczyæ17:
– zwiêkszenie sprawnoœci silnika spalinowego,
– upowszechnienie na rynku masowym pojazdów ultra-niskich emisji,
– zwiêkszenie wydajnoœci silników i efektywnoœci zu¿ycia paliwa przez nowe
samochody dostawcze,
– zintensyfikowanie elektryfikacji kolei i poprawa jej efektywnoœci energetycznej,
– promowanie czystych technologii w transporcie publicznym,
– promowanie biopaliw jako alternatywy dla paliw kopalnych.
Bitian Fu, Meng Wu, Yue Che, Min Wang, Yuchi Huang, Yang Bai proponuj¹
nastêpuj¹ce rozwi¹zania w zakresie kszta³towania wzorców rozwoju niskoemisyjnego18:
– minimalizacja zu¿ycia energii pierwotnej przez zast¹pienie paliw kopalnych
„czyst¹ energi¹”, a w szczególnoœci zast¹pienie powszechnie stosowanego
gazu ziemnego energi¹ s³oneczn¹ do zasilania autobusów,
– optymalizacja struktury przemys³owej przez likwidacjê przemys³u „brudnego”19 i podjêcie dzia³añ sprzyjaj¹cych pozyskaniu inwestycji w wysokie technologie, upowszechnianie strategii odnosz¹cej siê do „czystej produkcji”
i przyspieszenie transferu technologicznego,
13

14

15

16
17

18

19

EU transport in figures. Statistical pocketbook 2014, European Union 2014, s. 142, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2014/pocketbook2014.pdf [dostêp: 14.08.2015].
Bia³a ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela 2011, KOM(2011)
144 wersja ostateczna, s. 3, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011
DC0144&from=EN [dostêp: 12.08.2015].
H. Hammadou, C. Papaix, Policy packages for modal shift and CO reduction in Lille, France, „Transportation Research Part D: Transport and Environment” 2015, vol. 38, s. 105.
GHG – skrót od anglojêzycznego s³owa greenhouse gas, czyli gazy cieplarniane.
Low Carbon Transport: A Greener Future. A Carbon Reduction Strategy for Transport, Department For Transport, Building Britain’s Future, Act on CO , July 2009, s. 35, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/carbonreduction/low-carbon.pdf [dostêp: 2.09.2015].
B. Fu, M. Wu, Y. Che, M. Wang, Y. Huang, Y. Bai, The strategy of low-carbon economy based on the
STIRPAT and SD models, „Acta Ecologica Sinica” 2015, vol. 35, issue 4, s. 81–82.
Przemys³ oparty na technologiach wysoko energoch³onnych i wysokoemisyjnych, charakteryzuj¹cych siê du¿¹ szkodliwoœci¹ dla spo³eczeñstwa i œrodowiska.
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– zmiana obecnych wzorców ¿ycia przez wp³yw na wybór œrodków przemieszczania siê na krótkich dystansach – autobus zamiast samochodu osobowego,
zaanga¿owanie siê samorz¹dów terytorialnych w budowê systemu publicznych wypo¿yczalni rowerowych, a docelowo ustanowienie dzielnic ekologicznej cywilizacji, których celem by³aby poprawa œwiadomoœci publicznej w zakresie oszczêdzania energii i zmiana stylu ¿ycia mieszkañców,
– zachêcenie spo³eczeñstwa do udzia³u w nadzorze publicznym w zakresie
ochrony œrodowiska przez udoskonalenie systemu publicznego partycypowania w podejmowaniu decyzji przez jednostki samorz¹du terytorialnego
i innych decydentów.
W tym kontekœcie niezwykle istotne jest stanowisko Jana Burnewicza20, który
zauwa¿y³, ¿e bodŸcem postêpu technologicznego w transporcie jest obligatoryjna
potrzeba pozytywnej zmiany jego stosunków z otoczeniem poprzez poprawê
dostêpnoœci przestrzennej i czasowej, podniesienie jakoœci us³ug i z³agodzenie
negatywnych skutków dla œrodowiska. Ponadto J. Burnewicz podkreœli³, ¿e rozwój transportu jest uwarunkowany wyczerpalnoœci¹ ropy naftowej, dlatego innowacje powinny byæ zorientowane na rozwój alternatywnych paliw i rodzajów napêdu.
Dekarbonizacji transportu s³u¿y wiele narzêdzi, do których zaliczyæ nale¿y
poprawê efektywnoœci energetycznej transportu, przejœcie na alternatywne paliwa czy promowanie wykorzystania zielonych technologii. Bez szybkiego transferu technologii niskoemisyjnych silników g³êbokie redukcje gazów cieplarnianych z transportu bêd¹ mo¿liwe tylko dziêki realizacji paradygmatu shift:
przesuniêæ z transportu samochodowego na transport kolejowy lub wodny
œródl¹dowy, z lotniczego na kolejowy, z samochodu osobowego na publiczny
transport zbiorowy21. Na tle paradygmatu shift nale¿y wspomnieæ o programie
Marco Polo, dziêki któremu finansowane s¹ projekty sprzyjaj¹ce zmianie rodzaju
transportu (w zakresie przewozów ³adunków) na etapie start-upów nowych
us³ug i inwestycji w innowacje. Z kolei projekt Freightwise zorientowany jest na
rozwój systemów informatycznych niezbêdnych do integracji ³añcuchów w intermodalnym transporcie. Natomiast inicjatywa Civitas wspiera przesuniêcia
podró¿y samochodem osobowym na transport zbiorowy lub na jazdê rowerem22. Wœród najlepszych praktyk nale¿y wymieniæ tak¿e inteligentne systemy
transportowe (IST), które równie¿ sprzyjaj¹ redukcji emisji CO2 z transportu.

20

21

22

J. Burnewicz, Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki, „Ekonomiczne Problemy Us³ug” 2010,
nr 59, s. 52.
Turning the right corner. Ensuring development through a low-carbon transport sector, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington 2013, s. 18.
Towards low carbon transport in Europe, Communicating Transport Research and Innovation, European Union 2012, s. 7, http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201204/20120423_
214705_81522_PB02_web.pdf [dostêp: 18.08.2015].
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Szczególne znaczenie odgrywaj¹ systemy wielkoskalowe i interoperacyjne
w zarz¹dzaniu ruchem, które s¹ niezbêdne przy optymalizacji wykorzystania
zdolnoœci przepustowoœci infrastruktury: SESAR23, ERTMS24, SafeSeaNet25, RIS26,
e-Freight27. Równie istotne s¹ systemy odpowiadaj¹ce za konsolidacjê ³adunków, jak i te mniejsze, dziêki którym mo¿na zakupiæ e-bilet, zapoznaæ siê
z rozk³adem jazdy itp. Niemniej jednak problem dekarbonizacji nie powinien
sprowadzaæ siê wy³¹cznie do ujêcia iloœciowego, to znaczy redukcji emisji CO2
do okreœlonego pu³apu, lecz opieraæ siê na istocie zrównowa¿onego niskoemisyjnego transportu, któr¹ szczególnie akcentuje Global Environment Facility (GEF):
„zrównowa¿ony niskoemisyjny transport zapewnia ekonomicznie op³acaln¹ infrastrukturê i dzia³ania zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo zarówno osób, jak
i ³adunków, jednoczeœnie ograniczaj¹c w krótkim i d³ugim horyzoncie czasowym negatywny wp³yw na lokalne i globalne œrodowisko”28. Zatem w rachunku ekonomicznym powinno siê uwzglêdniaæ równie¿ koszty zewnêtrzne produkcji zielonych technologii czy koszty stosowania biopaliw przez przedsiêbiorstwa samochodowe w warunkach jesienno-zimowych. Kalkulacja oparta na
rachunku kosztów pe³nych, czyli uwzglêdniaj¹ca zarówno koszty prywatne, jak
i koszty zewnêtrzne, mo¿e byæ trudna do wykonania wskutek zawodnoœci rynkowych, w tym asymetrii informacji.

Podsumowanie
W œwietle polityki dekarbonizacji transportu i jej wyzwañ szczególne znaczenie odgrywaj¹ kierunki dzia³añ, które wskazuj¹ sposoby redukcji emisji CO2
i sprzyjaj¹ postêpowi. Nale¿¹ do nich m.in.: wdro¿enie IST, nowe noœniki energii, nowe technologie stosowane zarówno w paliwach, jak i w poszczególnych
elementach pojazdów, dziêki czemu z jednej strony mo¿na ograniczyæ energoch³onnoœæ transportu, a z drugiej – intensywnoœæ emisji CO2. Mo¿liwoœæ ich
zastosowania jest jednak zale¿na od wielkoœci luki technologicznej oraz potencja³u danego kraju czy przedsiêbiorstw. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku, co nie by³o wczeœniej wspominane, infrastruktura i dostêp do niej.
23

24

25
26
27
28

SESAR – Single European Sky Air Traffic Management Research; system zarz¹dzania ruchem lotniczym, odpowiadaj¹cy za technologiczne aspekty Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
ERTMS – European Rail Traffic Management System; Europejski System Zarz¹dzania Ruchem Kolejowym.
SafeSeaNet – Narodowy System Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji.
RIS – River Information Services; System Informacji Rzecznej.
e-Freight – elektroniczny transport towarów.
Advancing Sustainable Low-Carbon Transport. Though the GEF. A STAP advisory document by
Holger Dalkmann and Cornie Huizenga, GEF-STAP, Global Environment Facility, Washington
2010, s. 13, https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/STAP-Sustainable%20
tran-sport.pdf [dostêp: 12.08.2015].

268

El¿bieta Za³oga, El¿bieta Szaruga

Wœród przedstawionych rozwi¹zañ znajduj¹ siê te¿ takie, które nie wymagaj¹
z³o¿onego transferu technologii, np. rozwi¹zania zwi¹zane z paradygmatem shift.
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DECARBONIZATION OF TRANSPORT AS THE CHALLENGE
FOR CONTEMPORARY ECONOMIES
Summary: The article takes up important issues of the role of low-carbon transport in
the light of the problems of modern economies. The leading aim of the article is the
identification of the challenges for the development of low-carbon transport and
identification of the directions of activities that facilitate further this development. It
discusses the interpretation of concepts such as: the decarbonization of economy,
green economy and low-carbon economy, referring also to the transport – a fundamental section of the economy, acting as the bloodstream. In the light of the pronunciation of these concepts relating to the development of transport, a number of
solutions was outlined, which include: the implementation of ITS, new sources of energy, new technologies in the production of fuels and in the transport industry, as
well as solutions based on the paradigm shift – dedicated not only for developed
countries but also for countries that are characterized by high technological gap relative to other countries.
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OCENA WP£YWU BARIERY AKUSTYCZNEJ
PRZY DRODZE NA DYSPERSJÊ TLENKU WÊGLA
Streszczenie: Bariery akustyczne instalowane w pobli¿u drogi ograniczaj¹ ha³as
i wp³ywaj¹ na poziomy stê¿eñ gazowych zanieczyszczeñ powietrza po stronie zawietrznej bariery. W pracy zbadano wp³yw bariery akustycznej zlokalizowanej po jednej
stronie drogi na rozk³ad stê¿eñ w powietrzu tlenku wêgla (CO) emitowanego z pojazdów samochodowych poruszaj¹cych siê po drodze. Obliczenia dyspersji przeprowadzono za pomoc¹ modeli RLINE oraz AERMOD w ró¿nych wariantach obliczeniowych: z uwzglêdnieniem i bez uwzglêdnienia bariery akustycznej. Dodatkowo
wykonano analizê czu³oœci stosowanych modeli na zmianê wybranych parametrów
wejœciowych, takich jak: prêdkoœæ i kierunek wiatru oraz wysokoœæ bariery. Wyniki
obliczeñ wskazuj¹ na istotny wp³yw bariery akustycznej na kszta³towanie poziomu
stê¿eñ zanieczyszczeñ z transportu drogowego po stronie zawietrznej bariery.

Wprowadzenie
Blokuj¹cy wp³yw bariery akustycznej na lokaln¹ dyspersjê zanieczyszczeñ
w powietrzu atmosferycznym w pobli¿u drogi zosta³ potwierdzony badaniami
terenowymi1, laboratoryjnymi oraz symulacjami numerycznymi2. Pionowa bariera akustyczna zaburza lokalny przep³yw powietrza, powoduj¹c pionowe wyniesienie zanieczyszczeñ m.in. wskutek termicznych i mechanicznych turbulencji w obszarze drogi. W efekcie po stronie zawietrznej bariery powstaje strefa
cienia aerodynamicznego, w której stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza przy
powierzchni ziemi ulegaj¹ zmniejszeniu w odleg³oœci do 300 m. Dane literaturowe
wskazuj¹, ¿e maksymalny stopieñ obni¿enia stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza,
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.
1 R. Baldauf, E. Thoma, A. Khlystov, V. Isakov et al., Impacts of noise barriers on near-road air quality,
„Atmospheric Environment” 2008, vol. 42, issue 32, s. 7502–7507; M. Nayeb Yazdi et al., Evaluating
near highway air pollutant levels and estimating emission factors: Case study of Tehran, Iran, „Science of
the Total Environment” 2015, vol. 538, s. 375–384.
2 N. Schulte, M. Snyder, V. Isakov, D. Heist, A. Venkatram, Effects of solid barriers on dispersion of roadway emissions, „Atmospheric Environment” 2014, vol. 97, s. 286–295; J. Brechler, V. Fuka, Impact of
noise barriers on Air-Pollution Dispersion, „Natural Science” 2014, vol. 6, no. 6, s. 377–386.
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wynosz¹cy oko³o 50%, osi¹gany jest zwykle w odleg³oœci do 50 m od bariery3.
Szczególny wp³yw obecnoœci bariery uwidacznia siê w odleg³oœci oko³o
10–15-krotnej wysokoœci przeszkody. Skala tego oddzia³ywania zale¿y od wielu
czynników, w tym od charakterystyki geometrycznej i emisyjnej emitora liniowego, po³o¿enia bariery oraz receptorów obliczeniowych wzglêdem Ÿród³a
emisji, wysokoœci bariery, a tak¿e panuj¹cych warunków meteorologicznych4.
Obecnie stosowane zaawansowane modele dyspersji zanieczyszczeñ powietrza
(AERMOD, CALPUFF, CMAQ, CAMx) czêsto wprowadzaj¹ szereg uproszczeñ
w podejœciu do opisu Ÿród³a emisji w celu zwiêkszenia wydajnoœci procesu obliczeniowego. Pomijaj¹ one niekiedy wp³yw geometrii drogi i wystêpowanie
przeszkód w najbli¿szym s¹siedztwie Ÿród³a emisji. Mo¿e to prowadziæ do przeszacowania wyników obliczeñ stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza w pobli¿u drogi
ograniczonej barierami akustycznymi.
Celem niniejszej pracy jest analiza wp³ywu obecnoœci bariery akustycznej
umieszczonej przy prostoliniowym odcinku drogi na wyniki dyspersji zanieczyszczeñ po stronie zawietrznej bariery w odleg³oœci do 500 m. Badania przeprowadzono przy u¿yciu dwóch modeli stworzonych przy wspó³pracy z Amerykañsk¹ Agencj¹ Ochrony Œrodowiska (US EPA), tj. modelu AERMOD oraz
RLINE. Ocenê wykonano, modeluj¹c dyspersjê CO w powietrzu jako sk³adnika
spalin samochodowych charakteryzuj¹cego siê nisk¹ reaktywnoœci¹ chemiczn¹.
Dziêki temu unikniêto koniecznoœci przeprowadzenia analizy wp³ywu przemian chemicznych substancji w powietrzu na poziom modelowanych stê¿eñ.
W ramach przeprowadzonych symulacji komputerowych wyznaczono wartoœci
stê¿eñ CO w 50 receptorach obliczeniowych rozmieszczonych na wysokoœci 1 m
nad poziomem terenu (n.p.t.) po stronie zawietrznej bariery. Dla zdefiniowanych receptorów przeprowadzono analizê porównawcz¹ wyników modelowania stê¿eñ CO dla ró¿nych wartoœci prêdkoœci (WS) i kierunku (WD) wiatru
w celu zbadania ich czu³oœci na zmianê chwilowych warunków meteorologicznych i wysokoœci bariery n.p.t. Na podstawie przeprowadzonych analiz oceniono wp³yw bariery na wyniki obliczeñ dyspersji zanieczyszczeñ powietrza po
stronie zawietrznej drogi w funkcji wysokoœci bariery oraz warunków wiatrowych.

1. Konfiguracja przyjêtego obszaru obliczeniowego
Obliczenia modelowe przeprowadzono dla hipotetycznego, prostoliniowego
odcinka autostrady o d³ugoœci 1000 m, zorientowanego w kierunkach wschód3

4

R. Baldauf, V. Isakov, P. Deshmukh et al., Influence of solid noise barriers on near-road and on-road air
quality, „Atmospheric Environment” 2016, vol. 129, s. 265–276.
J.T. Steffens, D.K. Heist, S.G. Perry, V. Isakov et al., Effects of roadway configurations on near-road air
quality and the implications on roadway designs, „Atmospheric Environment” 2014, vol. 94, s. 74–85.
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-zachód w terenie p³askim. Za³o¿ono, ¿e analizowana droga posiada 6 pasów
ruchu ka¿dy o szerokoœci 3,75 m. W odleg³oœci 15,5 m od osi drogi zlokalizowano barierê o wysokoœci 3 m. W kierunku prostopad³ym (pó³nocnym) do drogi
zdefiniowano grupê 50 receptorów punktowych umieszczonych na wysokoœci
1 m n.p.t. i odleg³ych od siebie o 10 m (rys. 1).

15,5 m

500 m

oœ drogi
bariera akustyczna
receptor na wysokoœci 1 m

1000 m

Rysunek 1. Model obszaru obliczeniowego wraz z receptorami punktowymi umieszczonymi na wysokoœci 1 m n.p.t.
ród³o: Opracowanie w³asne.

Maksymaln¹ 1-godzinow¹ emisjê tlenku CO z analizowanego odcinka drogi
oszacowano metod¹ wskaŸnikow¹ z uwzglêdnieniem wystêpowania ekstremalnie wysokiego natê¿enia ruchu w godzinach szczytu popo³udniowego5 oraz
wy¿szego œredniodobowego natê¿enia ruchu (SDR) obserwowanego w miesi¹cach letnich6 (tab. 1). Œredniodobowe natê¿enie ruchu przyjêto na poziomie
charakteryzuj¹cym autostrady z uwzglêdnieniem œredniej struktury pojazdów
dla roku 2010 i wskaŸników prognozy wzrostu ruchu na 2015 r.7 Z obliczeñ
wy³¹czono emisjê z motocykli, poniewa¿ wystêpuje ona na poziomie pomijalnie
ma³ym (0,4% w ca³kowitej liczbie pojazdów).
5

6
7

M. Bogacki, A. Kot, M. Rzeszutek, Model of averaging traffic flow variability profiles based on the examples of selected streets in Krakow, „Logistyka” 2015, nr 4 (CD 3), s. 8694–8702; M. Chalfen, J. Kamiñska,
Analiza przestrzenno-czasowej zmiennoœci natê¿enia ruchu na Autostradowej Obwodnicy Wroc³awia, „Logistyka” 2014, nr 3, s. 971–981.
Serwis GDDKiA, GPR 2010, http://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010/ [dostêp: 4.02.2016].
Serwis GDDKiA, Za³o¿enia do prognoz ruchu, https://www.gddkia.gov.pl/pl/992/ [dostêp: 4.02.2016].
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Tabela 1. Za³o¿ona maksymalna 1-godzinowa emisja CO (g/km/h) w miesi¹cu letnim
(rok 2015)
Œredniodobowe
natê¿enie ruchu
w lecie – SDRL
(prognoza
na rok 2015)

Maksymalne
stê¿enie 1h
(12% SDRL)*

WskaŸniki
emisji CO
(g/poj./km)**

Emisja CO
(g/km/h)

21 715

2606

3,087

8044,722

lekkie samochody ciê¿arowe
(dostawcze)

2664

320

2,432

778,240

samochody ciê¿arowe

5968

716

2,747

1966,852

237

28

5,604

Kategoria pojazdów

samochody osobowe,
mikrobusy

autobusy

Suma

156,912
10948,212

* oszacowano na podstawie danych z automatycznej stacji pomiaru ruchu w G³ogoczowie (lata 2012–2013)
** raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeñ do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza
dla woj. ma³opolskiego, http://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja_pop/ [dostêp: 1.07.2011]

ród³o: Opracowanie w³asne.

2. Opis modeli dyspersji zanieczyszczeñ powietrza
Obliczenia dyspersji CO w rejonie badanego odcinka drogi przeprowadzono
za pomoc¹ dwóch modeli: RLINE oraz AERMOD. S¹ to modele stacjonarne
oparte na równaniu smugi Gaussa. Model RLINE wykorzystuje dane meteorologiczne pochodz¹ce z preprocesora modelu AERMOD – AERMET, co sprawia,
¿e oba modele w tym zakresie danych wejœciowych s¹ koherentne.
AERMOD jest modelem zalecanym przez Amerykañsk¹ Agencjê Ochrony
Œrodowiska (US EPA) do oceny zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi standardami jakoœci
powietrza (model regulacyjny). Pozwala on modelowaæ pole imisji zanieczyszczeñ w powietrzu dla emisji pochodz¹cych ze stacjonarnych Ÿróde³ punktowych, powierzchniowych i objêtoœciowych8. W pracy przedstawiono analizowane Ÿród³o liniowe (odcinek drogi) jako Ÿród³o powierzchniowe o zadanej
szerokoœci. W tej konfiguracji nie jest mo¿liwe uwzglêdnienie zjawiska meandrowania smugi zanieczyszczeñ przy ma³ych prêdkoœciach wiatru (WS 0,5 m/s)
(low-speed plume meander)9, dlatego w obliczeniach prowadzonych modelem
RLINE opcja ta równie¿ zosta³a wy³¹czona10.

8

9

10

EPA: Revision to the Guideline on Air Quality Models: Adoption of a Preferred General Purpose
(Flat and Complex Terrain) Dispersion Model and Other Revisions; Final Rule, 40 CFR Part 51,
North Carolina 2005.
J. Cimorelli, S.G. Perry et al., AERMOD: Description of model formulation, United States Environmental Protection Agency EPA-454/R-03-004, North Carolina 2004.
D. Heist, V. Isakov, S. Perry, M. Snyder et al., Estimating near-road pollutant dispersion: A model inter-comparison, „Transportation Research Part D: Transport and Environment” 2013, vol. 25, s. 93–105.
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Model RLINE powsta³ na potrzeby oœrodka US EPA ORD (Office of Research
and Development) do badañ zwi¹zanych z ocen¹ jakoœci powietrza w pobli¿u
dróg. Jest on przeznaczony do prowadzenia obliczeñ dyspersji zanieczyszczeñ
ze Ÿróde³ liniowych dla emisji uwalnianych w pobli¿u powierzchni terenu (near-surface releases). W modelu Ÿród³o liniowe wyra¿one jest jako zespó³ zintegrowanych Ÿróde³ punktowych zlokalizowanych wzd³u¿ emitora liniowego
o skoñczonej d³ugoœci11. Obecnie model pozwala na uwzglêdnienie bariery
akustycznej znajduj¹cej siê po jednej stronie trasy komunikacyjnej na podstawie zdefiniowanej wysokoœci przeszkody i jej odleg³oœci od osi drogi. W programie przewidziano tak¿e opcjê dodania bariery zlokalizowanej po drugiej stronie
trasy komunikacyjnej, jak i mo¿liwoœci modelowania dyspersji zanieczyszczeñ
dla drogi po³o¿onej w wykopie lub przebiegaj¹cej w skomplikowanej topografii
terenu, obecnie jednak s¹ one niedostêpne12. Ze wzglêdu na to, ¿e model wci¹¿
znajduje siê w fazie testów i dalszego rozwoju, nie jest zalecany przez US EPA
do u¿ytku w celach regulacyjnych.

3. Warianty obliczeñ
Obliczenia modelowe zosta³y przeprowadzone w trzech wariantach:
1) z u¿yciem modelu RLINE, z uwzglêdnieniem bariery akustycznej o wysokoœci 3 m,
2) z u¿yciem modelu RLINE, bez bariery akustycznej,
3) z u¿yciem modelu AERMOD, bez bariery akustycznej.
Dla ka¿dego zdefiniowanego wariantu obliczeñ wykonano ocenê czu³oœci ze
wzglêdu na zmianê parametrów wejœciowych, takich jak: prêdkoœæ wiatru WS
(reference wind speed) oraz kierunek wiatru WD (reference wind direction). Pozosta³e
parametry opisuj¹ce chwilowe warunki meteorologiczne w czasie symulacji pozosta³y niezmienne i zosta³y przyjête na poziomie charakteryzuj¹cym atmosferê
w czasie letniego popo³udnia (godz. 16.00), kiedy mo¿na spodziewaæ siê najsilniejszej emisji z pojazdów znajduj¹cych siê na drodze (tab. 2). W tych warunkach meteorologicznych wybrane modele dyspersji zanieczyszczeñ powietrza
charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹ korelacj¹ wyników modelowania wzglêdem
obserwacji13. Wspó³czynnik aerodynamicznej szorstkoœci terenu przyjêto na poziomie z0 = 0,5 m, charakteryzuj¹cym nierówny teren pokryty lasem lub
krzewami, z przeszkodami lub zwart¹ zabudow¹14.
11

12

13
14

M.G. Snyder, D.K. Heist, User’s Guide for R-LINE Model Version 1.2 – A Research LINE source model for near-surface releases, United States Environmental Protection Agency, North Carolina 2013.
M.G. Snyder, A. Venkatram, D.K. Heist et al., RLINE: A line source dispersion model for near-surface releases, „Atmospheric Environment” 2013, vol. 77, s. 748–756.
D. Heist, V. Isakov, S. Perry, M. Snyder et al., Estimating near-road pollutant…, s. 93–105.
J. Wieringa, Representative roughness parameters for homogeneous terrain, „Boundary-Layer Meteorology” 1993, vol. 63, s. 323–363.
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Tabela 2. Parametry meteorologiczne (wysokoœæ referencyjna anemometru z0 = 6 m)
przyjête podczas przeprowadzonych wariantów obliczeniowych w modelu RLINE oraz
AERMOD
Turbulencyjny D³ugoœæ Monina- Temperatura
strumieñ ciep³a -Obuchowa L
powierzchni
H (W/m2)
(m)
(K)
67

-147

300,5

Ciœnienie
(hPa)

Prêdkoœæ
wiatru WS
(m/s)

Kierunek
wiatru WD
(°)

987

2,5

180
(prostopad³y)

ród³o: Opracowano na podstawie danych pomiarowych ze stacji IMiGW Legionowo (lata 2012–2013).

Oprócz oceny czu³oœci modeli na zmienne parametry wejœciowe wa¿nym celem badañ by³o zidentyfikowanie warunków, dla których efekt blokuj¹cy
wywo³any obecnoœci¹ bariery akustycznej jest najwiêkszy. Przy wykorzystaniu
modelu RLINE wykonano obliczenia dyspersji zanieczyszczeñ dla ró¿nych wysokoœci bariery akustycznej (od 1 m do 6 m) w celu zbadania zale¿noœci miêdzy
wysokoœci¹ przeszkody a si³¹ jej wp³ywu na modelowane poziomy stê¿eñ CO
w powietrzu w pobli¿u drogi.

4. Wyniki analizy i wnioski
Wyniki obliczeñ modelowych 1-godzinnych stê¿eñ CO w zdefiniowanych
receptorach uzyskane w poszczególnych wariantach obliczeniowych przedstawiono dla ró¿nych wartoœci prêdkoœci wiatru (WS = 0,5–5 m/s) (rys. 2) oraz dla
azymutalnego kierunku wiatru (WD) w zakresie od równoleg³ego (WD = 90°)
do prostopad³ego (WD = 180°) odniesionego wzglêdem drogi (rys. 3) w funkcji
odleg³oœci od bariery akustycznej w zakresie do 500 m.
Wraz ze wzrostem prêdkoœci wiatru (WS), bez wzglêdu na obecnoœæ bariery
akustycznej, wartoœæ stê¿enia CO po stronie zawietrznej drogi maleje w sposób
wyk³adniczy (rys. 2). Stopieñ redukcji stê¿enia CO przy du¿ych prêdkoœciach
wiatru (WS = 5,0 m/s), wynikaj¹cy z obecnoœci bariery pionowej w stosunku do
symulacji bez bariery (model RLINE), wynosi 27,40–31,25% (w odleg³oœci od
10 m do 50 m od bariery akustycznej). Wraz ze spadkiem prêdkoœci wiatru ma
miejsce zmniejszanie siê ró¿nicy stê¿eñ obliczonych miêdzy modelem RLINE
bez i z uwzglêdnieniem bariery akustycznej (do 14,96% dla WS = 0,5 m/s i odleg³oœci od bariery równej 10 m). W odniesieniu do wyników obliczeñ modelem
AERMOD redukcja stê¿eñ w odleg³oœci 10 m za barier¹ wynosi œrednio 34,08 ±
6,94% dla wszystkich rozpatrywanych prêdkoœci wiatru (WS = 0,5–5,0 m/s),
a w stosunku do wyników obliczeñ modelem RLINE – œrednio 26,71 ± 4,31%.
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Rysunek 2. Modelowane 1-godzinne stê¿enie CO w
na wysokoœci 1 m n.p.t. w funkcji
odleg³oœci od bariery akustycznej przy prostopad³ym do drogi kierunku wiatru (WD = 180°)
i zadanej prêdkoœci (WS): (a) 0,5 m/s; (b) 1,0 m/s; (c) 2,0 m/s; (d) 3,0 m/s; (e) 4,0 m/s; (f) 5,0 m/s
ród³o: Opracowanie w³asne.

W zakresie prêdkoœci wiatru powy¿ej ok. 2 m/s wyniki obliczeñ modeli
AERMOD i RLINE dla wariantu bez u¿ycia barier s¹ zbie¿ne. Natomiast w bliskiej odleg³oœci od Ÿród³a emisji przy mniejszych prêdkoœciach wiatru wartoœci
stê¿eñ obliczonych przez model AERMOD s¹ znacznie wy¿sze w porównaniu
z wartoœciami uzyskanymi modelem RLINE. Badania walidacyjne powy¿szych
modeli wskazuj¹, ¿e w zakresie wysokich stê¿eñ, czyli w bliskiej odleg³oœci od
drogi, model AERMOD cechuje przeszacowanie wartoœci obliczonych wzglêdem obserwacji, a RLINE lekkie niedoszacowanie wyników obliczeñ15. Oznacza
to, ¿e przy bliskich odleg³oœciach od Ÿród³a emisji (do 50 m) i niskich prêdko15

D. Heist, V. Isakov, S. Perry, M. Snyder et al., Estimating near-road pollutant…, s. 93–105.
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stê¿enie CO (mg/m3)

stê¿enie CO (mg/m3)

œciach wiatru (0,5 m/s) wyznaczony efekt blokuj¹cy bariery akustycznej dla modelu AERMOD, bêd¹cy na poziomie 50,72 ± 6,29%, i RLINE (11,45 ± 2,8%)
mo¿e byæ odpowiednio zawy¿any i zani¿any wzglêdem wartoœci rzeczywistej.
W przypadku wiatru wiej¹cego w kierunku prostopad³ym do drogi (WD =
180° ± 30°) obliczony efekt redukcji stê¿enia wywo³any obecnoœci¹ bariery jest
najwiêkszy w receptorze oddalonym o 10 m od bariery i wynosi œrednio 28,34 ±
0,29% (RLINE) oraz 29,06 ± 0,27% (AERMOD). Efekt redukcji stê¿enia CO
w powietrzu po stronie zawietrznej bariery zmniejsza siê wyk³adniczo w miarê
oddalania siê od bariery. Im wiêksze odchylenie wiatru od kierunku prostopad³ego, tym wy¿sze stê¿enie CO w powietrzu obserwowane jest w bezpoœrednim s¹siedztwie bariery po jej stronie zawietrznej i szybciej zaczyna ono zanikaæ
w funkcji odleg³oœci od bariery. Efekt ten zwi¹zany jest z faktem zmniejszania
siê powierzchni emitowanej z drogi smugi oddzia³uj¹cej na poszczególne receptory w miarê zwiêkszania siê ich odleg³oœci od bariery. Przy wietrze odchylonym
od kierunku prostopad³ego do drogi w zakresie do ± 70°, w odleg³oœci 10–50 m od

odleg³oœæ od bariery (m)

stê¿enie CO (mg/m3)

stê¿enie CO (mg/m3)

odleg³oœæ od bariery (m)

odleg³oœæ od bariery (m)

odleg³oœæ od bariery (m)

mg/m3

Rysunek 3. Modelowane 1-godzinne stê¿enie CO w
na wysokoœci 1 m w funkcji odleg³oœci od bariery akustycznej przy zadanej prêdkoœci wiatru 2,5 m/s i azymutalnym kierunku wiatru (WD) wynosz¹cym: (a) 180°; (b) 150°; (c) 120°; (d) 90°
ród³o: Opracowanie w³asne.
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bariery obserwowany jest wzrost stê¿enia œrednio do oko³o 36% dla wszystkich
wariantów obliczeniowych. Jest to spowodowane nak³adaniem siê na siebie
smug zanieczyszczeñ pochodz¹cych z poszczególnych emitorów zastêpczych
opisuj¹cych Ÿród³o liniowe. W miarê zbli¿ania siê kierunku wiatru do kierunku
równoleg³ego do drogi blokuj¹cy wp³yw bariery zaczyna zanikaæ, a wartoœci stê¿eñ CO gwa³townie malej¹ w funkcji odleg³oœci receptora od bariery.
Analiza wartoœci stê¿eñ CO w wybranych receptorach w funkcji wysokoœci
bariery (rys. 3) wskazuje, ¿e w najbli¿szej odleg³oœci od bariery stê¿enia malej¹
proporcjonalnie wraz ze wzrostem jej wysokoœci. Zjawisko poziomego blokowania
przep³ywu mas powietrza powoduje wzrost pionowego unoszenia siê zanieczyszczeñ ponad barierê i mo¿e powodowaæ nawet od 45% do 56% redukcji poziomów stê¿eñ w odleg³oœci do 50 m za barier¹ (okreœlono dla wysokoœci Hw = 6 m).
Wyj¹tek stanowi bariera o wysokoœci 1 m, dla której przy za³o¿onych warunkach nie nastêpuje obni¿enie wartoœci stê¿eñ z uwagi po³o¿enie receptorów
(1 m n.p.t.) oraz wysok¹ wartoœæ pocz¹tkowego pionowego wspó³czynnika dyspersji wywo³an¹ turbulencjami termicznymi i mechanicznymi. Po pokonaniu
przeszkody (bariery) nastêpuje dalszy naturalny wzrost wartoœci wspó³czynników dyspersji, ale ze wzglêdu na wyniesienie zanieczyszczeñ na wysokoœæ
równ¹ co najmniej wysokoœci bariery wyd³u¿a siê droga ich swobodnego rozproszenia w powietrzu16. W odleg³oœci 200 m za barier¹ ró¿nice w uzyskanych
wartoœciach stê¿eñ przestaj¹ byæ istotne dla wszystkich rozwa¿anych wysokoœci
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Rysunek 4. Modelowane (RLINE) 1-godzinne stê¿enie CO w mg/m3 na wysokoœci 1 m
n.p.t., w zale¿noœci od wysokoœci bariery akustycznej (Hw) przy prostopad³ym do drogi
kierunku wiatru o prêdkoœci 2,5 m/s oraz w odleg³oœci od bariery (L): 10 m, 100 m i 200 m
ród³o: Opracowanie w³asne.

16

D.K. Heist, S.G. Perry, L.A. Brixey, A wind tunnel study of the effect of roadway configurations on the dispersion of traffic-related pollution, „Atmospheric Environment” 2009, vol. 43, issue 32, s. 5101–5111.
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przeszkody i s¹ zbli¿one do wielkoœci poziomu zanieczyszczenia w sytuacji jej
nieuwzglêdniaj¹cej17.

Podsumowanie
Celem przeprowadzonej analizy by³o zbadanie wp³ywu bariery akustycznej
zlokalizowanej wzd³u¿ prostoliniowego odcinka drogi autostradowej o d³ugoœci
1000 m na obliczane stê¿enia CO po jej stronie zawietrznej. Poziom i zasiêg tego
oddzia³ywania zale¿y w du¿ej mierze od istniej¹cej sytuacji meteorologicznej,
ale te¿ od wysokoœci bariery akustycznej. Najwiêksze ró¿nice w wartoœciach stê¿eñ CO w powietrzu, wynikaj¹ce z obliczeñ prowadzonych w wariancie bez
i z barier¹ akustyczn¹, wystêpuj¹ w odleg³oœci do ok. 50 m za barier¹. Jest to
spowodowane wystêpowaniem strefy cienia aerodynamicznego i pionowym
wyniesieniem zanieczyszczeñ na wysokoœæ równ¹ co najmniej wysokoœci bariery akustycznej. W zale¿noœci od warunków meteorologicznych bezpoœrednio za
barier¹ mo¿na spodziewaæ siê stê¿eñ zanieczyszczeñ ni¿szych nawet o 56% ni¿
w przypadku braku bariery (dane dla bariery o wysokoœci 6 m). Im wiêksza odleg³oœæ od przeszkody, tym efekt blokuj¹cy stê¿eñ emitowanych z drogi zanieczyszczeñ bêdzie mniejszy.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przedstawione w pracy analizy zosta³y oparte na obliczeniach wykonanych dla przyjêtych w modelu za³o¿eñ. Nie uwzglêdniono
w nich m.in. takich istotnych parametrów, jak: geometria i wysokoœæ po³o¿enia
drogi wzglêdem otaczaj¹cego terenu czy odleg³oœæ bariery akustycznej od trasy
komunikacyjnej. Nie brano równie¿ pod uwagê wielu czynników meteorologicznych (np. opadów) czy fizykochemicznych (np. przemian chemicznych)
wp³ywaj¹cych na kszta³towanie siê pola imisji emitowanych z drogi zanieczyszczeñ komunikacyjnych.
Stosowanie modelu AERMOD do celów regulacyjnych dla Ÿróde³ liniowych
w przypadku dróg wyposa¿onych w bariery akustyczne mo¿e prowadziæ do
dwukrotnego zwiêkszenia b³êdu, gdy¿ model ten z jednej strony cechuje siê
przeszacowywaniem wyników obliczeñ w bliskiej odleg³oœci od Ÿród³a, a z drugiej strony nie uwzglêdnia efektu cienia aerodynamicznego wynikaj¹cego ze
stosowania barier akustycznych.

17

G.E. Bowker et al., The effects of roadside structures on the transport and dispersion of ultrafine particles
from highways, „Atmospheric Environment” 2007, vol. 41, issue 37, s. 8128–8139; Z. Ning, N. Hudda,
N. Daher, W. Kam et al., Impact of roadside noise barriers on particle size distributions and pollutants concentrations near freeways, „Atmospheric Environment” 2010, vol. 44, issue 26, s. 3118–3127.
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IMPACT ASSESSMENT OF SINGLE NOISE BARRIER
BY THE ROAD ON CARBON MONOXIDE DISPERSION
Summary: Acoustic barriers installed near the road reduce noise levels but also affect
the downwind concentrations of air pollutants. This study evaluated the impact of
single noise barrier on distribution of carbon monoxide emitted by the road vehicles.
Calculations were performed using two dispersion models for linear sources: RLINE
and AERMOD (with and without barrier). In addition, a sensitivity analysis of the
models was performed for selected input parameters: wind speed, wind direction
and the height of the barrier. The results indicate a significant impact of the acoustic
barrier on downwind air pollutants concentration originating from vehicles.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 59 (2016)

Jaros³aw Brach

SPOSOBY NA ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2
W DROGOWYM TRANSPORCIE TOWAROWYM
Streszczenie: W artykule omówione zosta³y sposoby zmniejszenia emisji dwutlenku
wêgla (CO2) w drogowym transporcie towarowym. Przez ostatnie cztery dekady w tej
dziedzinie dokona³ siê znaczny postêp. Wersje pojazdów klasy tona¿owej ciê¿kiej
emituj¹ o 60% mniej CO2 w przeliczeniu na tkm. Niemniej jednak przemys³ motoryzacyjny wci¹¿ prowadzi prace rozwojowe w tym zakresie. W artykule przedstawiono wybrane z nich: wyd³u¿one zestawy drogowe oraz paliwa alternatywne i alternatywne zespo³y napêdowe. Publikacja bazuje g³ównie na analizie najnowszych
materia³ów Ÿród³owych na ten temat.

Wprowadzenie
Równolegle z rewolucj¹ dokonuj¹c¹ siê od pocz¹tku XIX w. w transporcie
zachodzi³a rewolucja w procesach gospodarowania. Zakres zmian pozwala³ –
wskutek relatywnego spadku jednostkowego kosztu przemieszczania oraz
wzrostu pewnoœci i szybkoœci dostaw, uzupe³nionych przez sukcesywne zwiêkszanie zdolnoœci przewozowych – na pog³êbianie specjalizacji i stopniowe przechodzenie przez podmioty wytwórcze i handlowe na wy¿sze stopnie rozwoju.
Bez rewolucji w transporcie nie mo¿na by by³o w gospodarce œwiatowej osi¹gn¹æ obecnych mocno zaawansowanych faz (etapów) w procesach internacjonalizacji i globalizacji.
Ze wzglêdu na specyfikê procesów gospodarowania i powi¹zane z ni¹ potrzeby przedsiêbiorstw produkcyjnych i handlowych w warunkach europejskich – i nie tylko – najlepiej sprawdzi³ siê transport samochodowy. Wynika to
z jego immanentnych cech, takich jak: bardzo wysoka elastycznoœæ, dostêpnoœæ,
wzglêdna tanioœæ, wysoka pewnoœæ i bezpieczeñstwo, zdolnoœæ do zabrania praktycznie wszystkich ³adunków, dobra jakoœæ itd.
W rezultacie od dekad nastêpuje znaczne zwiêkszenie popytu na us³ugi
transportowe, oznaczaj¹ce z kolei koniecznoœæ podjêcia odpowiednich dzia³añ
dostosowawczych. Powinno siê zatem mówiæ nie tyle o transporcie, ile o istnieniu z³o¿onego systemu transportowego, sk³adaj¹cego siê z licznych wzajemnie
od siebie uzale¿nionych elementów, a przy tym nieobojêtnego ekologicznie.
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Wraz z zast¹pieniem si³y poci¹gowej zwierz¹t prac¹ silników spalinowych transport drogowy przesta³ byæ neutralny dla przyrody. Problem ten na szczêœcie zosta³ dostrze¿ony dawno, a w najnowszych opracowaniach jeszcze wydatniej
podkreœla siê – i tak ju¿ mocno ograniczon¹ – jego nieekologicznoœæ.
W artykule omówione zostan¹ wybrane nowe propozycje, spe³niaj¹ce szereg
wymagañ i oczekiwaæ formu³owanych przez przewoŸników i jednoczeœnie pozwalaj¹ce na znaczn¹ obni¿kê emisji CO2. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ
opracowania przybli¿one s¹: 40-tonowe wyd³u¿one zestawy testowane w Niemczech oraz paliwa alternatywne i alternatywne zespo³y napêdowe.

1. Problematyka ograniczenia emisji CO2
Cel zrównowa¿onego wzrostu, uznany za jeden z trzech priorytetów strategii Unii Europejskiej (UE) Europa 20201, polega na wspieraniu przechodzenia na
gospodarkê zasobooszczêdn¹ i niskoemisyjn¹. Zrównowa¿ony wzrost oznacza
zatem zarówno kluczowe wyzwanie, jak i szansê dla wszystkich pañstw cz³onkowskich i regionów Unii Europejskiej. Dlatego sukces w osi¹gniêciu celów
strategii Europa 2020 w du¿ej mierze zale¿eæ bêdzie od realizacji strategii
poszczególnych polityk sektorowych, w tym polityki transportowej. W odniesieniu do sektora transportu cel przeniesiony z mapy drogowej 2050 do bia³ej
ksiêgi z 2011 r. zak³ada redukcjê do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych w UE
o 60% w stosunku do roku bazowego. W perspektywie œredniookresowej realizacja tego celu odbywa siê m.in. w wyniku implementacji pakietu klimatyczno-energetycznego2.
Wszyscy wytwórcy aut u¿ytkowych musz¹ teraz stawiæ czo³a nowym unijnym celom emisji CO2 okreœlonym dla drogowego transportu towarowego.
Zak³adaj¹ one, ¿e w latach 2005–2030 emisja tego gazu spadnie o 30%. W przypadku Niemiec dyskutuje siê nawet o redukcji rzêdu 40%. W tym kontekœcie nale¿y jednak wskazaæ na permanentny wzrost efektywnoœci, w tym œrodowiskowej, powstaj¹cych w Europie ciê¿arówek opartych na zdefiniowanym tzw.
rozwoju w zakresie zu¿ycia paliwa, wyliczonego dla tkm wykonanej pracy
przewozowej przez fabrycznie nowy wariant klasy tona¿owej ciê¿kiej3. Efektywnoœæ ta systematycznie roœnie, co oznacza, ¿e w relacji do tej pracy dochodzi do
sta³ego spadku zu¿ycia paliwa i proporcjonalnego spadku emisji CO2. Europejscy producenci samochodów u¿ytkowych wiele dot¹d osi¹gnêli, aby ograniczyæ
1

2

3

U. Motowidlak, Rozwój zrównowa¿onego transportu w œwietle przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz 2009/30/WE, „Logistyka” 2014, nr 2, s. 215–221.
http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/pakiet-klimatyczno-energetyczny [dostêp: 16.02.2016].
W. Bernhard, More efficient, quieter and cleaner: how trucks perform – today and in the future, Verband
der Automobilindustrie, 25–26 czerwca 2014 r.
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emisjê tego gazu4. W porównaniu z 1965 r. œrednie zu¿ycie paliwa na 1 tkm
spad³o o oko³o 60% (jeœli przyj¹æ dla roku 1965 wartoœæ tego wspó³czynnika jako
100%) i to w sytuacji, gdy od 1990 r. w ¿ycie wesz³o 6, a de facto, wliczaj¹c Dyrektywê ECE 49 – test Europejskiej Komisji Gospodarczej (agenda ONZ), 7 coraz
bardziej restrykcyjnych norm czystoœci spalin (Euro 1 – Euro 6). Powy¿sze dowodzi ogromnego postêpu, jaki w tym czasie dokona³ siê w sektorze. Uda³o siê
bowiem pogodziæ dwa przeciwstawne technologicznie, ale rynkowo wspó³graj¹ce, wymagania – ograniczenie negatywnego wp³ywu na œrodowisko przy
równoczesnym zmniejszeniu zu¿ycia paliwa.
Korzystaj¹ na tym u¿ytkownicy pojazdów i spo³eczeñstwa, gdy¿ projektanci
z przemys³u motoryzacyjnego w tym samym czasie byli w stanie w powstaj¹cych autach zastosowaæ rozwi¹zania pozwalaj¹ce zredukowaæ zu¿ycie paliwa
i emisjê substancji szkodliwych, a jednoczeœnie zwiêkszyæ ³adownoœæ w uk³adzie
objêtoœciowym i masowym (tona¿owym), podnieœæ ogóln¹ efektywnoœæ – wydajnoœæ oraz bezpieczeñstwo. Jednoczeœnie w przysz³oœci niezwykle istotnym
czynnikiem jest dalsza minimalizacja emisji CO2, nierozerwalnie zwi¹zana z popraw¹ w zakresie zu¿ycia paliwa5. W minimalizacjê emisji CO2 musz¹ siê wiêc
zaanga¿owaæ wszystkie zainteresowane i odpowiedzialne strony, gdy¿ emisja ta
stanowi wypadkow¹ wybranych elementów trwale powi¹zanych ze sob¹. Tym
samym wprost zale¿y od kszta³towania siê nastêpuj¹cej kombinacji: samochód
+ naczepa/przyczepa/zabudowa + ogumienie + paliwo + zarz¹dzanie taborem
+ efektywnoœæ wykonywania poszczególnych operacji transportowych + infrastruktura, jej stan, gêstoœæ, rozmieszczenie + odnowa taboru, polityka przewoŸników w zakresie zakupów nowych pojazdów (tab. 1).
Niezbêdne jest zatem wdro¿enie nowej strategii, w której nie wystarczy poprawa osi¹gana g³ównie przez ci¹gniki siod³owe. Aby w wiêkszym stopniu,
a przy tym w sposób przystêpny cenowo ograniczyæ emisjê CO2, poszczególne
strony musz¹ po³¹czyæ si³y, dzia³aæ kompleksowo i przyj¹æ „zintegrowane podejœcie”6. Zak³ada ono uwzglêdnienie wszelkich czynników, gdy¿ jego zadanie
polega na zaanga¿owaniu w realizacjê celów emisji CO2 wszystkich podmiotów
w³¹czonych w szeroko pojêty proces drogowego transportu towarów. Transport
to z³o¿ony system, w którym podnoszenie efektywnoœci oraz eliminacja barier
(problemów) wymaga œcis³ej wspó³pracy. Powy¿sze odnosi siê do sprzedaj¹cych
i odbiorców, operatorów logistycznych (jako tzw. third party), spedytorów i przewoŸników, dostawców taboru ko³owego – producentów pojazdów i nadwozi,
ogumienia, zarz¹dców infrastruktury oraz, co nie mniej wa¿ne, zrzeszeñ bran¿owych, rz¹dów, polityków i ca³ego spo³eczeñstwa korzystaj¹cego na co dzieñ

4
5

6

J. Brach, Wyniki testów drogowych „Efficiency Run 2015”, „Ciê¿arówki i Autobusy” 2015, s. 14–15.
Ciê¿arówki dalekobie¿ne: zintegrowane podejœcie ogranicza emisjê CO nawet o 14%, Mercedes-Benz Polska, biznestuba.pl [dostêp: 21.10.2015].
J. Brach, Wyniki testów drogowych...

– masy i wymiary, – niskie opory
EMS i inne efektoczenia
tywne rozwi¹za- – system kontroli
nia, aerodynamiciœnienia
ka niska masa
– ogumienie pojew³asna
dyncze – tzw.
– systemy pomocsuper single
nicze i wspomagaj¹ce
– biopaliwa drugiej generacji
– paliwa
syntetyczne
– gaz naturalny
– alkohol

2,5% (paliwa
odnawialne)

opony

6%

naczepa/przyczepa

13%
infrastruktura

– szkolenia
– lepsza infrakierowców
struktura
– konsolidacja
– telematyka
³adunków
– usprawniony
– masy i wymiary,
ruch pojazdów,
EMS i inne
tj. strumieñ ruefektywne rozchu (traffic flow)
wi¹zania

eksploatacja

Zarz¹dzanie
odnowa floty
– + 5% z tytu³u
dodatkowej odnowy floty (baza
porównawcza –
Euro 0, 1 i 2)

¯ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: https://www.vda.de/en/topics/environment-and-climate/co2-regulation-heavy-commercial-vehicles/climate-protection-policy-for-heavy-commercial-vehicles.html [dostêp:16.02.2016].

– efektownoœæ, tj. wydajnoœæ silników i ca³ego
uk³adu napêdowego
i jego odpowiednie
zestrojenie
– aerodynamika
– tzw. prowadzenie
przewiduj¹ce
– systemy pomocnicze

ciê¿arówki

Paliwo

Pojazd

Tabela 1. Potencja³ redukcji emisji CO2 dla ró¿nych rodzajów pojazdów
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z dobrodziejstw transportu drogowego. Koncepcja „zintegrowanego podejœcia”
zawiera kilka powi¹zanych ze sob¹ modu³ów. Bazowy ukierunkowano przede
wszystkim na optymalizacjê ca³ego zespo³u – ko³owego systemu transportowego. Poza ci¹gnikiem siod³owym zespó³ ten obejmuje naczepê (wymiary i masa,
opór powietrza, lekkoœæ konstrukcji), opony (opory toczenia, ciœnienie powietrza,
zastosowanie pojedynczego ogumienia) oraz paliwo (biopaliwo, gaz ziemny).
Ponadto w „zintegrowanym podejœciu” przywi¹zuje siê wagê do efektywnoœci
wykorzystania pojazdu, w tym szkolenia kierowców, zarz¹dzania kierowcami,
³adunkami i pojazdami przez zoptymalizowanie i ich po³¹czenie podczas wykonywania konkretnego zadania czy do cargo poolingu – dzielenia ³adunków. Ten
ostatni zak³ada stworzenie elastycznych relacji i powi¹zañ miêdzy partnerami
a systemem. £adunek ma byæ dostarczony z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia relatywnie tanio i szybko oraz pewnie i bezpiecznie. Dalsze ograniczenie zu¿ycia paliwa, jak i emisji CO2 wymaga skupienia siê nie tylko na jednostkach napêdowych, ale tak¿e na oponach, naczepie i innych kluczowych podzespo³ach oraz uzyskania wsparcia ze strony systemów zarz¹dzania flot¹ i ruchem
na trasach, przy poparciu ze strony sfer rz¹dz¹cych i decyzyjnych.
Problem polega na tym, jak badaæ iloœæ emitowanego CO27. Pomiary musz¹
uwzglêdniaæ specyfikê pojazdów u¿ytkowych8. Istnieje wiele wersji docelowych
dostosowanych do realizacji odmiennych zadañ, takich jak ruch dalekodystansowy, miejski czy w terenie. W zale¿noœci od rodzaju wykonywanych prac
i pe³nionych funkcji wystêpuje znaczna ró¿nica w przeciêtnym zu¿yciu paliwa
(od 1,7 l/100 km w dalekodystansowym ruchu autostradowym przez 5,2 l/100 km
podczas dystrybucji miejskiej do powy¿ej 6 l/100 km przy jeŸdzie w terenie
i przemieszczaniu ³adunków ponadgabarytowych). Widoczny jest niedobór pojazdów u¿ytkowych gotowych od razu do eksploatacji. Wytwórcy naczep, przyczep i zabudów wykoñczaj¹ je zgodnie z wymaganiami klientów – odbiorców,
a jako producenci nie musz¹ zajmowaæ siê analiz¹ i wiedzieæ w jaki sposób realizowane s¹ zlecenia. Jednoczeœnie, gdy dostawcy naczep, przyczep i zabudów
zwracaj¹ uwagê na masê i aerodynamikê, maj¹ znaczny wp³yw na poziom zu¿ycia paliwa przez pojazdy. Producenci aut przez d¹¿enie do redukcji zu¿ycia
paliwa i tak przyczyniaj¹ siê do redukcji emisji CO2.
Dopiero po 8 latach prac badawczych przemys³ przedstawi³ mo¿liw¹ do zaakceptowania przez polityków propozycjê w postaci komputerowego narzêdzia
o nazwie Vecto9. Jest to baza zawieraj¹ca dane dotycz¹ce dróg po³¹czone z kalkulatorem spalania. Pozwala on nabywcy obiektywnie oceniæ zu¿ycie paliwa
7
8

9

R. Przybylski, Wkrótce limity CO dla ciê¿arówek, „PrzewoŸnik” 2015, nr 45, s. 32–34.
https://www.vda.de/en/topics/environment-and-climate/co2-regulation-heavy-commercial-vehicles/
climate-protection-policy-for-heavy-commercial-vehicles.html, Climate protection policy for heavy
commercial vehicles, Verband der Automobilindustrie, Annual Report 2014, s. 80–82, Downloads
/1404314494_en_903087063.pdf [dostêp: 16.02.2016].
R. Przybylski, Wkrótce limity...
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przez samochód przewidziany do zakupu. Przygotowanie tego narzêdzia nie
nale¿a³o do prostych. Z jednej strony wymaga³o œcis³ej wspó³pracy polityków
i przedsiêbiorstw. Z drugiej – przedstawienia metod pomiaru umo¿liwiaj¹cych
miarodajne okreœlenie wielkoœci spalania i tym samym emisji CO2. Po przegl¹dzie 25 000 km najpopularniejszych europejskich tras strony – przedstawiciele
przemys³u i KE wybrali test, który powinien byæ reprezentatywny dla unijnego
rynku. Zgodnie z zatwierdzon¹ metodologi¹ za podstawê oceny przyjêto spalanie, emisjê CO2 i masê przewo¿onego ³adunku. Jeœli obecny 40-tonowy zestaw
potrzebuje przeciêtnie 30 litrów na 100 km, przy za³o¿eniu, ¿e spalanie litra paliwa tworzy 2,64 kg CO2, to w przeliczeniu na 100 km wytwarza 80 kg CO2. Wielkoœæ tê trzeba jeszcze podzieliæ przez masê przewo¿onego ³adunku. W tym
przypadku równa siê ona œrednio 25 000 kg, co daje oko³o 35 g/tkm. I ta wielkoœæ
jest podawana w ustaleniach emisji z Uni¹ Europejsk¹. Przy czym ju¿ wiadomo,
¿e miernik ten ma istotne wady. Przyk³adowo: 40-tonowy zestaw wyd³u¿ony
cechuje siê ³adownoœci¹ nawet o 6000–8000 kg ni¿sz¹ ni¿ tradycyjny.

2. Nowe technologie s³u¿¹ce ograniczeniu emisji CO2
Obecnie w zakresie zmniejszenia emisji CO2 sprawdzane s¹ ró¿ne technologie, ka¿da z nich ma swoje zalety i wady.
2.1. Wyd³u¿one zestawy w Niemczech
Kwestia stosowania wyd³u¿onych zestawów o wiêkszej dopuszczalnej masie
ca³kowitej jest znana w Europie od kilkudziesiêciu lat. Takie zestawy od dekad
s¹ u¿ywane w krajach skandynawskich – Szwecji i Finlandii. Pocz¹tkowo by³y
to kombinacje maksymalnie 60-tonowe, 24-metrowe, ale po przyst¹pieniu do
Unii pañstwa te zezwoli³y na poruszanie siê, zgodne z dyrektyw¹ EC96/53, kombinacji maksymalnie 60-tonowych, ale zestawionych zgodnie z europejskim
system modu³owym EMS – European Modular System. By³y to kombinacje
25,25-metrowe. Z czasem takim rozwi¹zaniem zaczê³y siê interesowaæ inne kraje
unijne, w tym Holandia, ostatnio tak¿e Niemcy10. W Niemczech dyskusja na ten
temat trwa od dawna, a od stycznia 2012 r., czêœciowo na podstawie doœwiadczeñ holenderskich, odbywaj¹ siê testy drogowe wyd³u¿onych zestawów. Testy
te, realizowane na podstawie zezwolenia wydanego przez rz¹d federalny na
okres piêciu lat, skoñcz¹ siê w grudniu 2016 r.

10

Zob. https://www.vda.de/en/press/press-material/long-truck.html, Downloads/vda-annual-report2015.pdf, The long truck: Successful in field trials in Germany, s. 116–118 [dostêp: 12.02.2016]; Field
Trucks with Long Trucks, Verband der Automobilindustrie, https://www.vda. de/en/press/pressmaterial/long-truck.html [dostêp: 12.02.2016].
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Obecnie 128 wyd³u¿onych zestawów sprawdza 48 podmiotów, a do projektu
przy³¹czaj¹ siê kolejne landy, niedawno Badenia-Wirtembergia. Przy czym
dopuszczalna masa ca³kowita tych kombinacji wynosi tyle, ile normalnych zestawów, czyli 40 t i 44 t przy operacjach dowozowych kontenerów w transporcie
kombinowanym. W transporcie ³adunków nie masa, a pojemnoœæ ³adunkowa
stanowi dziœ czynnik limituj¹cy – 80% przypadków, tzn. w œrednio 80% przypadków chêtniej wykorzystuje siê dostêpn¹ przestrzeñ ³adunkow¹ ni¿ ³adownoœæ.
Wed³ug w³¹czonego w projekt Federalnego Instytutu Badawczego ds. Autostrad (BASt) argumenty za i przeciw powinny byæ wywa¿one i poparte praktycznymi testami i doœwiadczeniami. Pierwsze wyniki opublikowano we wrzeœniu
2014 r., potwierdzaj¹ one wczeœniejsze pozytywne oczekiwania i podkreœlaj¹, ¿e
wyd³u¿one zestawy s¹ bezpieczne, proekologiczne – proœrodowiskowe i ekonomiczne. Jeden taki zestaw zastêpuje œrednio 1,56 tradycyjnego zestawu i przebytej trasy w testach drogowych. Oszczêdnoœci paliwa dochodz¹ do 25%, co oznacza analogiczn¹ redukcjê emisji CO2, a zmniejszenie spalania w przeliczeniu na
jednostkê ³adunkow¹ osi¹gaj¹ do 17%. Testy drogowe pokazuj¹, ¿e wykorzystuj¹c wyd³u¿one kombinacje, mo¿na osi¹gn¹æ nawet 25% redukcjê kosztów
w przeliczeniu na transportowan¹ tonê b¹dŸ na jednostkê transportow¹. Tymi
oszczêdnoœciami chocia¿ czêœciowo przewoŸnicy mog¹ podzieliæ siê z klientami11. Pojawiaj¹ siê jednak nowe wyzwania w zakresie planowania tras i ³adunków. Dostêpnoœæ przewozu ³adunku musi byæ mo¿liwa w obie strony, czyli musi
byæ zapewnione pe³ne zabezpieczenie ³adunku powrotnego. Jazdy bez ³adunku
nie mog¹ byæ zbyt dalekie, gdy¿ to zdecydowanie obni¿a rentownoœæ tego
przedsiêwziêcia. Niezbêdne okazuje siê tak¿e zdobycie zezwoleñ – zgód od
zarz¹dców dróg i samorz¹dów na dojazd do zak³adów, magazynów i centrów
dystrybucji. £adownoœæ nie przekracza 19 t, ale objêtoœæ wynosi 150 m3. Tymi zestawami musz¹ wiêc byæ przemieszczane ³adunki lekkie i objêtoœciowe, czyli raczej ma³o atrakcyjne dla kolei.
Omawiaj¹c wyd³u¿one zestawy, warto zwróciæ uwagê12 na istotn¹ rolê
naczep w podnoszeniu efektywnoœci procesu transportowego. Po poprawieniu
aerodynamiki w wersjach skrzyniowych, kurtynowych i furgonowych mo¿na
zaoszczêdziæ nawet do 4,5% paliwa. Stosowanie naci¹gniêtych plandek nakryciowych w naczepach wywrotkach przek³ada siê nie tylko na ograniczenie strat
w przewo¿onych ³adunkach i zanieczyszczanie dróg przez te ³adunki, ale i na
4% oszczêdnoœæ w zu¿yciu paliwa. Wiêksze oszczêdnoœci mo¿liwe s¹ do uzyskania po wprowadzeniu bardziej innowacyjnych technologii przewozowych. Naczepy 3-osiowe wyd³u¿one o 1,3 m, tj. do 14,6 m, co oznacza wzrost d³ugoœci zestawu naczepowego do 17,8 m, wa¿¹ niewiele wiêcej ni¿ ich standardowe, czyli
11
12

R. Przybylski, Wkrótce limity…, s. 32–34.
T. Heckel, Innovation in logistics: trailers for efficient road freight transport, Verband der Automobilindustrie, 25–26 czerwca 2014 r.
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13,6-metrowe odpowiedniki, ale wyró¿niaj¹ siê d³u¿sz¹ o 1,3 m powierzchni¹
³adunkow¹ oraz wiêksz¹ o 8 m3 przestrzeni¹ ³adunkow¹. W efekcie mo¿na nimi
przewoziæ nawet o 6 palet wiêcej (na dwóch poziomach, 3 palety wiêcej na jednym poziomie). Powy¿sze oznacza zmniejszenie o 10% zu¿ycia paliwa w przeliczeniu na tkm wykonanej pracy przewozowej, co automatycznie daje zbli¿on¹
redukcjê emisji CO2. Poza tym wyd³u¿one naczepy (naczepa LongPlex) mog¹
zabraæ dwa nadwozia wymienne o d³ugoœci 7,45 m ka¿de13.
2.2. Paliwa alternatywne i alternatywne zespo³y napêdowe
Poszukuj¹c efektywnych w eksploatacji zamienników ropy naftowej w Unii
Europejskiej, du¿¹ wagê przyk³ada siê do rozpowszechnienia na wiêksz¹ skalê
paliw alternatywnych i alternatywnych zespo³ów napêdowych14. Trzeba podkreœliæ, i¿ znaj¹c wady i zalety ropy i jej pochodnych w stosunku do paliw alternatywnych, maj¹cych je skutecznie zast¹piæ, formu³uje siê nastêpuj¹ce wymagania:
– atrakcyjnoœæ cenowa, g³ównie w uk³adzie wzglêdnym, czyli w odniesieniu
do kosztu wykonania zadanej pracy przewozowej;
– wy¿sza efektywnoœæ i wydajnoœæ;
– konkurencyjnoœæ dystrybucyjna;
– podatnoœæ transportowa – mo¿liwoœæ przewozu w okreœlonej formie na zadane odleg³oœci;
– bezpieczeñstwo u¿ytkowania i korzystania;
– ograniczone negatywne oddzia³ywanie na œrodowisko i spo³eczeñstwo –
œrednio- i d³ugofalowe efekty stosowania na masow¹ skalê.
Obecnie mo¿na mówiæ o co najmniej kilku realnie konkurencyjnych alternatywnych noœnikach energii i zespo³ach napêdowych. S¹ to:
– paliwa alternatywne w postaci: biopaliw – paliw powsta³ych z produktów
naturalnych innych ni¿ ropa naftowa; biogazów – gazów niebêd¹cych kopalinami; wodoru; gazu ziemnego w postaci ciek³ej (LPG, Liquefied Petroleum
Gas) i sprê¿onej (CNG, Compressed Natura Gas); alkoholi – w pierwszym
rzêdzie metanolu i etanolu;
– alternatywne zespo³y napêdowe wykorzystuj¹ce solary, ogniwa paliwowe,
uk³ady hybrydowe – spalinowo-elektryczne, uk³ady w pe³ni elektryczne;
– alternatywne zespo³y napêdowe na paliwa alternatywne – uk³ady hybrydowe na paliwa alternatywne;
– inne uk³ady np. wykorzystuj¹ce obieg Rankine’a.

13
14

Krone – materia³y reklamowe na temat tych naczep z lat 2011–2015, www.gruppe.krone.de.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/94/UE z dnia 22 paŸdziernika 2014 r.
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (tekst odnosz¹cy siê do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).
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Z tej grupy za najbardziej perspektywiczne ekologicznie uznaje siê15:
– hybrydê – idealnie nadaje siê do typowej dystrybucji miejskiej, mo¿e ograniczyæ emisjê CO2 nawet o 92% w przypadku zasilania paliwem HVO (Hydrotreated Vegetable Oil);
– sprê¿ony gaz ziemny – CNG/CBG (Compressed Biogas) – zarówno kopalniany, jak i biogaz mo¿e korzystaæ z tej samej infrastruktury do przechowywania i tankowania. W pierwszym przypadku emisja CO2 spada o 20%, w drugim nawet o 90%;
– skroplony gaz ziemny – LNG/LBG (Liquefied Petroleum Gas/Liquited Biogas)
– zwiêksza zasiêg pojazdu nawet do 1100 km bez tankowania. Gaz pochodzenia kopalnego mo¿e byæ mieszany z biogazem i korzystaæ z tej samej infrastruktury. Redukuje emisjê CO2 o 20% (LNG) lub 90% (LBG);
– ED95 – etanol z dodatkiem u³atwiaj¹cym zap³on. Mo¿e byæ wytwarzany
z biomasy, w tym z odpadów. Umo¿liwia redukcjê CO2 o 90%;
– biodiesel – paliwo wytwarzane z roœlin oleistych mo¿e zmniejszyæ emisjê
CO2 o 66%;
– uwodornione oleje roœlinne (HVO) – z punktu widzenia budowy chemicznej
HVO jest niemal identyczny z tradycyjnym olejem napêdowym. Pozwala na
90% redukcjê emisji CO2.
Jeœli obiektywnie ocenimy iloœæ i pomys³ zastosowania noœników energii –
paliw alternatywnych oraz alternatywnych zespo³ów napêdowych dostêpnych
w przesz³oœci i dziœ, to odniesiemy wra¿enie, i¿ koncepcyjnie, pomijaj¹c postêp
techniczny i jego nastêpstwa, nie odnotowano zmiany na lepsze16. Projekty
w zakresie u¿ycia paliw alternatywnych oraz alternatywnych zespo³ów napêdowych w zasadniczej czêœci nie uleg³y zatem zmianie. Oczywiœcie wskutek postêpu technicznego dostêpne dziœ uk³ady gazowe, hybrydowe b¹dŸ w pe³ni elektryczne s¹ doskonalsze – l¿ejsze oraz bardziej wydajne. Niemniej jednak wielu
problemów nie uda³o siê skutecznie rozwi¹zaæ. W rezultacie od dekad na ograniczone rozpowszechnianie technologii paliw i napêdów alternatywnych wp³yw
maj¹: wy¿sza cena oraz gorsze parametry takich wariantów w porównaniu
z dostêpnymi odpowiednikami z silnikami benzynowymi albo wysokoprê¿nymi.
Stosowanie takich technologii wpisuje siê jednak w strategiê zrównowa¿onego
rozwoju17.
15
16

17

Zrównowa¿ony transport tu i teraz, „Scania w Polsce” 2015, nr 4, s. 28–29.
Przyk³adowo na prze³omie lat 70. i 80. ubieg³ego wieku Mercedes-Benz (Daimler-Benz), pod
wymownym has³em – „Energia i œrodowisko”, testowa³ nastêpuj¹ce technologie: wodór w silniku
benzynowym dla minibusów i lekkich aut dostawczych, ciek³y gaz LPG, sprê¿ony gaz ziemny
CNG, alkohole – metanol i etanol, hybrydowe trolejbusy, napêd w pe³ni elektryczny, system ko³a
zamachowego – system ten Mercedes okreœli³ jako silnik/ko³o zamachowe – system energetyczny
silnik/ko³o zamachowe. Materia³y wewnêtrzne koncernu na temat stosowania paliw alternatywnych.
Zrównowa¿ony rozwój jest identyfikowany z: konkurencyjn¹, niskoemisyjn¹ gospodark¹, w której racjonalnie wykorzystuje siê zasoby naturalne; ochron¹ œrodowiska poprzez ograniczanie
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Stosowane rozwi¹zania musz¹ mieœciæ siê w granicach typowych kosztów.
Konieczne jest badanie ró¿nych wariantów, bo w zale¿noœci od czêœci œwiata dostêpne s¹ odmienne rodzaje paliw o specyficznych cechach wp³ywaj¹cych na
mo¿liwoœci ich stosowania. W procesie ograniczania emisji CO2 niezwykle istotna jest œwiadomoœæ proœrodowiskowa samych przewoŸników i ich chêæ do podejmowania dodatkowych dzia³añ ukierunkowanych na osi¹gniêcie tego celu.
Wsparcie w tym zakresie mog¹ oni otrzymywaæ od dostawców taboru, proponuj¹cych stosowne rozwi¹zania. Przyk³adowo: Scania18 oferuje nowe narzêdzie
umo¿liwiaj¹ce optymalizacjê emisji CO2 na podstawie celów, jakie u¿ytkownik
sam sobie wyznacza, wylicza ono poziom emisji na bazie za³o¿eñ opisuj¹cych
rzeczywiste warunki eksploatacji.
Aktualnie na rynku europejskim dostêpnych jest kilka innych, skomercjalizowanych na ma³¹ skalê, rozwi¹zañ opartych na paliwach alternatywnych i alternatywnych zespo³ach napêdowych.
W ruchu miejskim stale rosn¹ce korzyœci uzyskuje siê w wyniku eksploatacji
odmian hybrydowych19. Przyjmuj¹c, ¿e do jednej ciê¿arówki bêdzie przypisanych dwóch lub trzech kierowców, wersja taka mo¿e pracowaæ praktycznie
przez ca³¹ dobê w dystrybucji, przy zbieraniu odpadów lub innych typowych
pracach miejskich. Prawie 2/3 oszczêdnoœci na paliwie pochodzi w niej z odzysku energii hamowania. Spalanie spada równie¿ dziêki wy³¹czaniu silnika przy
ma³ej prêdkoœci oraz pomocniczemu elektrycznemu uk³adowi napêdowemu.

18

19

emisji gazów cieplarnianych; zapobieganiem uszczuplaniu bioró¿norodnoœci; opracowywaniem
i wdra¿aniem innowacyjnych, przyjaznych œrodowisku technologii, technik i metod produkcji;
wykorzystaniem efektywnych, inteligentnych sieci elektroenergetycznych; kszta³towaniem proekologicznych postaw spo³ecznych, D. Ruciñska, Promocja zrównowa¿onego rozwoju transportu – wybrane przyk³ady dobrych praktyk, „Logistyka” 2014, nr 2, s. 285–299.
Paliwa odnawialne redukuj¹ emisjê CO , Scania Polska, informacja prasowa z 19 paŸdziernika
2015, www.scania.com.pl. Narzêdzie to pomaga klientom stworzyæ precyzyjne rozwi¹zanie ukierunkowane zarówno na zysk, jak i ochronê œrodowiska, gdy¿ przedstawia kalkulacjê opart¹ na
wyznaczonych przez nich po¿¹danych poziomach emisji CO . Bierze przy tym pod uwagê lokalnie dostêpne paliwa alternatywne i pozwala sprawdziæ, jaki bêdzie koszt uzyskania okreœlonego
poziomu emisji. Uwzglêdnia bowiem rodzaj transportu i inne uwarunkowania eksploatacyjne, jakich obraz rodzi siê w dialogu miêdzy u¿ytkownikiem a przedstawicielem firmy. W efekcie staje
siê wygodnym instrumentem, gdy klient chce zmniejszyæ emisjê CO , zwiêkszaj¹c zastosowanie
paliw alternatywnych, w tym odnawialnych, zw³aszcza ¿e trudnoœæ sprawia wyliczenie kosztu
tego rodzaju innowacji. Czêsto zaskakuj¹ce jest, jak niewiele potrzeba, aby osi¹gn¹æ cel. Zdarza
siê, ¿e wydatek nale¿y do znikomych. Powo³aæ siê w tej sytuacji mo¿na na przyk³ad szwedzkiego
dystrybutora produktów mleczarskich, który za pomoc¹ silnika na etanol ED95 zredukowa³ emisjê CO o 90%. Chocia¿ pocz¹tkowo stanowi³o to du¿e wyzwanie, cel mo¿na ³atwo osi¹gn¹æ, jeœli
wzorem tego podmiotu zastosuje siê etanol wytwarzany lokalnie. W tej konkretnej sytuacji etanol
ten powstaje na bazie pszenicy u partnera w tym projekcie – firmy Lantmännen Agroethanol
z Norrköping. Dodatkowy koszt wyniós³ 0,001 EUR w przeliczeniu na pojedynczy karton mleka.
Tylko o tyle wiêcej kosztowa³o u¿ycie etanolu w porównaniu z olejem napêdowym, podczas gdy
redukcja CO okaza³a siê olbrzymia.
Zrównowa¿ony transport tu i teraz…
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Pojazd mo¿e osi¹gn¹æ z jego pomoc¹ prêdkoœæ nawet do 45 km/h. W tym czasie
silnik spalinowy mo¿e byæ wy³¹czony b¹dŸ pracowaæ na biegu ja³owym, napêdzaj¹c podzespo³y auta np. sprê¿arkê powietrza. Ponadto istnieje opcja instalacji w naczepach, w przestrzeni miêdzy osiami a ty³em ci¹gnika, zbiorników na
sprê¿ony gaz ziemny (CNG)20. Mog³yby one byæ montowane, gdyby ci¹gnik
mia³ zasilanie gazowe i uzupe³nia³by seryjnie zbiorniki w tym ci¹gniku. W rezultacie dosz³oby do zwiêkszenia zasiêgu tak wyposa¿onego zestawu. Kögel, proponuj¹cy takie rozwi¹zanie, ocenia, ¿e wzroœnie do ponad 1000 km, czyli trzykrotnie wiêcej ni¿ obecnie s¹ w stanie osi¹gn¹æ pojazdy klasy tona¿owej ciê¿kiej z
napêdem gazowym. Równoczeœnie o 20% zmniejszy³aby siê emisja CO2.
Wzrost efektywnoœci i ekologicznoœci wykorzystania taboru wi¹zaæ siê mo¿e
z zastosowaniem technologii rekuperacji i magazynowania energii. Tym samym
pojazd/zestaw staje siê w pewnym zakresie samowystarczalny, poniewa¿ jest
czêœciowym dostawc¹ energii na w³asne potrzeby. Energia ta mo¿e byæ spo¿ytkowana do zasilania agregatów ch³odniczych w ch³odniach i lodowniach.

Podsumowanie
Ograniczenie emisji CO2 nie jest celem samym w sobie, istniej¹cym w oderwaniu od innych, powi¹zanych z tym korzyœci. Pozytywne efekty wynikaj¹ce
z wdra¿ania omówionych w artykule propozycji, daj¹ siê sprowadziæ do kilku
punktów. Przede wszystkim jest to, odgrywaj¹cy dziœ kluczow¹ rolê w dzia³alnoœci transportowej, wzrost mobilnoœci taboru oraz spadek zu¿ycia paliwa bezpoœrednio wi¹¿¹cy siê ze spadkiem TCO21 i wzrostem proekologicznoœci przez
redukcjê emisji CO2. Sk³adowe te powoduj¹ ograniczenie negatywnego
wp³ywu na œrodowisko, z jednej strony przek³adaj¹c siê na obni¿kê kosztów,
a z drugiej – wzrost przychodów. Tym samym pozytywnie wp³ywaj¹ na wypracowywany zysk, przyczyniaj¹c siê do poprawy pozycji konkurencyjnej danego
przedsiêbiorcy transportowego. Tym bardziej ¿e ciê¿arówka stanowi dziœ bardzo z³o¿on¹ ca³oœæ, funkcjonuj¹c¹ w tzw. megaotoczeniu. W czasie rzeczywistym komunikuje siê z innymi autami (komunikacja miêdzy sob¹), klientami,
przewoŸnikiem – zarz¹dzaj¹cym danym taborem, wytwórc¹, kierowc¹ oraz infrastruktur¹ drogow¹. W rezultacie ju¿ dzisiaj, opieraj¹c siê na dostêpnych na
rynku technologiach nadaj¹cych siê do komercjalizacji przy zachowaniu obo20
21

T. Heckel, Innovation in logistics…
TCO – ca³kowite koszty wykorzystania oraz posiadania / dysponowania uwzglêdniaj¹ wszelkie
wydatki ponoszone na dany pojazd, w tym wydatki na paliwo, AdBlue, oleje, œrodki smarne, ogumienie, czêœci zamienne itd. W tej analizie trzeba jeszcze uwzglêdniæ koszty przegl¹dów, napraw
powi¹zane z wymaganiami obs³ugowymi (za³o¿onymi przebiegami miêdzyprzegl¹dowymi) i realnie notowan¹ awaryjnoœci¹. Wa¿na jest tak¿e ³atwoœæ i szybkoœæ dokonywania przegl¹dów oraz
ewentualnych napraw.
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wi¹zuj¹cych norm prawnych, mo¿na osi¹gn¹æ zdecydowan¹ poprawê w zakresie obni¿ki kosztów funkcjonowania oraz ekologicznoœci. I to w warunkach, gdy
wzrost zapotrzebowania na przewozy rodzi szereg wyzwañ i problemów. Nie
mo¿na w nieskoñczonoœæ oddawaæ do u¿ytku kolejnych dróg oraz zwiêkszaæ
liczbê pojazdów. Musi nast¹piæ wzrost efektywnoœci w korzystaniu z dostêpnych dotychczas i w przysz³oœci narzêdzi, co nie wyklucza pewnych modyfikacji wynikaj¹cych z postêpu technicznego oraz zmian w lokalizacjach punktów
nadania i odbioru, a tak¿e rodzaju przemieszczanych dóbr. By nie trzeba by³o
kupowaæ nowych pojazdów, poza procesem ich naturalnej odnowy, i poszerzaæ
sieci dostêpnych dróg, powinny zajœæ dwa procesy. Po pierwsze, wzrost efektywnoœci przewozów musia³by w ca³oœci kompensowaæ wzrost popytu na te
przewozy. Po drugie, nie mog³yby nastêpowaæ zmiany w lokalizacji osadnictwa
oraz rozmieszczeniu punktów produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych.
A to jest zwyczajnie niemo¿liwe.
Wa¿ne jest zatem, ¿e najnowsze technologie w drogowym transporcie towarowym zapewniaj¹ przewoŸnikom dok³adnie to, czego oczekuj¹ – ukierunkowane s¹ na ograniczenie kosztów prowadzenia dzia³alnoœci, a coraz czêœciej jej
wsparcie w takim stopniu, w jakim dostawcy tych technologii s¹ obecnie w stanie zapewniæ swoim klientom. W efekcie, w uk³adzie czysto ekonomicznym
oraz spo³ecznym i ekologicznym, dochodzi do pogodzenia elementów przeciwstawnych konstrukcyjnie. Nowe technologie i rozwi¹zania ³¹cz¹ wzrost osi¹gów,
efektywnoœci, pewnoœci i bezpieczeñstwa ze zmniejszaniem negatywnego oddzia³ywania na przyrodê. Wskutek tego w pe³ni gwarantuj¹ przewoŸnikom to,
na czym im w prowadzeniu biznesu najbardziej zale¿y, czyli:
– spadek TCO, w tym na skutek spadku zu¿ycia paliwa;
– spadek tzw. negatywnego œladu œrodowiskowego zwi¹zanego z redukcj¹
emisji CO2;
– wzrost rzeczywistej efektywnoœci wykorzystania taboru m.in. na skutek podniesienia jego mobilnoœci.
W zwi¹zku z wchodzeniem w ¿ycie coraz bardziej wymagaj¹cych norm czystoœci spalin Euro od koñca lat 90. ubieg³ego wieku dostawcy ciê¿arówek musieli
siê skoncentrowaæ – oprócz sta³ej poprawy komfortu i bezpieczeñstwa jazdy –
na ograniczaniu przez silniki emisji substancji szkodliwych. Mimo tego stopniowo udawa³o im siê po³¹czyæ konstrukcyjnie przeciwstawne czynniki – wzrost
mocy i momentów obrotowych ze spadkiem zu¿ycia paliwa i coraz ni¿sz¹
emisj¹. Po wejœciu w ¿ycie najwy¿szej obecnie obowi¹zuj¹cej normy Euro 6
mog¹ siê skupiæ wy³¹cznie na poprawie elementów istotnych od strony kosztowej oraz ekologicznej, a tym samym kluczowych dla sektora transportowego,
czyli na redukcji zu¿ycia paliwa w uk³adzie bezwzglêdnym, czyli liczonej
w l/100 km oraz w uk³adzie wzglêdnym, tj. w odniesieniu do wykonanej pracy
przewozowej. Co wa¿ne, ten spadek zu¿ycia paliwa œciœle wi¹¿e siê z obni¿k¹
emisji CO2, na co nie tylko w³adze Unii Europejskiej, ze wzglêdu na postêpuj¹ce
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negatywne skutki efektu cieplarnianego, w ostatnich latach zwracaj¹ baczn¹
uwagê. W tym kontekœcie przedstawiciele przemys³u podkreœlaj¹, i¿ to oni wraz
z przewoŸnikami przez dekady redukowali tê emisjê, gdy¿ normy czystoœci spalin Euro dotycz¹ emisji innych substancji toksycznych. Tym samym istnieje teraz
pe³na zgoda wszystkich zainteresowanych stron – zleceniodawców, przewoŸników, dostawców taboru, polityków i ekologów co do dalszych kierunków rozwoju w sektorze22. Powinno to pozwoliæ na osi¹gniêcie konsensusu odnoœnie do
priorytetów w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych, opartego nie na wyborze przez poszczególne strony tzw. mniejszego
z³a, lecz rozwi¹zañ satysfakcjonuj¹cych wszystkich. Dziêki temu postêp i rozwój
w drogowym transporcie towarowym mo¿e dokonywaæ siê w sposób zrównowa¿ony, a przy tym po¿¹dany przez spo³eczeñstwo. Umo¿liwi osi¹gniêcie wy¿szego stopnia rozwoju ekonomicznego i obywatelskiego w powi¹zaniu ze
wzrostem poszanowania dla przyrody i w relatywnie mniejszym opieraniu siê
na jej ograniczonych zasobach, przy maksymalnej ich ochronie, która mo¿liwa
jest dziœ do uzyskania.
Jednoczeœnie trzeba podkreœliæ, i¿ nie ma i raczej nie bêdzie panaceum na
wszelkie bol¹czki zrównowa¿onego transportu, bo na obecnym etapie nie ma
mo¿liwoœci przygotowania systemu dobrego dla wszystkich. Za podstawowe
przyczyny takiej sytuacji nale¿y uznaæ: odmienne rynki (odmiennoœæ rynków
w ró¿nych uk³adach), ró¿nych klientów o odmiennych wymaganiach i potrzebach, zró¿nicowane warunki eksploatacji, specyficzne obci¹¿enia fiskalne.
Wszystkie te elementy sprawiaj¹, ¿e potrzebne s¹ zindywidualizowane projekty.
Dlatego ka¿da inicjatywa jest u¿yteczna, gdy¿ nie istnieje jedno, uniwersalne
rozwi¹zanie. Przedstawiane propozycje s¹ zoptymalizowane pod k¹tem konkretnych warunków ich wykorzystania. Oferowane s¹ ró¿norodne produkty
odpowiadaj¹ce konkretnym klientom – w danym miejscu i czasie. Przek³ada siê
to na znaczn¹ indywidualizacjê ofert i proponowanych rozwi¹zañ. Zainteresowani realnym zmniejszeniem w³asnego œladu wêglowego musz¹ wzi¹æ pod
22

Za g³ówne przysz³oœciowe trendy w sektorze transportowym mo¿na uznaæ:
– inteligentne us³ugi. Oprócz przewidywania potencjalnych usterek, producenci samochodów
ciê¿arowych za kilka lat bêd¹ w stanie jeszcze lepiej zrozumieæ przyczyny ich wystêpowania. Pojazd musi równie¿ byæ w stanie samodzielnie naprawiaæ pomniejsze wady, emitowaæ ostrze¿enia
i rezerwowaæ wizytê w stacji obs³ugi zanim dojdzie do pojawienia siê problemu;
– ograniczenie czynnoœci administracyjnych. W przysz³oœci obs³uga serwisowa bêdzie wymaga³a
znacznie mniejszego nak³adu czynnoœci administracyjnych po stronie firmy transportowej i stacji
obs³ugi, gdy¿ wiêkszoœæ z nich, np. rezerwacjê wizyty serwisowej czy pobieranie i aktualizacjê
oprogramowania wewnêtrznego, przejmie na siebie sam pojazd;
– skomunikowane urz¹dzenia. Za jakiœ czas wszystkie otaczaj¹ce ludzi przedmioty, takie jak np.
zegarki, kurtki lub kaski rowerowe bêd¹ komunikowa³y siê bezpoœrednio ze sob¹, je¿eli tylko komunikacja ta wniesie now¹ wartoœæ. W efekcie zegarek na rêkê bêdzie nie tylko pokazywa³ czas,
ale tak¿e mierzy³ têtno kierowcy i gdyby ten Ÿle siê poczu³, wysy³a³ ostrze¿enie, a nawet aktywowa³ „autopilota”. Volvo Trucks, materia³y wewnêtrzne z lat 2014–2015, www.volvotrucks.pl.
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uwagê wiele czynników. Niektóre biopaliwa nie s¹ powszechnie dostêpne, z kolei wybrane typy przewozów wymagaj¹ silników o odpowiednio wysokiej
mocy. Ponadto pojawia siê kluczowy czynnik kosztów – niektóre propozycje s¹
tak drogie, ¿e nie ma chêtnych do ich stosowania.
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THE WAYS OF CUTTING OF CO2 EMISSIONS
IN THE ROAD FREIGHT TRANSPORT
Summary: In that paper there are described the ways of cutting CO2 emissions in the
road freight transport. Within the last four decades, the considerable progress has
been made in fuel consumption and CO2 output consumption by heavy trucks, over
that time it has come down by 60% percent per ton-kilometer. However the automotive industry continues its progress in this direction. In the paper the following new
technologies are described: longer road trains, alternative fuels and drive-trains. The
article is mainly based on analyzing of the latest publications dedicated to that subject.
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STANOWISKO DO POMIARU PARAMETRÓW
RUCHU POJAZDÓW W WARUNKACH OGRANICZONEJ
WIDOCZNOŒCI – ZA£O¯ENIA I REALIZACJA
Streszczenie: Podstawowym celem artyku³u jest próba stworzenia systemu pozwalaj¹cego na detekcjê pojazdów poruszaj¹cych siê w warunkach ograniczonej widocznoœci (niedostatecznego oœwietlenia rejestrowanego przez kamerê obszaru). Do budowy stanowiska badawczego wykorzystano 2 kamery cyfrowe GoPro Hero3 White
wraz z oprzyrz¹dowaniem, pilota GoPro ARMTE-002, oœwietlacz podczerwieni LIR-CS88
oraz mobilny komputer Raspberry Pi. W pracy przedstawiono koncepcjê systemu,
jego budowê oraz sposób dzia³ania. Zaprezentowano równie¿ wyniki testowego badania skutecznoœci wykrywania obiektów w warunkach ograniczonej widocznoœci.
Obszar detekcji pojazdów powsta³ jako element mobilnego „kompleksowego stanowiska oceny wp³ywu parametrów ruchu na zanieczyszczenie ha³asem komunikacyjnym”. Dostarczany przez uk³ad detekcji obraz jest w formie dwu- i trójwymiarowej,
co podczas dalszych prac pozwoli na automatyczne okreœlanie liczby i struktury rodzajowej oraz prêdkoœci chwilowych poruszaj¹cych siê pojazdów. Okreœlenie zale¿noœci poziomu dŸwiêku od wymienionych parametrów ruchu, realizowane w ramach pe³nej funkcjonalnoœci „kompleksowego stanowiska”, wykorzystane zostanie
do sformu³owania semiempirycznego modelu oddzia³ywania akustycznego strumienia ruchu.

Wprowadzenie
G³ównym za³o¿eniem tworzonego systemu jest opracowanie i zrealizowanie
funkcjonalnego zestawu s³u¿¹cego do pomiaru parametrów ruchu pojazdów
w warunkach ograniczonej widocznoœci. Budowa stanowiska stanowi kolejny
etap prac przedstawionych w artykule Justyny Sordyl i Marcina Honkisza pt.
The impact of traffic parameteres assessment on noise emission, wówczas opisywane
pomiary dokonywane by³y w warunkach dobrej b¹dŸ bardzo dobrej widocznoœci. Wykorzystywany w pomiarach system wizyjny sprawdzi³ siê w takim zastosowaniu, dlatego zdecydowano siê na jego rozbudowê i zwiêkszenie funkcjonalnoœci przez wykorzystanie doœwietlania w podczerwieni oraz zastosowanie
dodatkowej kamery.
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1. Koncepcja stanowiska
Wykorzystywany w poprzednich etapach badañ system z³o¿ony by³ z jednej
kamery GoPro Hero3, co pozwala³o na ograniczone zastosowanie. Rejestrowany
obraz by³ dwuwymiarowy, a odczyty prêdkoœci dokonywane by³y w sposób
poœredni. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ by³o wykorzystanie przep³ywu optycznego do
dwuwymiarowego obrazu, a sk³adowe ruchu obliczane by³y na podstawie wymiarów odczytanych z linii poziomych rozgraniczaj¹cych pasy ruchu. Dodatkowo system by³ zupe³nie nieprzydatny w warunkach ograniczonej widocznoœci,
co nie pozwala³o na przeprowadzanie badañ np. po zmierzchu.
Z tych powodów zdecydowano siê na modyfikacjê i rozbudowanie systemu
wizyjnego. W obecnej formie system sk³ada siê z elementów pokazanych na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat ideowy opracowanego systemu
ród³o: Opracowanie w³asne.
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G³ównymi urz¹dzeniami rejestruj¹cymi s¹ dwie kamery GoPro Hero3 White.
Zdecydowano siê na ten model z kilku przyczyn. Z punktu widzenia prac istotnym parametrem jest przede wszystkim bardzo szeroki k¹t widzenia obiektywu
kamery. Przy zadowalaj¹cej jakoœci obrazu, czyli rozdzielczoœci 720 pikseli oraz
liczbie 60 klatek na sekundê, k¹t widzenia kamery to 127° w poziomie. Dodatkowe atuty zastosowanego rozwi¹zania to: korzystna cena, wodoodpornoœæ, d³ugi
czas pracy na baterii oraz mo¿liwoœæ synchronizacji startu wielu urz¹dzeñ tego
samego typu. Wybrane elementy specyfikacji zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wybrane parametry techniczne kamer GoPro Hero3 White
Obiektyw
f /2,8
szeœcioelementowy
Rozdzielczoœæ
1920 x 1280 – 30/25 klatek/sek.
1280 x 960 – 30/25 klatek/sek.
1280 x 720 – 60/50 lub 30/25 klatek/sek.
848 x 480 – 60 klatek/sek.
Video
Kodek H.264
Format – MP4
Foto
5 Mpix
Foto Brust – 3 zdjêcia na sekundê
Time-lapse: 0,5; 1; 2; 5; 10; 30; 60 sekund
mo¿liwoœæ u¿ycia karty do 64 GB
obudowa wodoszczelna do 60 m g³êbokoœci
bateria litowo-jonowa 1050 mAh
ród³o: Instrukcja GoPro Hero 3 White, http://cbcdn1.gp-static.com/uploads/
product_manual/file/62/UM_H3White_ENG_REVB_WEB.pdf [dostêp: 4.03.2016].

System wizyjny sk³ada siê z dwóch identycznych kamer rejestruj¹cych ruch
pojazdów z dwóch ró¿nych ujêæ. Aby zapewniæ pe³n¹ synchronizacjê pomiêdzy
kamerami, a w szczególnoœci jednoczesny start i zakoñczenie nagrywania sekwencji pomiarowych, w systemie zastosowano pilota GoPro ARMTE-002. Urz¹dzenie komunikuje siê z kamerami bezprzewodowo przez w³asn¹ sieæ Wi-Fi, co
w du¿ym stopniu upraszcza konstrukcjê stanowiska pomiarowego.
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Najistotniejszym elementem skonstruowanego stanowiska pomiarowego
jest oœwietlacz podczerwieni LIR-CS88. Reflektor wyposa¿ony jest w 147 diod
LED œwiec¹cych w zakresie œwiat³a podczerwonego, co pozwala na doœwietlenie ekspozycji dla kamer GoPro w warunkach niedostatecznej widocznoœci.
Reflektor wyposa¿ony jest w w³¹cznik zmierzchowy, który za³¹cza go przy spadku oœwietlenia poni¿ej 10 luksów (lx). K¹t œwiecenia oœwietlacza to 120°, a zasiêg
wynosi 40 m. Oœwietlacz zbudowany jest z diod œwiec¹cych œwiat³em o d³ugoœci
fali 850 nm, których charakterystykê œwiecenia przedstawiono na rysunku 2.
Z charakterystyki wynika, ¿e filtrowanie d³ugoœci fali 850 nm nie jest idealne, co
sprawia, ¿e emitowana fala minimalnie wchodzi w pasmo widzialne. W rzeczywistoœci reflektor lekko siê ¿arzy na czerwono, co jednak nie przeszkadza
w umiejscowieniu go blisko jezdni, gdy¿ œwiat³o w najmniejszym nawet stopniu
nie jest oœlepiaj¹ce dla kierowców. Zestawienie podstawowych parametrów
oœwietlacza przedstawiono w tabeli 2.
1,25

fe,rel – wzglêdna moc promieniowania

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
800

850

900

l – d³ugoœæ fali

Rysunek 2. Charakterystyka promieniowana diod oœwietlacza
ród³o: Karta specyfikacji technicznej diod, http://www.vishay.com/docs/81869/tshg6210.pdf [dostêp:
4.03.2016].

Uzupe³nieniem systemu pomiarowego jest mikrokomputer Raspberry Pi,
który docelowo bêdzie s³u¿y³ jako urz¹dzenie przetwarzaj¹ce dane pomiarowe
w trybie rzeczywistym. Na obecnym etapie wykorzystywany jest jako Ÿród³o zasilania dla kamer oraz magazyn pamiêci dla nagrañ wideo, które nie mieszcz¹
siê w pamiêci wewnêtrznej kamer. Kamery s¹ pod³¹czone do mikrokomputera
za pomoc¹ przewodów miniUSB, które zapewniaj¹ dwukierunkow¹ komunikacjê.
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Tabela 2. Wybrane parametry techniczne oœwietlacza LIR-CS88
Typ

zewnêtrzny, hermetyczna obudowa aluminiowa, zgodna z norm¹ IP66

D³ugoœæ fali

850 nm

K¹t œwiecenia

120°

Zasiêg

40 m

W³¹czanie

automatyczne CDS przy spadku oœwietlania poni¿ej 10 lx

Zasilanie

12 VDC / 24 VAC

Pobór pr¹du

DC 1400 mA / AC 1250 mA (maks.)

Diody LED

jasne diody LED IR (147 szt.)

Szyba

f 112 mm (odporna na przegrzanie)

Temp. pracy

- 30°C ~ + 40°C

Wymiary

f 157 x 228 mm

Waga

2,4 kg

ród³o: Instrukcja oœwietlacza podczerwieni http://copsecurity.pl/templates/images/files/12074/1416474390instrukcja-lir-cs88.pdf [dostêp: 4.03.2016].

Rysunek 3. Rzeczywisty system pomiarowy
ród³o: Opracowanie w³asne.
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W celu zapewnienia poprawnego zasilania dla stanowiska pomiarowego zastosowano akumulator ¿elowy o napiêciu 12 VDC. Z akumulatora bezpoœrednio
zasilany jest oœwietlacz podczerwieni. Poprzez przetwornicê 12 VDC/5VDC
o wydajnoœci 2 A zasilany jest mikrokomputer Raspberry Pi, który z kolei przez
zabudowane z³¹cza USB zapewnia stabilizowane zasilanie kamer GoPro oraz
pilota bezprzewodowego.
Ca³y uk³ad umieszczony jest na statywie, co zapewnia mobilnoœæ systemu.
Wodoodpornoœæ wszystkich urz¹dzeñ pozwala na przeprowadzanie pomiarów
w ka¿dych warunkach pogodowych. Gotowy system przedstawiony jest na
rysunku 3.

2. Idea dzia³ania systemu
G³ówne za³o¿enia koncepcyjne systemu pomiarowego przedstawione zosta³y na rysunku 4.

Rysunek 4. Sposób dzia³ania systemu pomiarowego
ród³o: Opracowanie w³asne.

Mobilny system pomiarowy do mierzenia parametrów ruchu pojazdów
w warunkach ograniczonej widocznoœci ma byæ w za³o¿eniu stanowiskiem
przenoœnym, które ka¿dorazowo umiejscowione bêdzie w niewielkiej odleg³oœci
od rozpatrywanego pasa ruchu. System rejestrowaæ powinien pojazdy poru-
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szaj¹ce siê w obrêbie jednego pasa ruchu, choæ niewykluczone jest rozwiniêcie
pomiaru na kolejne pasy. W za³o¿eniach teoretycznych przewidziano umiejscowienie stanowiska w odleg³oœci 2 m od skraju pasa ruchu. Uk³ad rejestruj¹cy
sk³ada siê z 2 kamer szerokok¹tnych ustawionych wzglêdem siebie pod k¹tem
prostym. Zasiêgi pracy obu kamer zaznaczone zosta³y na rysunku 4 jako „zasiêg
kamery nr 1” oraz „zasiêg kamery nr 2”. Widaæ, ¿e kamera nr 1 zosta³a umieszczona w p³aszczyŸnie prostopad³ej do pasa ruchu, natomiast kamera nr 2
w p³aszczyŸnie równoleg³ej. Takie rozmieszczenie kamer pozwala na jednoczesn¹
rejestracjê sk³adowych ruchu prostopad³ej oraz równoleg³ej do stanowiska pomiarowego. Dzia³anie to ma na celu detekcjê zarówno prêdkoœci rejestrowanych
pojazdów, jak i ich struktury rodzajowej. Synchronizacja obrazu z obu kamer
umo¿liwia ponadto bezpoœrednie powi¹zanie informacji o obu parametrach.
Na schemacie stanowiska zaznaczone zosta³o równie¿ pole dzia³ania oœwietlacza podczerwieni wykorzystywanego w warunkach niedostatecznej widocznoœci (zmrok). Aby odpowiednio doœwietliæ ekspozycjê dla obu kamer, oœwietlacz powinien byæ umiejscowiony centralnie pomiêdzy kamerami i odchylony
od osi równoleg³ej do pasa ruchu o ok. 74°, jak pokazano na rysunku 5. W przypadku znacznych ró¿nic w odleg³oœciach (odsuniêcie siê od skraju pasa ruchu
lub znacz¹co inna szerokoœæ obserwowanego pasa ruchu) nale¿y skorygowaæ
ustawienie oœwietlacza.

Rysunek 5. Umiejscowienie poszczególnych elementów sk³adowych systemu pomiarowego
ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Weryfikacja dzia³ania systemu w warunkach niedostatecznej
widocznoœci
W celu zweryfikowania poprawnoœci dzia³ania systemu doœwietlaj¹cego ekspozycjê pos³u¿ono siê miar¹ intensywnoœci oœwietlenia. Aby j¹ poprawnie wyznaczyæ, nale¿y pos³u¿yæ siê informacjami zawartymi w histogramie RGB. Dla
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ka¿dego obrazu zapisanego w formie cyfrowej taki histogram mo¿na uzyskaæ
dla wszystkich pikseli. Jedn¹ z informacji w nim zawartych jest miara intensywnoœci. Podawana jest ona w skali od 0 do 255, przy czym 0 oznacza ca³kowicie
czarny piksel, natomiast 255 – bia³y. Dla ³atwiejszego zobrazowania ró¿nic
pos³u¿ono siê skal¹ procentow¹, dla której 100% oznacza ca³kowicie bia³y piksel.
Weryfikacjê przeprowadzono dla kilkunastu losowo wybranych klatek materia³u filmowego zarejestrowanego przez obie kamery w warunkach nocnych.
Wyniki zestawiono na rysunku 6. Uzyskane wartoœci pokazuj¹ zysk w zakresie
intensywnoœci na poziomie ponad 1% w przypadku przeje¿d¿aj¹cych pojazdów. Uzyskany wynik mo¿e wydawaæ siê doœæ niski, ale nale¿y wzi¹æ pod uwagê,
¿e badania by³y przeprowadzane w warunkach niedostatecznego zaciemnienia
– w polu widzenia kamer znajdowa³y siê punktowe Ÿród³a œwiat³a w postaci
latarni drogowych, co mocno wp³ywa³o na uzyskane wyniki.
6
bez oœwietlacza

z oœwiatlaczem

intensywnoœæ oœwietlenia (%)

5

4

3

2

1

0
scena bez samochodów –
kamera nr 1

scena bez samochodów –
kamera nr 2

scena z przeje¿d¿aj¹cym
samochodem

Rysunek 6. Œrednia intensywnoœæ oœwietlenia dla wersji bez oraz z oœwietlaczem
ród³o: Opracowanie w³asne.

Podsumowanie
Zastosowanie oœwietlacza podczerwieni pozwala na doœwietlenie ekspozycji
dla kamer GoPro w warunkach niedostatecznej widocznoœci i umo¿liwia wykorzystanie zestawu pomiarowego w warunkach nocnych. Z kolei automatyczny
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w³¹cznik zmierzchowy umo¿liwia wykonywanie badañ ci¹g³ych bez obawy
o pogorszenie jakoœci rejestrowanego materia³u w wyniku niedostatecznego doœwietlenia uniemo¿liwiaj¹cego jego obróbkê. Uzyskany obraz jest trójwymiarowy dziêki zastosowaniu dwóch kamer, zaœ pe³n¹ synchronizacjê zapewni³o wykorzystanie dedykowanego pilota. Zastosowanie wodoodpornych obudów do
kamer pozwala na prowadzenie badañ w zró¿nicowanych warunkach atmosferycznych
W celu wykorzystania stanowiska do detekcji pojazdów w warunkach ograniczonej widocznoœci jako czêœci sk³adowej „kompleksowego stanowiska oceny
wp³ywu parametrów ruchu na zanieczyszczenie ha³asem komunikacyjnym”
w dalszych krokach konieczne bêdzie zmodyfikowanie algorytmów zaproponowanych w artykule J. Sordyl i M. Honkisz pt. The impact of traffic parameteres
assessment on noise emission. Modyfikacja obejmie ustalenie prêdkoœci pojazdów
przez okreœlanie sk³adowych ruchu z obrazu trójwymiarowego.
Literatura
Instrukcja GoPro Hero 3 White, http://cbcdn1.gp- static.com/ uploads/product_manual/
file/62/UM_H3White_ENG_REVB_WEB.pdf
Instrukcja oœwietlacza podczerwieni, http://copsecurity.pl/templates/images/files/12074/
1416474390-instrukcja-lir-cs88.pdf
Karta specyfikacji technicznej diod, http://www.vishay.com/docs/81869/tshg6210.pdf

A TEST STAND TO MEASURE TRAFFIC PARAMETERS
UNDER REDUCED VISIBILITY CONDITIONS –
ASSUMPTIONS AND IMPLEMENTATION
Summary: The main aim of the article was an attempt to create a system to detect vehicles moving in low visibility conditions (insufficient lighting of detected by the camera area). To build the test stand two digital cameras GoPro Hero3 White with
instrumentation, remote GoPro ARMTE-002, IR illuminator LIR-CS88 and mobile
computer Raspberry Pi were used. The paper presents the concept of the system, its
structure and modus operandi. The results of testing the effectiveness to detect objects in conditions of limited visibility are also presented in the article.
The vehicle detecting test stand was created as a part of mobile “complex stand to assess the impact of traffic parameters on noise pollution”. Supplied by detection system image is in two- and three-dimensional form, which in further stages will allow
to automatic determine the number, the generic structure and the momentary velocity of moving vehicles. Determination of dependence of sound level on referred traffic parameters, which will be done within the full functionality of a “complex stand”
will be used to formulate a semi-empirical model of acoustic impact of traffic flow.
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KOMPLEKSOWE STANOWISKO BADANIA WP£YWU
PARAMETRÓW RUCHU NA ZANIECZYSZCZENIE
HA£ASEM KOMUNIKACYJNYM
Streszczenie: Podstawowym celem artyku³u jest przedstawienie budowy kompleksowego i mobilnego stanowiska do badania wp³ywu parametrów ruchu na zanieczyszczenie ha³asem komunikacyjnym. W opracowaniu opisano genezê i cel jego powstania,
a tak¿e przedstawiono jego czêœci sk³adowe w postaci modu³u pomiaru dŸwiêku, modu³u
pomiaru parametrów ruchu oraz modu³u pomiaru parametrów meteorologicznych.
W artykule przedstawiono równie¿ zarys niezbêdnego oprogramowania, które powsta³o
na potrzeby modu³u do pomiaru parametrów ruchu. Oprogramowanie to pozwala
na wykrywanie pojazdów z uwzglêdnieniem prêdkoœci chwilowych w strumieniu
ruchu, zarejestrowanym na materiale wideo, a w przysz³oœci mo¿e byæ rozszerzone
o rozpoznawanie struktury rodzajowej pojazdów. Zaprezentowano tak¿e wyniki testowego badania skutecznoœci pomiaru prêdkoœci w warunkach ograniczonej widocznoœci.
Stanowisko wykorzystywane jest do badañ wp³ywu prêdkoœci, liczby i struktury rodzajowej pojazdów w strumieniu ruchu na rejestrowane poziomy dŸwiêku w obszarze
drogi. Celem badañ jest okreœlenie ogólnych za³o¿eñ do sformu³owania semiempirycznego modelu oddzia³ywania akustycznego strumienia ruchu drogowego.

1. Geneza i cel powstania stanowiska
Jedn¹ z metod oceny stopnia oddzia³ywania transportu na klimat akustyczny jest monitoring pomiarowy poziomu ha³asu w otoczeniu infrastruktury drogowej1. Do wykonania miarodajnej oceny oddzia³ywania strumienia ruchu
i warunków meteorologicznych na zanieczyszczenie ha³asem niezbêdne jest
zgromadzenie obszernej bazy danych obejmuj¹cej szereg pomiarów prowadzonych w zró¿nicowanych warunkach ruchu przy jednoczesnym wystêpowaniu
ró¿nych parametrów meteorologicznych2. Do wykonania badañ konieczne by³o
skonstruowanie kompleksowego i mobilnego stanowiska pomiarowego sku1

2

Z. Engel, J. Czerwiñski, Mapy akustyczne i monitoring w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, Materia³y
konferencyjne Noise Control 2001, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
L. Brzozowska, J. Sordyl, System zarz¹dzania danymi dotycz¹cymi klimatu akustycznego w otoczeniu drogi,
„Logistyka” 2014, nr 3, s. 766–772.
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piaj¹cego urz¹dzenia rejestruj¹ce dane, które maj¹ wp³yw na klimat akustyczny
drogi, oraz rejestruj¹cego chwilowe poziomy dŸwiêku.
W pocz¹tkowej fazie budowy kompleksowego stanowiska okreœlono parametry, które mia³y byæ rejestrowane, czyli:
– chwilowe poziomy dŸwiêku,
– parametry meteorologiczne (temperatura, wilgotnoœæ, ciœnienie atmosferyczne
oraz kierunek i prêdkoœci wiatru),
– parametry ruchu (liczba, struktura rodzajowa i prêdkoœci przeje¿d¿aj¹cych
pojazdów).
Do rejestracji poziomów dŸwiêku wybrano ca³kuj¹cy miernik poziomu
dŸwiêku pierwszej klasy dok³adnoœci SON-50, parametry meteorologiczne rejestrowano za pomoc¹ stacji pogodowej Lab-el, zaœ pomiar parametrów ruchu
w postaci liczby i struktury rodzajowej pojazdów dokonywano na podstawie
obserwacji in situ (przy u¿yciu kart pomiarowych) lub z materia³u wideo. Stanowisko w wersji podstawowej pozwala³o na wykonywanie badañ w ograniczonym zakresie. W celu zwiêkszenia funkcjonalnoœci stanowiska podjêto prace
nad rozbudow¹ poszczególnych modu³ów.

2. Modu³ pomiaru dŸwiêku
Do pomiaru poziomów dŸwiêku wybrano ca³kuj¹cy miernik poziomu
dŸwiêku pierwszej klasy dok³adnoœci SON-50. Aby spe³niaæ wymogi dotycz¹ce
kalibracji okreœlone w rozporz¹dzeniu3, zakupiono dedykowany kalibrator akustyczny pierwszej klasy dok³adnoœci KA-50. W celu poszerzenia funkcjonalnoœci
modu³ doposa¿ono w drugi identyczny ca³kuj¹cy miernik poziomu dŸwiêku,
a tak¿e w 2 statywy mikrofonowe, pozwalaj¹ce na wyniesienie mikrofonu na
wysokoœæ 4 m, oraz dwie os³ony wszechpogodowe. Charakterystykê aparatury
pomiarowej przestawiono w tabeli 1, zaœ miernik poziomu dŸwiêku ze statywem i os³on¹ wszechpogodow¹ przedstawiono na rysunku 1.

3

Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagañ w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w œrodowisku przez zarz¹dzaj¹cego
drog¹, lini¹ kolejow¹, lini¹ tramwajow¹, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824).
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Rysunek 1. Miernik poziomu dŸwiêku ze statywem i os³on¹ wszechpogodow¹ oraz stacja
meteo Lab-el
ród³o: Materia³y w³asne.

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka techniczna aparatury pomiarowej
Sonometr SON-50
klasa dok³adnoœci

1

mikrofon pomiarowy

1/2”

zakres temperatury pracy

-10 ÷ +50°C

zakres wilgotnoœci wzglêdnej

£ 90% (bez kondensacji)

zakres ciœnienia atmosferycznego

65 ÷ 108 kPa

korekcyjne charakterystyki czêstotliwoœciowe

A, C, LIN

charakterystyki dynamiczne

SLOW, FAST

ca³kowity zakres pomiarowy równowa¿nego poziomu dŸwiêku 20–135 dB
(LAeq)
Kalibrator akustyczny KA-50
klasa dok³adnoœci

1

nominalny poziom ciœnienia akustycznego

94,0 dB

czêstotliwoœæ nominalna

1000 Hz

ród³o: Karty specyfikacji technicznej urz¹dzeñ.
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3. Modu³ pomiaru parametrów meteorologicznych
Do rejestracji parametrów meteorologicznych wybrano stacjê pogodow¹
Lab-el (rys.1). Jest to zestaw czujników do ci¹g³ego pomiaru temperatury, wilgotnoœci, ciœnienia atmosferycznego oraz kierunku i prêdkoœci wiatru. Zastosowanie stacji pogodowej pozwala na szukanie korelacji miêdzy zarejestrowanymi
parametrami meteorologicznymi a parametrami ruchu pojazdów. Wykorzystanie stacji pogodowej pozwala równie¿ na bie¿¹c¹ ocenê lokalnych warunków
meteorologicznych, warunkuj¹c¹ wykonywanie pomiarów. Dopuszczalne wartoœci graniczne okreœlono w rozporz¹dzeniu4. Charakterystykê stacji pogodowej
przestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Charakterystyka techniczna stacji pogodowej
Stacja pogodowa LB-755A
zakres pomiaru temperatury

-40 ±85°C

zakres pomiaru wilgotnoœci

10–95%

zakres pomiaru ciœnienia

700–1100 hPa

zakres pomiaru prêdkoœci wiatru

1–100 m/s

zakres obrotu wiatromierza

360°

ród³o: Karty specyfikacji technicznej urz¹dzeñ.

4. Modu³ pomiaru parametrów ruchu5
Pocz¹tkowo pomiarów parametrów dokonywano na podstawie obserwacji
in situ (przy u¿yciu kart pomiarowych) lub na podstawie odczytu zarejestrowanego materia³u wideo. Metody te by³y czasoch³onne i ograniczone. Pozwala³y jedynie na okreœlenie liczby i struktury rodzajowej, ale bez mo¿liwoœci
okreœlania prêdkoœci chwilowych pojazdów. Z tego powodu do pomiarów parametrów ruchu (liczby, struktury rodzajowej i prêdkoœci pojazdów uczestnicz¹cych w strumieniu ruchu) pos³u¿yæ mia³ radar RTMS (ang. Remote Traffic
Microwave Sensor). Niska mobilnoœæ radaru oraz koniecznoœæ wieloczynnoœciowej i czasoch³onnej kalibracji w ka¿dym punkcie pomiarowym wymusi³a poszukiwanie innego sposobu rejestracji parametrów ruchu pojazdów. Zastosowano pomiar parametrów ruchu poprzez rejestracjê za pomoc¹ kamery cyfrowej.
Pocz¹tkowo obraz rejestrowany by³ w formie dwuwymiarowej, natomiast
sk³adowe ruchu obliczano na podstawie wymiarów odczytanych z linii poziomych
rozgraniczaj¹cych pasy ruchu. Odczyty prêdkoœci dokonywane by³y w sposób
4
5

Ibidem.
J. Gajda, Pomiary parametrów ruchu drogowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
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poœredni, przez co system nie sprawdza³ siê w warunkach ograniczonej widocznoœci i nie by³o mo¿liwoœci przeprowadzania badañ np. po zmierzchu. Rozbudowa modu³u o doœwietlacz podczerwieni oraz o drug¹ kamerê (rys. 2) pozwoli³a na zwiêkszenie funkcjonalnoœci – wykonywanie badañ w warunkach
ograniczonej widocznoœci oraz rejestrowanie materia³u w trzech wymiarach.
Aby zapewniæ pe³n¹ synchronizacjê miêdzy kamerami, zakupiono dedykowany
pilot GoPro ARMTE-002, zaœ do zasilania modu³u zastosowano akumulator ¿elowy. Docelowo dane pomiarowe przetwarzane bêd¹ w trybie rzeczywistym
przez mikrokomputer Raspberry Pi. Charakterystykê najistotniejszych elementów modu³u przestawiono w tabeli 3. Szczegó³owy opis modu³u przedstawiony
zosta³ w artykule Marcina Honkisza i Justyny Sordyl Stanowisko do pomiaru
parametrów ruchu pojazdów w warunkach ograniczonej widocznoœci – za³o¿enia i realizacja.

Rysunek 2. Modu³ pomiaru parametrów ruchu
ród³o: Materia³y w³asne.
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Tabela 3. Charakterystyka techniczna istotnych elementów modu³u
Kamera cyfrowa GoPro Hero 3 White
obiektyw

f/2,8, szerokok¹tny o zredukowanej dystorsji

rozdzielczoœæ filmów wideo

od 4K (do 15 klatek/sek.) do WVGA (do 240 klatek/sek.)
Oœwietlacz podczerwieni LIR-CS88

typ

zewnêtrzny, hermetyczna obudowa aluminiowa zgodna
z norm¹ IP66

d³ugoœæ fali

850 nm

k¹t œwiecenia

120°

zasiêg

40 m

w³¹czanie

automatyczne CDS przy spadku oœwietlania poni¿ej 10 lx

ród³o: Instrukcje urz¹dzeñ GoPro Hero 3 White, http://cbcdn1.gp-static.com/uploads/product_manual/file/62/UM_H3White_ENG_REVB_WEB.pdf (4.03.2016) i instrukcja oœwietlacza podczerwieni,
http://copsecurity.pl/templates/images/files/12074/1416474390-instrukcja-lir-cs88.pdf [dostêp: 4.03.2016].

5. Pomiar prêdkoœci przeje¿d¿aj¹cych pojazdów
Istotnym zagadnieniem jest próba detekcji prêdkoœci przeje¿d¿aj¹cych pojazdów. W tym celu pos³u¿ono siê materia³em wideo zgromadzonym za pomoc¹
kamery cyfrowej GoPro Hero3. Materia³ filmowy zosta³ poddany konwersji do
formatu *.avi, w jej wyniku otrzymano sekwencje o parametrach strumienia:
– rozdzielczoœæ: 720 x 404 pikseli,
– 59,941 klatek/sek.
Najkorzystniejszym sposobem detekcji prêdkoœci przeje¿d¿aj¹cych pojazdów ujêtych w sekwencji filmowej jest wykorzystanie metody przep³ywu optycznego6. Polega ona na przep³ywie wartoœci szaroœci poszczególnych pikseli w nastêpuj¹cych po sobie klatkach filmu7. Ogólny warunek przep³ywu optycznego
dany jest równaniem:
-

dI dI
dI
= u+ v
dt dx
dy

gdzie:
I(x,y,t) – wartoœæ jasnoœci punktu o wspó³rzêdnych (x,y) w chwili t,
u, v
– prêdkoœci piksela w kierunkach pionowym i poziomym.

W rozwa¿anym przypadku istotnym parametrem s¹ przestrzenne zmiany jadI
dI
snoœci, o których mówi¹
oraz .
dx
dy
6

7

A. G³owacz, Z. Mikrut, P. Pawlik, Algorytm wideodetekcji korzystaj¹cy z metody obliczania przep³ywu
optycznego, „Automatyka” 2011, t. 15, z. 3, s. 521–534.
B.K.P. Horn, B.G. Schunck, Determining optical flow, „Artificial Intelligence” 1981, vol. 17, issues 1–3,
s. 185–203.
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Funkcje wyliczaj¹ce powy¿sze parametry przep³ywu optycznego dostêpne
s¹ w pakiecie oprogramowania MatLab. Biblioteka wykorzystywana w dalszych
obliczeniach to OpticalFlow z pakietu Vision.
W celu dokonania obliczeñ niezbêdne by³o opracowanie odpowiedniego
algorytmu. Zdecydowano siê na kwantyzacjê obszaru obliczeñ, a tak¿e wyodrêbnienie z niego podobszaru, w którym by³y wykrywane pojazdy poruszaj¹ce siê
po obu pasach ruchu. Ostateczny obszar obliczeñ przedstawia rysunek 3.
W ka¿dej kolejnej klatce obliczany by³ przep³yw optyczny wszystkich pikseli,
a nastêpnie nanoszony na film. Dla przejrzystoœci obliczeñ zdecydowano siê
na nanoszenie na kadr tylko sk³adowej poziomej prêdkoœci poruszaj¹cych siê
obiektów. Nastêpnie w algorytmie MatLaba na bie¿¹co dokonywano odpowiedniej korekty czytanej prêdkoœci wed³ug odleg³oœci umiejscowienia systemu pomiarowego.

Rysunek 3. Obszary wykrywania ruchu w klatce filmu
ród³o: Materia³y w³asne.

W kodzie MatLaba obszar wykonywania ruchu jak wy¿ej zapisany jest nastêpuj¹co:
optFlow = step(optical,rgb2gray(rgbData));
% compute the optical flow for that particular frame
optFlow_DS = optFlow(r, c);
% downsample optical flow field
V = imag(optFlow_DS)*1000;
% extract vertical component of signal
H = 0;
% V = real(optFlow_DS)*1000.
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Wartoœæ wyliczanego przep³ywu optycznego jest dla ka¿dej klatki uœredniana w obrêbie dwóch bloków danych osobno, a dodatkowo pomijane s¹ wartoœci
szumu wystêpuj¹cego w obrêbie czytanych bloków:
V(V>-15 & V<15)=0;
% filtering of noise
V1=V(12:35,5:60);
% extract submatrix
n1=nnz(H1);
% count nonzero signals
if(n1==0)
avFrame1=0;
else
avFrame1=avFrame1+(sum(sum(V1)))/n1;
% average of optical flow in detect field
dataFrame1=dataFrame1+1;
% add next frame with detect movement
end

Rysunek 4. Przep³yw optyczny zwi¹zany z poruszaj¹cym siê w kadrze pojazdem
ród³o: Materia³y w³asne.

Kolejnym etapem badañ jest uœrednianie wartoœci przep³ywu dla ka¿dej sekundy. Dla wygody obliczeñ przyjête zosta³o, ¿e na ka¿d¹ sekundê przypada 60
klatek materia³u filmowego:
if(oneFrame==60)
% create average value for one second
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if(dataFrame1==0)
avSec1(end+1) = 0;
else
avSec1(end+1) = (avFrame1/dataFrame1);
% save detected speed to matrix
end
end
Efekt pracy algorytmu przedstawiony jest na rysunku 4. Wyniki otrzymane
w powy¿ej opisany sposób s¹ na bie¿¹co zapisywane w postaci pliku csv.

6. Weryfikacja pomiarów prêdkoœci
W celu weryfikacji skutecznoœci dzia³ania algorytmu obliczania prêdkoœci
przeprowadzono badania testowe. Badania prowadzone by³y w warunkach niedostatecznej widocznoœci (po zmierzchu), co pozwoli³o równie¿ na ocenê skutecznoœci pracy doœwietlacza podczerwieni. Dokonano wówczas rejestracji materia³u wideo przy jednoczesnym pomiarze chwilowych prêdkoœci za pomoc¹
przenoœnego radaru prêdkoœci Bushnell Velocity. Prêdkoœci pojazdów obliczone
w MatLabie ró¿ni³y siê od prêdkoœci rejestrowanych przez radar o 5–23 km/h.
Œrednia ró¿nica miêdzy odczytem z urz¹dzenia a danymi wygenerowanymi
przez algorytm wynosi³a 12 km/h. Nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e pomiar
prêdkoœci chwilowych dokonywany by³ w warunkach dynamicznych, badacze
nie s¹ w stanie okreœliæ, czy i w jakim stopniu dochodzi³o do zmian przyspieszenia
pojazdów, co mog³o wp³yn¹æ na b³êdy pomiarów rejestrowanych przez radar.
Ponadto samo urz¹dzenie obci¹¿one jest b³êdem pomiarowym, które producent
okreœla na +/- 2 km/h8.

Podsumowanie
Opisane w artykule stanowisko powsta³o w celu u³atwienia zbierania danych potrzebnych do okreœlenia zale¿noœci miêdzy parametrami ruchu i parametrami meteorologicznymi a powstaj¹cym w wyniku ruchu zanieczyszczeniem dŸwiêkowym.
Wraz z rozwojem badañ sanowisko do badania wp³ywu parametrów ruchu
na zanieczyszczenie ha³asem komunikacyjnym jest sukcesywnie rozbudowywane. Dodatkowe funkcje poszczególnych modu³ów maj¹ zwiêkszaæ funkcjonalnoœæ stanowiska (np. doœwietlacz podczerwieni – mo¿liwoœæ wykonywania ba8

Instrukcja przenoœnego radaru prêdkoœci, http://bushnell.com/getmedia/88fc47b5-f4a8-4edd-b40c3ba7e78cac47/101911VelocitySpeedGun_1LIM_web.pdf?ext=.pdf [dostêp: 4.03.2016].
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dañ w warunkach niedostatecznej widocznoœci). Z kolei zastosowanie pakietu
MatLab pozwala na odejœcie od manualnych metod zliczania pojazdów i pomiaru
prêdkoœci na rzecz obliczeñ wykonywanych automatycznie z przep³ywu optycznego. W niedalekiej przysz³oœci planowane jest stworzenie algorytmu do rozpoznawania struktury rodzajowej pojazdów w strumieniu ruchu. Planowane jest
równie¿ udoskonalenie zastosowanych algorytmów do obliczania chwilowych
prêdkoœci pojazdów. W chwili obecnej prêdkoœci generowane przez MatLaby
obarczone s¹ nieakceptowalnie du¿ym b³êdem.
Badania przeprowadzone przy u¿yciu kompleksowego stanowiska stanowi¹
jeden z pocz¹tkowych etapów pozyskiwania ogólnych za³o¿eñ zwi¹zanych
z prac¹ nad sformu³owaniem semiempirycznego modelu oddzia³ywania akustycznego strumienia ruchu drogowego.
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A COMPLEX TEST STAND TO MEASURE TRAFFIC
PARAMETERS IMPACT ON NOISE POLLUTION
Summary: The main aim of this article was to present the construction of a complex
and mobile stand to assess the impact of traffic parameters on noise pollution. The
paper describes the origin and purpose of its creation as well as its components which
are a module of sound measurement, a module of motion parameters measurement
and a module of meteorological parameters measurement.
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The article also presents an outline of necessary software which was created for the
purpose of the module of traffic parameters measurement. It allows for the detection
of vehicles, including momentary velocities in the traffic stream, registered in a video
material and in the future may be extended to identification of a generic structure of
vehicles. It also presents the results of an efficacy test study of measuring the velocity
in poor visibility conditions.
The stand is used to study the impact of speed, number and generic structure of vehicles in the traffic stream on sound levels recorded on the road area. The main aim of
the study is to raise the general guidelines towards formulation a semiempirical
model of acoustic impact of traffic flow.
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ROZWÓJ NISKOEMISYJNYCH TECHNOLOGII
PALIWOWYCH DLA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
W POLSCE. SZANSE I ZAGRO¯ENIA
Streszczenie: D¹¿¹c do oceny istotnoœci rozwoju niskoemisyjnych technologii napêdu
w Polsce, dokonano przegl¹du alternatywnych Ÿróde³ energii dla transportu samochodowego pod k¹tem ich zalet oraz wad. W wyniku analizy mo¿na przyj¹æ, ¿e wykorzystanie paliw alternatywnych i stosownej infrastruktury w przewozach drogowych osób i ³adunków posiada du¿y potencja³ w zakresie budowy konkurencyjnej,
zasobooszczêdnej i niskoemisyjnej gospodarki, w której uwzglêdnione zosta³y
aspekty spo³eczne. Substytucja paliw ropopochodnych w transporcie samochodowym
w Polsce wi¹¿e siê jednak z du¿ym stopniem niepewnoœci i ryzyka, które wskazano
jako istotne zagro¿enia dla upowszechnienia siê tych zastêpczych surowców.

Wprowadzenie
Zintensyfikowany rozwój przewozów drogowych i zwi¹zany z nim wzrost
popytu na energiê wymuszaj¹ wypracowanie coraz bardziej skutecznych i efektywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do ukszta³towania zrównowa¿onego transportu.
Przyjmuj¹c za Komisj¹ Europejsk¹, i¿ d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego
i zasobooszczêdnego systemu transportu wymaga zmniejszenia jego zale¿noœci
od ropy naftowej1, mo¿na uznaæ wdra¿anie paliw alternatywnych za jedn¹
z propozycji sprzyjaj¹cych realizacji tego d¹¿enia. Inicjatywa ta zosta³a rozwiniêta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W dokumencie tym zdefiniowano g³ówne paliwa alternatywne, które posiadaj¹ du¿y potencja³ w zakresie dekarbonizacji
transportu i mog¹ stanowiæ przynajmniej czêœciowo substytut dla Ÿróde³ energii
pochodz¹cych z ropy naftowej. Ponadto przepisy dyrektywy zobowi¹zuj¹ pañstwa cz³onkowskie do rozbudowy odpowiedniej infrastruktury i wdro¿enia
wspólnych dla tej infrastruktury specyfikacji technicznych.

1

Bia³a ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia
konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, KOM(2011) 144, Bruksela 2011, s. 3.
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Jednym z dzia³añ, które stanowi¹ efekt w³aœciwej transpozycji przepisów
przywo³anej powy¿ej dyrektywy, jest sporz¹dzenie do dnia 18 listopada 2016 r.
krajowych ram polityki. Opracowane dla Polski wytyczne tego dokumentu
musz¹ byæ zgodne z ujêtymi w polityce ekologicznej Unii Europejskiej (UE) regulacjami dotycz¹cymi zrównowa¿onego rozwoju. Ponadto przyjête do realizacji przedsiêwziêcia powinny zapewniæ rozwój odpowiedniej infrastruktury niezbêdnej do upowszechnienia pojazdów samochodowych z alternatywnymi
systemami napêdu z uwzglêdnieniem dostêpnych, efektywnych rozwi¹zañ. Ze
wzglêdu na du¿¹ niepewnoœæ i ryzyko towarzysz¹ce temu rozwojowi istotna
jest analiza zmierzaj¹ca do okreœlenia szans i zagro¿eñ wykorzystania paliw
alternatywnych w transporcie samochodowym w Polsce, co stanowi³o cel
g³ówny artyku³u.

1. Wybrane aspekty stosowania paliw alternatywnych
w transporcie samochodowym
Adaptacja coraz ostrzejszych uzgodnieñ klimatyczno-energetycznych w sprawie
redukcji emisji dwutlenku wêgla (CO2) oraz d¹¿enie do zmniejszenia zale¿noœci
transportu od ropy naftowej sprzyja rozwojowi paliw alternatywnych. W dokumentach UE uznaje siê, ¿e paliwa alternatywne wykorzystywane w zaopatrzeniu transportu w energiê stanowi¹ przynajmniej czêœciowo substytut dla Ÿróde³
energii pochodz¹cych z surowej ropy naftowej i przyczyni¹ siê do dekarbonizacji transportu i zmniejszenia jego negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko2.
Dominacja transportu samochodowego w kreowaniu emisji CO2 przyczyni³a
siê do skupienia uwagi na zwiêkszeniu dostêpnoœci paliw alternatywnych i energii dla tej ga³êzi transportu. Samochody mog¹ potencjalnie zaspokajaæ swoje
potrzeby energetyczne, korzystaj¹c ze wszystkich dostêpnych dla transportu
postaci paliw. Do najwa¿niejszych z nich mo¿na zaliczyæ: biopaliwa produkowane w sposób zrównowa¿ony, paliwa syntetyczne i parafinowe, biometan,
sprê¿ony gaz ziemny (ang. Compressed Natural Gas, CNG), skroplony gaz ziemny (ang. Liquefied Natural Gas, LNG), p³ynny gaz ropopochodny (ang. Liquefied
Petroleum Gas, LPG) oraz energiê elektryczn¹ i wodór.
W perspektywie œredniookresowej cech¹ przemawiaj¹c¹ za stosowaniem paliw alternatywnych w transporcie samochodowym jest mo¿liwoœæ ograniczenia
emisji CO2 i zwiêkszenia bezpieczeñstwa dostaw paliw, stanowi¹cego element
bezpieczeñstwa energetycznego3. Przedstawione na rysunku 1 dane wskazuj¹,
2

3

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 paŸdziernika 2014 r. w sprawie
rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L307/2 z 28.10.2014), s. 3.
R. Rolbiecki, Bezpieczeñstwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna w transporcie,
„Wspó³czesna Gospodarka. Contemporary Economy Electronic Scientific Journal” 2015, vol. 6, issue 2, s. 22.
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i¿ najwiêkszy potencja³ w zakresie dekarbonizacji transportu samochodowego
posiadaj¹ ogniwa wodorowe, paliwa drugiej generacji, biometan i energia elektryczna.
ogniwa wodorowe (metoda elektrochemiczna, wiatr)
biopaliwa drugiej generacji
BTL
biometan (odpady organiczne)
ogniwa wodorowe (metoda termiczna, gaz ziemny)
energia elektryczna
B 100
E 100
energia elektryczna i benzyna
ogniwa wodorowe (metoda termiczna, wêgiel)
energia elektryczna i olej napêdowy
CNG (UE mix)*
LPG
E10
B7
0
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120 [%]

olej napêdowy
benzyna
* 21,0% (Bliski Wschód), 22,0% (Holandia), 30,4% (Wielka Brytania), 11,8% (Norwegia) i 14,8% (Algieria)

Rysunek 1. Poziomy redukcji emisji CO2 (liczone WTW) wyznaczone dla wybranych paliw
alternatywnych w odniesieniu do emisji CO2 pochodz¹cych z pojazdów zasilanych benzyn¹ lub olejem napêdowym
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Well-to-wheels report version 4.a. JEC well-to-wheels
analysis, JRC Technical Reports, European Commission, Bruxelles 2014, s. 95–99 i n.

Oddzia³ywanie ogniw wodorowych na œrodowisko naturalne warunkowane
jest metod¹ pozyskiwania wodoru. W przypadku spalania tego paliwa, otrzymywanego w wyniku elektrolizy wody, redukcja emisji CO2 (rozumianych
WTW)4 w stosunku do paliw konwencjonalnych mo¿e osi¹gn¹æ poziom nawet
ok. 96%. Tak wysoki potencja³ ogniw wodorowych w zakresie dekarbonizacji
transportu samochodowego determinowany jest wykorzystaniem energii elektrycznej pozyskanej ze Ÿróde³ odnawialnych. Natomiast spalanie wodoru
otrzymanego z gazu ziemnego, z wykorzystaniem metod termicznych, mo¿e
zmniejszyæ emisje CO2, liczone w ca³ym cyklu ¿ycia, o ponad 66% w stosunku
do emisji pochodz¹cych ze spalania paliw konwencjonalnych. Kolejn¹ wa¿n¹
grupê niskoemisyjnych noœników energii stanowi¹ paliwa drugiej generacji,
obejmuj¹ce zarówno biopaliwa, jak i paliwa syntetyczne. Ich stosowanie w transporcie samochodowym pozwala na ograniczenie emisji CO2 (liczonych WTW)
o ponad 80%. Natomiast pojazdy z napêdem elektrycznym wyposa¿one tylko
w jedno Ÿród³o energii mog¹ przeciêtnie (w zale¿noœci od sposobu pozyskania
energii) zmniejszyæ poziom emisji CO2 o ponad 57%.

4

WTW (well to wheel) – ca³kowite emisje w cyklu ¿ycia.
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Na obecnym etapie rozwoju nowych technologii napêdu stosowanie paliw
alternatywnych wykazuj¹cych du¿y potencja³ redukcji emisji CO2, ma charakter
g³ównie pilota¿owy. Aktualnie w procesie substytucji paliw ropopochodnych
w najwiêkszym stopniu wykorzystywane s¹ mieszaniny paliw konwencjonalnych
i biokomponentów, tj. bioetanol oraz biodiesel, zaliczane do biopaliw pierwszej
generacji. Z punktu widzenia rozwoju transportu niskoemisyjnego ich stosowanie powoduje zmniejszenie emisji CO2 tylko o ok. 3% dla paliwa B7 i ok. 7% dla
E10 w odniesieniu odpowiednio do benzyny i oleju napêdowego. Mieszanki paliwowe zawieraj¹ce w swoim sk³adzie kilkuprocentowe udzia³y biokomponentów posiadaj¹ jednak kilka cech, które przemawiaj¹ za ich wdro¿eniem. Nale¿¹
do nich m.in. powszechnie dostêpne w UE systemy dystrybucji, a tak¿e mo¿liwoœæ
stosowania w wiêkszoœci pojazdów samochodowych.
Dostêpnym i sprzyjaj¹cym dekarbonizacji transportu samochodowego rozwi¹zaniem jest stosowanie gazu ziemnego. Potencja³ tego gazu w zakresie ograniczenia emisji CO2 uzale¿niony jest od Ÿród³a pochodzenia surowca, sposobu
transportu i d³ugoœci trasy przesy³u5. Zastosowanie mieszanki efektywnej energetycznie, tj. CNG (UE mix) do zasilania pojazdów samochodowych powoduje
spadek emisji CO2 o prawie 20% w stosunku do emisji tego gazu pochodz¹cych
ze spalania oleju napêdowego. Natomiast prawie 80% spadek emisji CO2 w stosunku do paliw konwencjonalnych mo¿na uzyskaæ w wyniku stosowania biometanu produkowanego z odpadów organicznych. Skuteczn¹ barierê upowszechniania siê tego paliwa stanowi¹ jednak wysokie koszty jego produkcji.
Paliwa alternatywne, poza pozytywnym oddzia³ywaniem na proces dekarbonizacji transportu, przyczyniaj¹ siê do ograniczenia emisji takich zwi¹zków,
jak: CO, NMHC, CH4, NOx oraz cz¹stek sta³ych. Emisje pojazdów zasilanych
tymi paliwami cechuj¹ siê w wiêkszoœci ni¿szym poziomem toksycznoœci w stosunku do paliw ropopochodnych. Dodatkowo pojazdy zasilane CNG przyczyniaj¹ siê do obni¿enia ha³asu o 1–3 dB w stosunku do pojazdów z napêdem konwencjonalnym6. Z uwagi na brak emisji ha³asu i drgañ pozytywny wp³yw na
jakoœæ œrodowiska w przestrzeni miejskiej wywieraj¹ równie¿ samochody wyposa¿one w napêd elektryczny.
Rozwój paliw alternatywnych, poza wieloma aspektami pozytywnymi, wi¹¿e
siê z pewnymi niekorzystnymi przejawami ich stosowania (tab. 1).
Niekorzystne efekty substytucji paliw ropopochodnych maj¹ przede wszystkim wymiar œrodowiskowy oraz ekonomiczny. Stosowanie biopaliw pierwszej
generacji nale¿y wi¹zaæ z kilkoma istotnymi zagro¿eniami. Wytwarzanie tych
paliw jest kosztowne i ma du¿y wp³yw na wzrost cen surowców rolnych, co

5

6

The prospects for natural gas as a transport fuel in Europe, Oxford Institute for Energy Studies,
Oxford 2014, s. 21.
Z. Ch³opek, Badania symulacyjne emisji zanieczyszczeñ z silnika zasilanego gazem ziemnym, „Postêpy
Nauki i Techniki” 2012, nr 15, s. 33.
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mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego na œwiecie.
Ponadto nierespektowanie kryteriów zrównowa¿onej produkcji biopaliw mo¿e
prowadziæ do wielu szkód poœrednich wynikaj¹cych ze zmiany u¿ytkowania
gruntów np. monokultury upraw, wyja³owienia gleby, wzrostu zapotrzebowania na nawozy i pestycydy, co w konsekwencji bêdzie skutkowa³o wzrostem
emisji CO27. D¹¿¹c do ograniczenia negatywnych nastêpstw stosowania biopaliw pierwszej generacji, UE wskaza³a na koniecznoœæ rozwoju biopaliw drugiej
i trzeciej generacji. Mimo braku wi¹¿¹cych celów uznaje siê, ¿e wartoœci¹ referencyjn¹ jest ich 0,5% udzia³ w wartoœci energetycznej paliw i energii ze Ÿróde³
odnawialnych w transporcie w 2020 r., przy czym kraje cz³onkowskie UE mog¹
ten udzia³ obni¿yæ, odpowiednio uzasadniaj¹c wniosek8.
Tabela 1. Mocne i s³abe strony stosowania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym
Mocne
– obni¿enie emisji CO2
– mo¿liwoœæ stosowania kilkuprocentowych
mieszanek paliwowych z udzia³em biokomponentów w wiêkszoœci samochodów
– korzystny wp³yw na poprawê jakoœci
powietrza w miastach
– ograniczenie emisji substancji toksycznych
– zmniejszenie poziomu drgañ i ha³asu
– potencjalnie ni¿sze koszty eksploatacji
pojazdów
– ograniczenie kwaœnych opadów
– stabilizacja sieci elektrycznych (samochody
elektryczne)

S³abe
– zagro¿enie wzrostu emisji NOx
– koniecznoœæ stosowania specjalnych flot
w przypadku wysokoprocentowych domieszek biokomponentów
– wymóg zmian konstrukcyjnych
– mniejsza wartoœæ opa³owa i trwa³oœæ paliw
alternatywnych
– pogorszenie w³aœciwoœci rozruchowych silników w niskich temperaturach
– krótka ¿ywotnoœæ baterii pojazdów elektrycznych
– d³ugi czas tankowania w przypadku CNG
i ³adowania baterii pojazdów elektrycznych
– koniecznoœæ rozbudowy odpowiedniej infrastruktury

ród³o: Opracowanie w³asne.

Za podstawowy przejaw niekorzystnego oddzia³ywania w wymiarze œrodowiskowym stosowania gazu ziemnego jako paliwa transportowego mo¿na uznaæ
jego nieodnawialny charakter. Równie¿ w przypadku napêdu elektrycznego
oraz ogniw wodorowych zwraca siê uwagê na zagro¿enia zwi¹zane z produkcj¹,

7

8

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L140 z 5.06.2009), s. 37–38.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 wrzeœnia 2015 r. zmieniaj¹ca
dyrektywê 98/70/WE odnosz¹c¹ siê do jakoœci benzyny i olejów napêdowych oraz zmieniaj¹ca dyrektywê 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych (Dz. Urz.
UE L239 z 15.09.2015), s. 14–15.
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u¿ytkowaniem i utylizacj¹ akumulatorów oraz ogniw paliwowych, np. dotycz¹ce du¿ych potrzeb energetycznych. Dlatego wzrost wykorzystania energii
ze Ÿróde³ odnawialnych mo¿e w sposób zdecydowany przeciwdzia³aæ tym ujemnym nastêpstwom.
Oceniaj¹c s³abe i mocne strony substytucji paliw ropopochodnych i maj¹c na
wzglêdzie d³ugoterminowe prognozy potrzeb energetycznych transportu, UE
przyjê³a za³o¿enia dotycz¹ce rozwoju wszystkich rodzajów paliw alternatywnych.

2. Zagro¿enia i korzyœci rozwoju alternatywnych technologii
napêdu dla transportu samochodowego w Polsce
Projekty z zakresu rozwoju infrastruktury transportowej charakteryzuj¹ siê
m.in. du¿ym stopniem kapita³och³onnoœci oraz z³o¿onoœci ich realizacji, przy
czym skutecznoœæ ich wdro¿enia zawsze zwi¹zana jest z pewnym ryzykiem
i niepewnoœci¹. W przypadku inwestycji w budowê spójnej infrastruktury punktów zaopatrzenia pojazdów w paliwa alternatywne w Polsce niepewnoœæ i ryzyko
ma bardziej z³o¿ony charakter (rys. 1). Stosowanie nowych technologii napêdu
wi¹¿e siê bowiem z koniecznoœci¹ realizacji wielu przedsiêwziêæ inwestycyjnych, które w najbli¿szych latach nie bêd¹ ekonomicznie op³acalne. Dodatkowo
niski stopieñ akceptacji spo³ecznej zwiêksza ryzyko i niepewnoœæ towarzysz¹ce
tym przedsiêwziêciom. Ponadto rozwój inwestycji w zakresie substytucji paliw
alternatywnych mo¿e byæ ró¿nie postrzegany przez poszczególnych interesariuszy, co mo¿e zwiêkszaæ ryzyko konfliktów. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ
skutków œrodowiskowych stosowania alternatywnych technologii napêdu, które mog¹ siê ujawniæ w d³u¿szej perspektywie czasowej.
Zdaniem Komisji Europejskiej, która zobowi¹za³a wszystkie pañstwa cz³onkowskie do rozbudowy w³aœciwej infrastruktury paliw alternatywnych, w d³u¿szej perspektywie czasowej inwestycje te maj¹ przyczyniæ siê do poprawy
konkurencyjnoœci transportu. Za wa¿ny czynnik sprawczy tych dzia³añ uznano
kapita³ spo³eczny.
Realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie substytucji paliw alternatywnych inicjowana jest g³ównie przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w Polsce, a w niewielkim stopniu przez podmioty gospodarcze, wymaga
wiêc okreœlonego podejœcia w procesie decyzyjnym w zakresie oceny ich wykonawstwa oraz wyboru w³aœciwych mechanizmów wsparcia. Przy obecnym poziomie rozwoju nowych technologii napêdu ten etap dzia³añ inwestycyjnych
mo¿na uznaæ za kluczowy w d¹¿eniu do osi¹gniêcia zamierzonego efektu.
Z jednej strony istnieje niepewnoœæ i podwy¿szone ryzyko zwi¹zane z precyzyjnym okreœleniem planowanych efektów. Z drugiej zaœ strony niew³aœciwa realizacja projektów w zakresie wdra¿ania nowych technologii napêdu lub ich brak
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mo¿e zahamowaæ potencjalne korzyœci w wymiarze spo³ecznym, œrodowiskowym, gospodarczym oraz bezpieczeñstwa dostaw paliw. Jednoczeœnie zakres
tych korzyœci wzrasta w kolejnych perspektywach czasowych (rys. 2).
Niepewnoœæ
i ryzyko

technologiczne

wzrost bezpieczeñstwa
dostaw paliw
wzrost konkurencyjnoœci
i spójnoœci transportu
zwiêkszenie niezawodnoœci
i efektywnoœæ ³añcuchów
dostaw

inwestycyjne i œrodowiskowe

zmniejszenie obci¹¿eñ
œrodowiskowych
racjonalna gospodarka
zapasami paliw
zwiêkszenie dostêpnoœci
transportowej
dalszy rozwój nowych
technologii napêdu
wdra¿anie alternatywnych
technologii napêdu
w komunikacji zbiorowej

rynkowe

rozwój inicjatyw dotycz¹cych
spo³ecznej akceptacji
wzmocnienie dzia³añ
na rzecz ekologizacji paliw
Korzyœci
krótkookresowa

œredniookresowa

d³ugookresowa

Perspektywa czasowa

Rysunek 2. Zagro¿enia i korzyœci rozwoju nowych technologii napêdu w transporcie samochodowym w Polsce
ród³o: Opracowanie w³asne.

W perspektywie krótkookresowej potencjalne korzyœci rozwoju nowych
technologii napêdu ukierunkowane s¹ przede wszystkim na zwiêkszenie
spo³ecznej akceptacji dla tych technologii oraz utrwalenie nowych wzorców
mobilnoœci. Osi¹gniêcie tych korzyœci ma istotne znaczenie dla stopniowego
upowszechniania siê tych rozwi¹zañ, co bêdzie skutkowa³o m.in. wzrostem ekonomicznej op³acalnoœci oraz popraw¹ stanu œrodowiska naturalnego. W perspektywie d³ugookresowej efekty tych dzia³añ maj¹ przyczyniæ siê do wzrostu konkurencyjnoœci transportu oraz bezpieczeñstwa dostaw paliw.
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Realizacja scenariusza korzyœci wynikaj¹cych z substytucji paliw ropopochodnych w transporcie samochodowym wymagaæ bêdzie wypracowania strategii
dzia³añ z uwzglêdnieniem odpowiednio dopasowanych instrumentów (tab. 2).
Dzia³ania te charakteryzuj¹ siê zró¿nicowanym stopniem z³o¿onoœci prawnej,
ekonomicznej, administracyjno-informacyjnej oraz technologiczno-organizacyjnej.
Tabela 2. Stopnie z³o¿onoœci realizacji strategii rozwoju rynku paliw alternatywnych
i w³aœciwej infrastruktury

Wysoki

– dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa
– reorganizacja struktury przedsiêbiorstw
– reorganizacja kadry pracowniczej
– projekty demonstracyjne
– ekspertyzy œrodowiskowe

Niski

Stopieñ z³o¿onoœci ekonomicznej i technologiczno-organizacyjnej

dzia³ania techniczno-adaptacyjne:

dzia³ania w zakresie rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych:

– normalizacja specyfikacji technicznych
– koszty (inwestycyjne i œrodowiskowe)
rozwoju i utrzymania infrastruktury
– koszty wspólnej polityki energetycznej
– opodatkowanie paliw obliczone na
zasilenie bud¿etów
– zapewnienie bezpieczeñstwa operacyjnego i œrodowiskowego infrastruktury
dzia³ania informacyjno-promocyjne: dzia³ania organizacyjno-legislacyjne:
–
–
–
–
–

kampanie spo³eczne
wydzielone pasy ruchu
ni¿sze op³aty za parkowanie
doradztwo i szkolenia
wyznaczenie stref ekologicznych

Niski

– strategie w³adz w zakresie ekologicznego
transportu
– procedury dotycz¹ce zielonych zamówieñ publicznych
– zwolnienia i ulgi podatkowe
– przepisy dotycz¹ce promowania paliw
alternatywnych
Wysoki

Stopieñ z³o¿onoœci prawnej i administracyjno-informacyjnej
ród³o: Opracowano na podstawie: Napêdzanie europejskiej przysz³oœci, Cambridge Econometrics
& Ricardo-AEA, London 2013; T. Ko³akowski, Skuteczne i efektywne wdra¿anie rozwi¹zañ projektowych
w zakresie logistyki miejskiej – wybrane zagadnienia [w:] Ekonomiczne, spo³eczne i œrodowiskowe uwarunkowania logistyki, red. J. Witkowski, A. Skowroñska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroc³awiu, Wroc³aw 2015, s. 81.

Uwzglêdniaj¹c z³o¿onoœæ poszczególnych przedsiêwziêæ w zakresie wdro¿enia niskoemisyjnych technologii napêdu oraz oczekiwane korzyœci z realizacji
tych przedsiêwziêæ, mo¿na wyznaczyæ grupy dzia³añ o zbli¿onych stopniach
z³o¿onoœci. Najwy¿szy stopieñ z³o¿onoœci wykazuj¹ dzia³ania w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jednoczeœnie dzia³aniom tym mo¿na
przypisaæ wysoki stopieñ niepewnoœci i ryzyka. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia
wielu krajów Europy, np. Francji, Niemiec, Szwecji czy Norwegii, stopieñ tych
zagro¿eñ zmniejsza siê w miarê wzrostu zaufania spo³eczeñstwa do innowacyjnych rozwi¹zañ. Mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ dzia³ania informacyjno-promocyjne,
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charakteryzuj¹ce siê niskim stopniem z³o¿onoœci, posiadaj¹ du¿y potencja³
w zakresie skutecznoœci i efektywnoœci rozwoju niskoemisyjnych technologii
napêdu w Polsce.

Podsumowanie
Nowe podejœcie do organizowania transportu, wykorzystuj¹ce promowanie
niskoemisyjnych substytutów paliw ropopochodnych, wymaga, g³ównie ze strony w³adz administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, przygotowania oraz wdro¿enia
d³ugofalowej strategii. Dzia³ania powinny mieæ charakter trwa³y i zrównowa¿ony. Czynnikami warunkuj¹cymi skutecznoœæ wdro¿enia niskoemisyjnych technologii napêdu w Polsce s¹ dopasowane do stopnia z³o¿onoœci poszczególnych
przedsiêwziêæ zestawy instrumentów. Za szczególnie istotne nale¿y uznaæ
dzia³ania promocyjno-informacyjne. Potencja³ tych dzia³añ w sposób istotny
mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia niepewnoœci i ryzyka, który towarzyszy
rozwojowi infrastruktury paliw alternatywnych.
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DEVELOPMENT OF LOW-CARBON FUEL TECHNOLOGY
FOR CAR TRANSPORT IN POLAND. CHANCES AND DANGERS
Summary: In order to assess the significance of development of low-carbon drive
technologies in Poland, the alternative energy sources for road transport were reviewed in terms of their advantages and disadvantages. As a result of the analysis it
can be assumed that the use of alternative fuels and corresponding infrastructure in
the passengers’ and goods’ road transport has a large potential in terms of building
a competitive, resource-efficient and low-carbon economy, which is taking into account also social aspects. However, the substitution of petroleum fuels in road transport in Poland involves a high degree of uncertainty and risk, which has been
indicated as significant threat to the spread of these substitutes.
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RODZAJE BIOPALIW
A KRYTERIA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
Streszczenie: Wykorzystanie surowców biologicznych, takich jak odpady rolnicze czy
odpady lignocelulozowe, ogranicza siê obecnie do wytwarzania energii elektrycznej
w elektrociep³owniach i instalacjach regeneracyjnych. Surowce te s¹ równie¿ potencjalnym materia³em do otrzymywania paliw ciek³ych dla transportu. Przewiduje siê,
¿e dopiero zastosowanie biopaliw drugiej generacji spowoduje zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych, w szczególnoœci dwutlenku wêgla (CO2), z silników spalinowych o oko³o 80% w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami kopalnymi.
Zrównowa¿ony rozwój gospodarczy i przemys³owy wymaga bezpiecznych, zrównowa¿onych zasobów energii. Niestety biopaliwa pierwszej generacji to paliwa wytwarzane z substancji organicznej, któr¹ mo¿na wykorzystaæ tak¿e do produkcji ¿ywnoœci lub pasz. Produkcja paliw drugiej generacji, wykorzystuj¹ca proces pirolizy,
synetezy Fischera-Tropscha czy hydrorafinacji, opiera siê natomiast na potrzebie
zrównowa¿onego rozwoju.

Wprowadzenie
W po³owie lat 60. XX w. dostrze¿ono dysonans istniej¹cy miêdzy rozwojem
cywilizacyjnym zorientowanym na maksymalny wzrost gospodarczy a œrodowiskiem naturalnym, zaczêto siê wiêc zastanawiaæ nad propozycjami alternatywnych kierunków rozwoju. Wœród ró¿nych pomys³ów z tamtych lat wymieniæ
mo¿na: koncepcjê ograniczania wzrostu (niezró¿nicowanego wzrostu zerowego), koncepcjê wzrostu ograniczonego (wzrostu ograniczonego w sensie geograficznym) czy te¿ koncepcjê „strategii przetrwania”, akcentuj¹c¹ przede wszystkim
ekologiczne aspekty gospodarowania. By³a te¿ propozycja chronienia œrodowiska przez powo³anie instytucji spe³niaj¹cej funkcjê quasi-rz¹du œwiatowego,
który zarz¹dza³by ziemskimi bogactwami naturalnymi jako wspólnym dziedzictwem ludzkoœci. Wszystkie te koncepcje oparte by³y na za³o¿eniu fizycznych
granic wzrostu. Poszukiwania sposobu pogodzenia rozwoju ekonomicznego
z ochron¹ œrodowiska zaowocowa³y w po³owie lat 70. pojawieniem siê idei ekorozwoju lub inaczej zrównowa¿onego rozwoju.
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Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju, która wyros³a z kryzysu ekologicznego, jest inaczej rozumiana w krajach rozwijaj¹cych siê, a inaczej w krajach wysoko rozwiniêtych. Kraje ubogie zrównowa¿ony rozwój sprowadzaj¹ przede
wszystkim do wzrostu produkcji i konsumpcji. Natomiast dla pañstw bogatych,
rozwiniêtych technologicznie, o wysokich dochodach ludnoœci i du¿ej stopie
konsumpcji, powy¿sza koncepcja kojarzy siê g³ównie z ochron¹ œrodowiska,
jego odnawialnych i nieodnawialnych zasobów oraz innych wartoœci przyrodniczych, a tym samym ze zmian¹ modelu konsumpcji i racjonalizacj¹ produkcji.
Istnieje powszechna zgodnoœæ, ¿e zasadniczym celem zrównowa¿onego rozwoju jest lepsze zaspokojenie fizycznych i psychicznych potrzeb cz³owieka
przez prawid³owe u³o¿enie jego stosunku do œrodowiska przyrodniczego i przez
prawid³owe rozwijanie stosunków miêdzyludzkich. Cel ten mo¿e byæ jednak
zrealizowany tylko wówczas, kiedy na Ziemi zostanie utrzymany odpowiedni
poziom populacji ludzkiej oraz zostan¹ podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do zabezpieczenia zasobów naturalnych i powolnego zastêpowania ich odpowiednimi
substytutami. W zakresie ekonomicznym celem zrównowa¿onego rozwoju jest
zapewnienie maksymalnej efektywnoœci gospodarowania przy minimalnej presji na œrodowisko. Koncepcja ta, zwracaj¹c uwagê na problem szybkiego kurczenia siê zasobów naturalnych, za cel priorytetowy uznaje d¹¿enie do takiego gospodarowania, które zabezpiecza³oby dobrobyt nie tylko generacjom ¿yj¹cym
dzisiaj, ale tak¿e w przysz³oœci.
We wspó³czesnym œwiecie z coraz wiêkszym niepokojem obserwuje siê negatywny wp³yw dzia³alnoœci cz³owieka na œrodowisko. Kurczenie siê zasobów
z³ó¿ tradycyjnych noœników energii oraz niekorzystny wp³yw na œrodowisko
zwi¹zany z nadmiern¹ emisj¹ gazów cieplarnianych powstaj¹cych w trakcie ich
spalania, sk³ania do zainteresowania siê alternatywnymi Ÿród³ami energii, jakimi
s¹ biopaliwa. Pod nazw¹ biopaliwa kryj¹ siê wszystkie paliwa, które produkowane s¹ z biomasy. Za biomasê zaœ, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2009/28/WE1, uwa¿a siê ulegaj¹c¹ biodegradacji czêœæ produktów, odpadów
lub pozosta³oœci pochodzenia biologicznego z rolnictwa, leœnictwa i zwi¹zanych
dzia³ów przemys³u, w tym rybo³ówstwa i akwakultury, a tak¿e ulegaj¹c¹ biodegradacji czêœæ odpadów przemys³owych i miejskich. Biomasa roœlinna, z której
produkowane s¹ biopaliwa, jest magazynem energii s³onecznej.

1

EU. Directive 2009/28/EC of The European Parliment and of The Council of 23 April 2009 on the
promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, „Official Journal of the European Union” 2009, s. 16–62.
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1. Rodzaje biopaliw
Biopaliwa pierwszej generacji to paliwa wytwarzane z substancji organicznej, któr¹ mo¿na wykorzystaæ tak¿e do produkcji ¿ywnoœci lub pasz2. Produkowane s¹ przy zastosowaniu konwencjonalnych metod, takich jak fermentacja
czy estryfikacja, niewymagaj¹cych du¿ych nak³adów energetycznych. Wykorzystywanie takich surowców, jak: trzcina cukrowa, kukurydza, pszenica czy buraki
cukrowe, z których mo¿na wyprodukowaæ pokarm dla ludzi i karmê dla zwierz¹t,
powoduje, ¿e ich produkcja konkuruje z produkcj¹ ¿ywnoœci i iloœæ surowca nie
zawsze jest wystarczaj¹ca do obu procesów. Do biopaliw pierwszej generacji zalicza siê:
– etanol jako odwodniony, konwencjonalny etanol gorzelniany otrzymywany
z procesów hydrolizy i fermentacji takich surowców, jak: zbo¿a, buraki cukrowe itp.;
– czyste oleje roœlinne otrzymywane z procesów t³oczenia na zimno i ekstrakcji
ziaren spo¿ywczych roœlin oleistych;
– biodiesel stanowi¹cy estry metylowe oleju rzepakowego (RME) lub estry metylowe (FAME) i etylowe (FAEE) wy¿szych kwasów t³uszczowych spo¿ywczych roœlin oleistych otrzymywane w wyniku procesów t³oczenia na zimno,
ekstrakcji i transestryfikacji3;
– biogaz, stanowi¹cy oczyszczony biogaz z zawilgoconego biogazu sk³adowiskowego b¹dŸ rolniczego;
– bio-ETBE, otrzymywany z przeróbki chemicznej etanolu gorzelnianego.
Surowce pierwszej generacji, z których wytwarza siê biopaliwa, stanowi¹
konkurencjê dla po¿ywienia, dlatego idealnym rozwi¹zaniem s¹ produkty celulozowe, takie jak: drewno, s³oma, wieloletnie trawy czy odpadki przemys³u
drzewnego4. Paliwa wytwarzane z tych surowców nazywane s¹ biopaliwami
drugiej generacji. Mog¹ one zaspokoiæ zapotrzebowanie na paliwa w równowa¿ny i korzystny dla œrodowiska sposób. Zalet¹ produkcji biopaliw drugiej
generacji jest mo¿liwoœæ wykorzystania ca³ej roœliny (³¹cznie z ³odyg¹, liœæmi
i ³upinami), a nie tylko jej czêœci (np. ziaren), jak to ma miejsce w surowcach pierwszej generacji. Paliwo drugiej generacji mo¿na równie¿ produkowaæ z roœlin,
których ¿adna czêœæ nie jest jadalna, takich jak: jatrofa czy switchgrass, zbó¿ zawieraj¹cych bardzo ma³o ziaren, odpadków pochodz¹cych z przemys³u drzewnego czy miazgi z przetwórstwa owoców. G³ównym problemem przy produkcji
2

3

4

S.N. Naik, V. Goud, P. Rout, A.K. Dalai, Production of first and second generation biofuels: A comprehensive review, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2010, vol. 14, issue 2, s. 578–597.
A. Demirbas, Comparison of transesterification methods for production of biodiesel from vegetable oils and
fats, „Energy Conversion and Management” 2008, vol. 49, issue 1, s. 125–130.
R. Sims, M. Taylor, J. Saddler, W. Mabee, From first to second generation biofuels technologies – An overview of current industry and RD&D activities, International Energy Agency, IEA Bioenergy, Paris
2008, s. 7.
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biopaliw drugiej generacji s¹ procesy maj¹ce na celu rozbicie struktury lignocelulozy i uwolnienie cukrów prostych. Do biopaliw drugiej generacji zalicza siê:
– alkohol etylowy i estry etylo-tert-butylowe (ETBE) otrzymywane z biomasy
lignocelulozowej, z odpadów drzewnych, pozosta³oœci z przemys³u m³ynarskiego i przetwórstwa zbó¿ oraz upraw buraków cukrowych i szybko
rosn¹cych roœlin energetycznych5;
– biodiesel stanowi¹cy estry metylowe lub etylowe powsta³e w wyniku transestryfikacji niejadalnych olejów roœlinnych lub odpadowych olejów roœlinnych
i t³uszczów zwierzêcych6;
– wêglowodorowe paliwa syntetyczne pochodz¹ce z procesów BtL otrzymywane przez:
– zgazowanie biomasy, a nastêpnie syntezê Fischera-Tropscha prowadz¹c¹
do otrzymania mieszaniny ciek³ych wêglowodorów – paliwo FT-diesel7;
– pirolizê biomasy, prowadz¹c¹ do otrzymania gazów (metanu, ditlenku wêgla i pary wodnej), ciek³ej frakcji zwanej bioolejem i pozosta³oœci sta³ych
zawieraj¹cych wêgiel drzewny i popió³. Bioolej, w procesie zgazowania
i syntezy Fischera-Tropscha, przerabiany jest na odpowiednie mieszaniny
wêglowodorowe – paliwo FT-diesel8;
– dimetylofuran (DMF) – perspektywiczne paliwo p³ynne do silników o zap³onie
iskrowym pochodz¹ce z procesów enzymatycznej hydrolizy cukrów i katalitycznej hydrogenolizy (procesy maj¹ce na celu usuniêcie zbêdnych atomów
tlenu) przez:
– dehydratacjê cukrów do 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF);
– przekszta³cenie HMF w produkty poœrednie (2-metylofuran, 2,5-dihydroksymetylofuran, 2-metylo-5-hydroksymetylofurfural) oraz DMF;
– ekstrakcjê DMF z produktów poœrednich;
– pochodne metanolu i etanolu oraz mieszaniny wy¿szych alkoholi9;
– dimetyloeter stosowany jako biopaliwo lub komponent paliwowy do silników o zap³onie samoczynnym otrzymywany w wyniku rafinacji wodorem
odpadowych olejów roœlinnych i t³uszczów zwierzêcych;
– biogaz jako syntetycznie otrzymywany gaz o w³aœciwoœciach gazu ziemnego
(SNG), otrzymywany w wyniku procesów zgazowania lignocelulozy i odpowiedniej syntezy;
5

6

7

8

9

S. Prasad, A. Sinhh, H.C. Joshi, Ethanol as an alternative fuel from agricultural, industrial and urban residues, „Resources, Conservation and Recycling” 2007, vol. 50, issue 1, s. 1–39.
A.K. Agrawal, Biofuels (alcohols and biodiesel) applications as fuels for internal combustion engines, „Progress in Energy Combustion Science” 2007, vol. 33, issue 3, s. 233–271.
F.E.M. Farias, F.R.C. Silva, S.J.M. Cartaxo, F.A.N. Fernandes, F.G. Sales, Effect of operating conditions
on fischer-tropsch liquid products, „Latin American Applied Research” 2007, vol. 37, núm 4, s. 383–289.
D. Mohan, C.U. Pitman, P.H. Steele, Pyrolysis of wood/biomass for bio-oil: a critical review, „Energy
and Fuels” 2006, vol. 20, no. 3, s. 848–889.
T.C. Ezeji, N. Qureshi, H.P. Blaschek, Bioproduction of butanol from biomass: from genes to bioreactors,
„Current Opinion in Biotechnology” 2007, vol. 18, issue 3, s. 220–227.
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– paliwo HTU-diesel, pochodz¹ce z procesów depolimeryzacji biomasy organicznej zawieraj¹cej wysok¹ zawartoœci¹ wody, prowadzonych w wysokiej
temperaturze (hydrothermal upgrading) i ewentualnego dalszego katalitycznego hydroodtleniania w procesie HDO (hydrodeooxygenation).
Biopaliwa trzeciej generacji otrzymywane s¹ podobnymi metodami jak paliwa drugiej generacji, ale na etapie uprawy surowiec podlega modyfikacji za
pomoc¹ molekularnych technik biologicznych10. Celem tych modyfikacji jest
udoskonalenie procesu konwersji biomasy do biopaliw przez np. uprawy drzew
o niskiej zawartoœci ligniny, rozwój upraw z wbudowanymi odpowiednio enzymami itp. Otrzymywane w ten sposób biopaliwa to m.in. biowodór, biometanol,
biobutanol.
Ze wzglêdu na koniecznoœæ zamkniêcia bilansu ditlenku wêgla lub eliminacji
jego oddzia³ywania na œrodowisko rozwa¿ane jest wyodrêbnienie kolejnej –
czwartej generacji biopaliw. Technologie wytwarzania biopaliw czwartej generacji powinny uwzglêdniaæ procesy CCS (carbon capture and storage), czyli wychwytu
i sk³adowania wêgla na etapie surowców i procesów technologicznych wykorzystywanych do wytwarzania tych biopaliw. Surowcami do produkcji biopaliw
czwartej generacji mog³yby byæ roœliny o zwiêkszonej, nawet genetycznie, asymilacji CO2 w czasie uprawy, a stosowane technologie musia³yby uwzglêdniaæ
wychwyt ditlenku wêgla w odpowiednich formacjach geologicznych przez doprowadzenie do stadium wêglanowego lub sk³adowanie w wyrobiskach ropy
naftowej i gazu. W tabeli 1 przedstawiono najczêœciej stosowane obecnie biopaliwa p³ynne i gazowe.
Tabela 1. Wspó³czesne biopaliwa p³ynne i gazowe
Biopaliwa
do silników o zap³onie iskrowym

do silników o zap³onie samoczynnym

bioetanol
biometanol
dimetylofuran
etery (etylo-tert-amylowy, etylo-tert-butylowy,
metylotert- amylowy, metylo-tert-butylowy)
– wêglowodorowe paliwa syntetyczne, w tym
pochodzenia „bio”
– skroplony gaz naftowy
– wodór, w tym biowodór

– estry kwasów t³uszczowych z procesów
transestryfikacji olejów: rzepakowego,
sojowego, s³onecznikowego itp.
– eter dimetylowy i eter dietylowy otrzymywane z biomasy
– czyste oleje roœlinne
– wêglowodorowe paliwa syntetyczne, w tym
otrzymywane z biomasy i odpadów biodegradowalnych (FT-diesel) oraz z procesów
HTU (HTU-diesel)
– SNG, biogaz

–
–
–
–

ród³o: Opracowanie w³asne.

10

L. Brennan, P. Owende, Biofuels from microalgae – a review of technologies for production, processing and
extractions of biofuels and co-products, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2010, vol. 14, issue 2, s. 557–577.
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Podsumowanie
W niedalekiej przysz³oœci wspierana bêdzie wy³¹cznie produkcja biopaliwa
spe³niaj¹cego kryteria zrównowa¿onego rozwoju i przynosz¹cego realne oszczêdnoœci emisji gazów cieplarnianych, a wiêc nie bêd¹ to biopaliwa pierwszej generacji, które nie gwarantuj¹ zrównowa¿onego rozwoju. Osi¹gniêcie wymaganego strategi¹ udzia³u biopaliw w rynku paliw nie bêdzie jednak mo¿liwe bez
znacz¹cego rozwoju biopaliw co najmniej drugiej generacji. Technologie wytwarzania biopaliw drugiej generacji pozostaj¹ w fazie badañ o ró¿nym stopniu
zaawansowania. Wydaje siê, ¿e najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju
biopaliw to: katalityczne hydroodtlenianie olejów niespo¿ywczych i t³uszczy
odpadowych, zgazowanie biomasy i synteza paliw w procesie FT oraz kraking
termiczny biomasy lub odpadów organicznych. S¹ to procesy w du¿ej mierze
bazuj¹ce na wykorzystywanych wspó³czeœnie procesach i technologiach w przemyœle petrochemicznym.
Coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszyæ siê zaczynaj¹ tak¿e biopaliwa
trzeciej generacji otrzymywane na bazie alg, które nie tylko maj¹ ograniczaæ
emisjê gazów cieplarnianych podczas spalania, ale tak¿e umo¿liwiæ wychwytywanie cz¹steczek CO2 z elektrowni, a nawet bezpoœrednio z powietrza, a tym
samym przyczyniæ siê do dalszego zwiêkszenia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Uprawa alg jest relatywnie ³atwa, jednak wyekstrahowanie z nich oleju
jest procesem trudnym i energoch³onnym.
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THE INFLUENCE OF BIOFUELS PRODUCTION
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary: The use of biological resources, such as agricultural waste or lignocellulosic wastes, is currently confined to the production of electricity in electric plants and
regenerating instalations. However, these raw materials are also a potential material
for preparation of liquid fuels for transportation. It is expected that only the use of
second generation biofuels will reduce greenhouse gas emissions, in particular CO2
from combustion engines, by about 80% compared with conventional fossil fuels.
Sustainable economic and industrial growth requires secure and sustainable energy
resources. Unfortunately, the first generation biodiesel fuels are produced from organic substances which can also be used for the production of food or feed. Production of second generation fuels, using the pyrolysis process, Fischer Tropsch synthesis
or hydrotreating relies instead on the need for sustainable development.
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OCENA JAKOŒCI POWIETRZA
W POBLI¯U TRAS KOMUNIKACYJNYCH
DLA WYBRANYCH AGLOMERACJI MIEJSKICH POLSKI
Streszczenie: W pracy poddano analizie wyniki wieloletnich pomiarów stê¿eñ dwutlenku azotu (NO2) i py³u zawieszonego (PM10) realizowanych na stacjach komunikacyjnych i t³a miejskiego w wybranych aglomeracjach miejskich. W celu okreœlenia istotnoœci wp³ywu emisji z transportu drogowego na jakoœæ powietrza wyniki pomiarów
stê¿eñ NO2 i PM10 ze stacji komunikacyjnych porównano z obserwacjami t³a miejskiego. Stwierdzono, ¿e wyniki pomiarów stê¿eñ ze stacji komunikacyjnych determinuj¹
zaklasyfikowanie danej strefy do klasy C w procedurze oceny jakoœci powietrza. Stê¿enia
NO2 i PM10 na stacjach komunikacyjnych mog¹ byæ odpowiednio 5-krotnie i 2-krotnie
wy¿sze w porównaniu do wartoœci zmierzonych na stacjach t³a miejskiego.

Wprowadzenie
Transport drogowy stanowi jedno z g³ównych Ÿróde³ emisji gazowych
i py³owych zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego. W odniesieniu do
zanieczyszczeñ gazowych Ÿród³em emisji s¹ procesy spalania w silnikach pojazdów. Natomiast w przypadku cz¹stek sta³ych, oprócz procesów spalania, nale¿y
uwzglêdniæ emisjê pochodz¹c¹ ze œcierania ok³adzin hamulcowych, opon i nawierzchni jezdni1. Amerykañska Agencja Ochrony Œrodowiska (US EPA) zwraca
uwagê na zjawisko wtórnego unoszenie siê cz¹stek sta³ych z nawierzchni jezdni,
co równie¿ jest wa¿nym Ÿród³em emisji py³u drobnego (PM10) do powietrza2.
Poziomy stê¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu atmosferycznym warunkowane s¹
nie tylko emisj¹, ale równie¿ czynnikami meteorologicznymi i mikroklimatycznymi3. Z tego wzglêdu oddzia³ywanie transportu drogowego na jakoœæ powietrza
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.
1 P. Pant, R.M. Harrison, Estimation of the contribution of road traffic emissions to particulate matter concentrations from field measurements, „Atmospheric Environment” 2013, vol. 77, s. 78–97.
2 US EPA, AP 42, Fifth Edition, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. Section 13.2.1, Paved
Roads. EPA contract No. 68-D0-0123, „Work Assignment” 2011, no. 44.
3 R. Oleniacz, M. Bogacki, M. Rzeszutek, A. Kot, Meteorologiczne determinanty jakoœci powietrza
w Krakowie [w:] Ochrona powietrza w teorii i praktyce, red. J. Konieczyñski, Instytut Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2014, s. 163–167.
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w odniesieniu do stê¿eñ NO2 i PM10 mo¿e byæ szczególnie silne w obszarach
kanionu ulicznego, w którym cyrkulacja i wentylacja powietrza jest ograniczona4.
Dane pomiarowe wskazuj¹, ¿e stê¿enia NO2 w kanionie ulicznym mog¹ byæ
nawet 2-krotnie wy¿sze ni¿ na dachu budynku, a w przypadku tlenków azotu
(NOx) nawet 5-krotnie wy¿sze5, a tym samym silniej oddzia³ywaæ na zdrowie ludzi. Bie¿¹cy raport Europejskiej Agencji Ochrony Œrodowiska (EEA) informuje,
¿e w ca³ej Unii Europejskiej (UE) w 2013 r. odnotowano przekroczenia œredniorocznych poziomów dopuszczalnych NO2 ³¹cznie na 14% stacji, z czego 93%
stanowi³y stacje komunikacyjne zlokalizowane w kanionach ulicznych. Wynika
z tego jednoznacznie, ¿e przyczyn¹ przekroczeñ standardów jakoœci powietrza
ze wzglêdu na stê¿enia NO2 jest emisja tlenków azotu z transportu drogowego.
W raporcie odniesiono siê równie¿ do przekroczeñ 24-godzinnych poziomów
dopuszczalnych PM10, mia³y one miejsce w 22 krajach Unii Europejskiej, a 95%
z nich odnotowano na stacjach typu miejskiego i podmiejskiego6. Kampanie pomiarowe prowadzone w aglomeracji górnoœl¹skiej7 i warszawskiej8 wskazuj¹, ¿e
stê¿enia py³ów zawieszonych (PM10) s¹ wy¿sze na stacjach zlokalizowanych
w bezpoœrednim s¹siedztwie tras komunikacyjnych.
W pracy dokonano oceny jakoœci powietrza ze wzglêdu na stê¿enia NO2
i PM10 w pobli¿u tras komunikacyjnych w wybranych strefach aglomeracji miejskich Polski, tj.: górnoœl¹skiej, krakowskiej, warszawskiej oraz wroc³awskiej.
Analizie poddano dane pomiarowe prowadzone od 2005 r. do 2014 r. na wybranych stacjach jakoœci powietrza. Wyniki 1-godzinnych automatycznych pomiarów stê¿eñ NO2 i PM10 rejestrowanych na stacjach komunikacyjnych porównano z wartoœciami stê¿eñ na wybranych stacjach t³a miejskiego. Porównanie
wyników umo¿liwi³o okreœlenie potencjalnego wp³ywu emisji z transportu drogowego na jakoœæ powietrza w odniesieniu do rozpatrywanych zanieczyszczeñ.

4

5

6

7

8

K.W. Lo, K. Ngan, Characterising the pollutant ventilation characteristics of street canyons using the tracer
age and age spectrum, „Atmospheric Environment” 2015, vol. 122, s. 611–621.
K.H. Kwak, S.H. Lee, J.M. Seo, S.B. Park, J.J. Baik, Relationship between rooftop and on-road concentrations of traffic-related pollutants in a busy street canyon: Ambient wind effects, „Environmental Pollution” 2015, vol. 208, Part A, s. 185–197.
European Environment Agency (EEA), Air Quality in Europe – 2015 Report, Publications Office of
the European Union, Luxembourg 2015.
B. Kozielska, W. Rogula-Koz³owska, J.S. Pastuszka, Wp³yw ruchu drogowego na stê¿enia PM2,5, PM10
i WWA w warunkach wysokiej i niskiej emisji komunalnej [w:] Polska in¿ynieria œrodowiska piêæ lat po
wst¹pieniu do Unii Europejskiej, red. J. Ozonek, M. Paw³owska, Lublin 2009, Monografie Komitetu
In¿ynierii Œrodowiska PAN, nr 58, s. 129–137.
D. Dmochowski, A. Dmochowska, S. Biedugnis, Emisja sta³ych cz¹stek z liniowych Ÿróde³ zanieczyszczenia jako g³ówny czynnik wp³ywaj¹cy na poziom stê¿enia py³u zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej, „Rocznik Ochrony Œrodowiska” 2015, t. 17, cz. 2,
s. 1403–1412.
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1. Metodyka
W ocenie jakoœci powietrza ograniczono siê do analizy wyników pomiarów
stê¿eñ dwutlenku azotu (NO2) i py³u zawieszonego (PM10) rejestrowanych na
stacjach t³a miejskiego i oddzia³ywania komunikacji. Ocenê jakoœci powietrza
przeprowadzono w strefach aglomeracyjnych w myœl Rozporz¹dzenia Ministra
Œrodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje siê
oceny jakoœci powietrza (Dz. U. poz. 914), oraz zgodnie z procedur¹ opisan¹
Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 13 wrzeœnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032). Wyniki
pomiarów stê¿eñ NO2 i PM10 uœrednionych w ci¹gu roku oraz czêstoœci przekroczeñ 1- i 24-godzinnych poziomów dopuszczalnych okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031) z lat 2005–2014 pozyskano
z serwisu informacyjnego G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska (GIOŒ)9.
Analizê wp³ywu transportu drogowego na jakoœæ powietrza ze wzglêdu na
stê¿enia NO2 i PM10 przeprowadzono na podstawie danych pomiarowych pochodz¹cych z dwóch typów stacji automatycznego monitoringu jakoœci powietrza: stacji komunikacyjnej i t³a miejskiego. Analiza zosta³a przeprowadzona dla
pokrywaj¹cych siê podzbiorów danych pochodz¹cych z wieloletniej bazy danych pomiarów stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza (2005–2014). Oddzia³ywanie
transportu drogowego nie jest sta³e w czasie i jest uzale¿nione m.in. od natê¿enia pojazdów. Bazuj¹c na wynikach badañ ruchu pojazdów przeprowadzonych
dla aglomeracji krakowskiej10, wartoœci stê¿eñ 1-godzinnych NO2 i PM10 pogrupowano na dni robocze, soboty i niedziele z uwzglêdnieniem zmiennoœci dobowej. W celu wyeliminowania silnego oddzia³ywania Ÿróde³ innych ni¿ komunikacja wykluczono obserwacje, w których t³o miejskie by³o wy¿sze od pomiarów
na stacji komunikacyjnej. Dane monitoringu jakoœci powietrza informuj¹, ¿e
w Polsce jedn¹ z g³ównych przyczyn wysokich stê¿eñ PM10 jest emisja pochodz¹ca z sektora komunalnego11, gdy¿ mo¿e ona maskowaæ oddzia³ywanie
transportu drogowego w okresie grzewczym12. Bior¹c to pod uwagê, w pracy
skoncentrowano siê na analizie podzbioru danych pochodz¹cych wy³¹cznie

9
10

11

12

GIOŒ, Bank Danych Pomiarowych, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives [dostêp: 20.02.2016].
M. Bogacki, A. Kot, M. Rzeszutek, Model of averaging traffic flow variability profiles based on the
examples of selected streets in Krakow, „Logistyka” 2015, nr 4, s. 8694–8702.
Instytutu Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN (IPIŒ PAN), Instytutu Ekologii Terenów Uprzemys³owionych (IETU), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGiW), Instytutu Ochrony
Œrodowiska (IOŒ): Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza py³em PM10 i PM2,5 z uwzglêdnieniem sk³adu chemicznego py³u oraz wp³ywu Ÿróde³ naturalnych: Raport Koñcowy, Raport przygotowany dla G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska, Zabrze 2011.
B. Kozielska, W. Rogula-Koz³owska, J.S. Pastuszka, Wp³yw ruchu drogowego na stê¿enie…, s. 129–137.
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z okresu pozagrzewczego (maj–wrzesieñ) oraz dni roboczych ze wzglêdu na
licznoœæ zbioru danych.
Na potrzeby oceny jakoœci powietrza w pobli¿u tras komunikacyjnych, jak
i okreœlenia oddzia³ywania transportu drogowego w analizie wykorzystano
dane pochodz¹ce z wybranych stacji monitoringu jakoœci powietrza w strefach
aglomeracyjnych (tab. 1), a podstawowym kryterium wyboru danych by³a kompletnoœæ pomiarów, niezmienna lokalizacja punktów pomiarowych w przyjêtym przedziale czasu oraz jednoczesne prowadzenie automatycznych pomiarów stê¿eñ NO2 i PM10.
Tabela 1. Wykaz wybranych stacji monitoringu jakoœci powietrza w analizowanych strefach
aglomeracji miejskich
Strefa
Aglomeracja
Górnoœl¹ska

Aglomeracja
Krakowska

Nazwa stacji

Lokalizacja

Kod UE

Typ stacji

Chorzów_batory

Trasa A4 Wz. Batory PL0235A

komunikacyjna

Katowice_komunikacyjna

al. Górnoœl¹ska

komunikacyjna

Katowice_kossu

ul. Kossutha

PL0008A

t³a miejskiego

Kraków, Aleja Krasiñskiego

al. Krasiñskiego

PL0012A

komunikacyjna

PL0567A

Kraków, ul. Bujaka

ul. Bujaka

PL0501A

t³a miejskiego

Krowodrza – Kraków,
szpital Jana Paw³a II

ul. Pr¹dnicka

PL0038A

t³a miejskiego

Aglomeracja
Warszawska

Warszawa – Targówek

ul. Kondratowicza

PL0143A

t³a miejskiego

Warszawa – Komunikacyjna

al. Niepodleg³oœci

PL0140A

komunikacyjna

Aglomeracja
Wroc³awska

Wroc³aw – Korzeniowskiego

ul. Wyb. J. Conrada- PL0194A
Korzeniowskiego

t³a miejskiego

Wroc³aw – Wiœniowa

ul. Wiœniowa

komunikacyjna

PL0197A

ród³o: GIOŒ, Bank Danych Pomiarowych, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives [dostêp: 20.02.2016].

2. Wyniki i dyskusja
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu wartoœci stê¿eñ œredniorocznych NO2
i PM10 nie mog¹ przekraczaæ poziomu 40 µg/m3. Czêstoœæ przekroczeñ 1-godzinnego poziomu dopuszczalnego (PD) nie powinna mieæ miejsca wiêcej ni¿
18 razy w roku dla NO2 (S1 > 200 µg/m3), a przekroczeñ 24-godzinnych 35 razy
w roku dla PM10 (S24 > 50 µg/m3). Natomiast minimalny procent wa¿nych danych pomiarowych powinien wynosiæ przynajmniej 90.
W tabeli 2 i 3 zestawiono wartoœci stê¿eñ œredniorocznych (Srok) odpowiednio
dla dwutlenku azotu i py³u zawieszonego, czêstoœci przekroczeñ poziomów
dopuszczalnych 1-godzinnych NO2 (S1 > PD) i 24-godzinnych PM10 (S24 > PD)
oraz kompletnoœæ danych pomiarowych (KDP) na wybranych stacjach monitoringu jakoœci powietrza w latach 2005–2014.

krakowska
(PL0012A)

górnoœl¹ska
(PL0235A;
PL0567A)*

Strefa
(kod st. UE)

warszawska
(PL0143A)

krakowska
t³a miej- (PL0038A;
skiego PL0501A)**

górnoœl¹ska
(PL0008A)

wroc³awska
(PL0197A)

komunikacyjna warszawska
(PL0140A)

Typ stacji

0
95,6

KDP (%)

25,8

Srok (µg/m3)

S1 > PD1

1
93,1

KDP (%)

36,5

Srok (µg/m3)

S1 > PD1

0
77,6

29,3

Srok (µg/m3)

KDP (%)

89,1

KDP (%)

S1 > PD1

2

S1 > PD1

67,5

55,6

Srok (µg/m3)

Srok (µg/m3)

90,2

KDP (%)

95,4

2

S1 > PD1

KDP (%)

62,9

Srok (µg/m3)

0

86,4

KDP (%)

S1 > PD1

0

42,2

Srok (µg/m3)

S1 > PD1

2005

Parametr

98,4

0

35,1

95,8

2

38,1

69,1

0

39,2

92,0

1

69,1

92,7

5

65,3

89,8

2

66,4

89,2

0

49,8

2006

99,6

0

29,9

96,9

0

33,2

85,6

0

30,5

95,2

0

60,9

98,6

17

63,6

96,9

4

60,9

95,1

0

46,4

2007

99,1

0

25,6

95,5

0

31,8

95,4

0

21,1

91,8

4

63,5

99,8

0

61,6

97,6

1

64,7

94,9

0

48,4

2008

98,2

0

24,4

98,7

0

33,4

–

–

–

–

–

–

97,4

0

50,5

97,8

2

70,0

81,7

0

47,4

2009

97,7

0

22,9

73,6

0

33,6

95,1

0

32,6

72,5

2

69,7

97,9

1

60,4

91,6

0

70,4

59,2

0

45,4

2010

93,7

0

29,2

97,2

0

31,7

93,5

0

32,8

89,0

5

64,3

99,5

5

54,8

98,9

5

73,1

87,2

3

61,0

2011

97,5

0

25,1

98,0

0

32,2

94,5

0

31,7

76,1

0

55,8

98,4

1

45,4

87,0

3

71,4

94,7

0

49,3

2012

99,0

0

24,5

93,1

0

27,5

94,3

0

31,5

95,7

0

54,4

98,8

8

56,3

91,3

0

68,0

74,5

0

48,7

2013

98,9

0

22,9

97,6

0

28,5

92,7

0

29,7

99,0

1

53,3

97,5

1

49,0

98,6

0

61,5

90,9

3

57,7

2014

Tabela 2. Zestawienie wartoœci stê¿eñ œredniorocznych dwutlenku azotu (NO2) w µg/m3 (Srok), czêstoœci przekroczeñ 1-godzinnego poziomu dopuszczalnego (S1 > PD) i kompletnoœci danych pomiarowych (KDP) na wybranych stacjach pomiarowych za lata 2005–2014

wroc³awska
(PL0194A)

Strefa
(kod st. UE)
0
88,5

KDP(%)

27,9

Srok (µg/m3)

S1 > PD1

2005

Parametr

93,4

0

31,6

2006

94,6

0

25,9

2007

88,5

0

26,8

2008

88,6

0

28,1

2009

72,0

0

29,2

2010

75,7

0

32,0

2011

89,0

0

24,3

2012

58,0

0

20,4

2013

98,4

0

25,7

2014

górnoœl¹ska
(PL0235A;
PL0567A)*

Strefa
(kod st. UE)

górnoœl¹ska
t³a miej- (PL0008A)
skiego

warszawska
(PL0140A)

krakowska
komuni- (PL0012A)
kacyjna

Typ stacji

146
96,1
48,9
127
96,4

S24 > PD24

KDP (%)

Srok (µg/m3)

S24 > PD24

KDP (%)

52,0

Srok (µg/m3)

88,0

Srok (µg/m3)
227

61,7

KDP (%)

89,4

107

S24 > PD24

KDP (%)

56,1

Srok (µg/m3)

S24 > PD24

2005

Parametr

99,5

145

55,0

94,5

188

59,3

91,9

249

95,4

73,4

134

59,3

2006

97,3

84

41,2

98,2

137

47,1

92,6

233

80,9

83,1

107

50,7

2007

98,4

97

42,2

99,1

129

47,4

96,5

261

80,9

98,2

185

56,6

2008

99,5

112

42,5

98,3

142

50,4

80,1

221

78,5

96,9

139

50,3

2009

99,2

129

52,0

94,3

150

52,4

99,7

223

79,0

88,7

137

53,5

2010

95,3

123

50,0

98,0

129

49,1

97,9

200

76,6

87,1

106

48,9

2011

92,6

103

48,6

81,9

–

38,6

82,0

132

65,9

97,3

103

49,7

2012

96,4

89

42,8

90,7

75

39,7

98,6

158

59,7

92,3

120

47,9

2013

99,2

102

43,09

93,0

84

41,7

99,1

188

63,9

89,9

111

49,0

2014

Tabela 3. Zestawienie wartoœci stê¿eñ œredniorocznych py³u zawieszonego (PM10) w µg/m3 (Srok), czêstoœci przekroczeñ 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego (S24 > PD) i kompletnoœci danych pomiarowych (KDP) na wybranych stacjach pomiarowych za lata 2005–2014

ród³o: GIOŒ, Bank Danych Pomiarowych, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives [dostêp: 20.02.2016].

* do roku 2010 zestawione parametry pochodz¹ z stacji PL0235A, a za póŸniejszy okres z PL0567A
** do roku 2009 zestawione parametry pochodz¹ z stacji PL0235A, a za póŸniejszy okres z PL0567A

Typ stacji

warszawska
(PL0143A)

krakowska
(PL0038A;
PL0501A**

Strefa
(kod st. UE)
54,9
127
92,3
32,2
39
93,5

S24 > PD24

KDP (%)

Srok (µg/m3)

S24 > PD24

KDP (%)

2005

Srok (µg/m3)

Parametr

95,7

73

39,4

92,3

157

63,6

2006

96,9

48

31,8

87,1

120

55,7

2007

95,7

36

32,0

99,5

134

49,9

2008

93,7

63

36,5

99,5

137

54,0

2009

97,5

93

41,4

71,0

65

47,9

2010

ród³o: GIOŒ, Bank Danych Pomiarowych, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives [dostêp: 20.02.2016].

* do roku 2010 zestawione parametry pochodz¹ z stacji PL0235A, a za póŸniejszy okres z PL0567A
** do roku 2009 zestawione parametry pochodz¹ z stacji PL0235A, a za póŸniejszy okres z PL0567A

Typ stacji

91,8

59

36,6

99,2

127

54,2

2011

93,5

90

42,1

95,4

116

53,5

2012

87,8

39

32,0

94,8

106

44,37

2013

98,6

61

33,7

92,9

100

46,3

2014
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Analiza œredniorocznych stê¿eñ NO2 wskazuje, ¿e na wszystkich stacjach
komunikacyjnych w analizowanym okresie wyst¹pi³y przekroczenia poziomu
dopuszczalnego, a na stacjach t³a miejskiego nie odnotowano ¿adnego takiego
przypadku. Warunek 1-godzinnego poziomu dopuszczalnego jest znacznie mniej
rygorystyczny w porównaniu do wartoœci œredniorocznej NO2, œwiadczy o tym
brak przekroczeñ powiêkszony o dozwolon¹ czêstoœæ dla tego poziomu. Zgodnie
z zasadami dokonywania oceny jakoœci powietrza powy¿sze strefy zosta³y
zakwalifikowane do klasy C (najgorszej) we wszystkich latach, w przypadku
spe³nienia kryterium kompletnoœci danych, ze wzglêdu na wystêpowanie
przekroczeñ œredniorocznych stê¿eñ NO2 na stacjach mierz¹cych oddzia³ywanie komunikacji.
Przekroczenia poziomu dopuszczalnego œredniorocznych stê¿eñ PM10
wyst¹pi³y w ca³ym analizowanym okresie na obydwu typach stacji. Wyj¹tek stanowi³a stacja t³a miejskiego zlokalizowana w strefie aglomeracji warszawskiej,
gdzie tylko w latach 2010 i 2012 wyst¹pi³y stê¿enia powy¿ej poziomu 40 µg/m3.
Na wszystkich stacjach nie dotrzymano jednak bardziej rygorystycznego kryterium czêstoœci przekroczeñ 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego.
W zwi¹zku z powy¿szym na podstawie wyników pomiarów pochodz¹cych zarówno ze stacji t³a miejskiego, jak i komunikacyjnej rozpatrywane strefy zosta³y
zaklasyfikowane do klasy C.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e stê¿enia œrednioroczne NO2 i PM10 na stacjach komunikacyjnych w okresie od 2005 roku do 2014 roku s¹ z regu³y wy¿sze w porównaniu do wartoœci rejestrowanych na stacjach t³a miejskiego. Tendencjê tê
potwierdzaj¹ zestawione czêstoœci przekroczeñ 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego PM10, znacznie czêœciej maj¹ one miejsce na stacjach komunikacyjnych. Wyj¹tek od wskazanej regu³y wystêpuje w aglomeracji górnoœl¹skiej
i wynika z lokalizacji stacji komunikacyjnej, która po³o¿ona jest na otwartej
przestrzeni, a nie w s¹siedztwie gêstej zabudowy jak w pozosta³ych strefach.
Na rysunku 1 zestawiono wartoœci œredniego stosunku stê¿eñ 1-godzinnych
zmierzonych na stacjach komunikacyjnych (SK) do stê¿eñ ze stacji t³a miejskiego
(ST) uœrednionych w godzinach cyklu dobowego dla okresu pozagrzewczego
i dni roboczych: a) dla NO2; b) PM10.
Przedstawione na rysunku 1 wartoœci œredniego stosunku stê¿eñ 1-godzinnych wskazuj¹, ¿e poziomy stê¿eñ NO2 i PM10 w ci¹gu dnia mog¹ byæ odpowiednio nawet 5- i 2-krotnie wy¿sze w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi, co jest
zwi¹zane m.in. ze wzrostem natê¿enia pojazdów. Wartoœæ tego stosunku silnie
spada w godzinach nocnych, ale wci¹¿ pozostaje wy¿sza od jednoœci. Przedstawione wartoœci SK/ST odnosz¹ siê jedynie do sezonu pozagrzewczego i wskazuj¹, ¿e stê¿enia NO2 i PM10 w ci¹gu dni roboczych w kanionie ulicznym s¹ determinowane przez oddzia³ywanie komunikacji. Stacje t³a miejskiego równie¿
s¹ obci¹¿one oddzia³ywaniem komunikacji, ale w odleg³oœci oko³o 50 m od osi
drogi œrednie poziomy NO2 i cz¹stek sta³ych ulegaj¹ spadkowi odpowiednio
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o 36% i 58%13. W zwi¹zku z tym oddzia³ywanie transportu drogowego na stacje
t³a miejskiego jest znacznie mniejsze.
a) 6,0
œredni stosunek stê¿eñ 1-godzinnych SK/ST

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
górnoœl¹ska

krakowska

warszawska

wroc³awska

czas w UTC+02:00

œredni stosunek stê¿eñ 1-godzinnych SK/ST

b) 2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
górnoœl¹ska

krakowska

warszawska

czas w UTC+02:00

Rysunek 1. Graficzne przedstawienie stosunku stê¿eñ 1-godzinnych zmierzonych na stacjach komunikacyjnych (SK) do stê¿eñ pochodz¹cych ze stacji t³a miejskiego (ST), uœrednionych w godzinach cyklu dobowego dla pomiarów pochodz¹cych z okresu pozagrzewczego i dni roboczych: a) NO2; b) PM10.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez GIOŒ, Bank Danych Pomiarowych, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives [dostêp: 20.02.2016].

13

R.W. Baldauf, V. Isakov, P. Deshmukh et al., Influence of solid noise barriers on near-road and on-road
air quality, „Atmospheric Environment” 2016, vol. 129, s. 265–276.
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Rozbie¿noœci pomiêdzy poszczególnymi aglomeracjami wynikaæ mog¹
z wielu czynników np.: z natê¿enia ruchu i struktury pojazdów, konfiguracji
geometrycznej kanionu ulicznego oraz umiejscowienia stacji monitoringu jakoœci powietrza14. Przedstawione wyniki (rys. 1) wskazuj¹ jednoznacznie na du¿e
znaczenie bliskiej zabudowy drogi. W aglomeracji górnoœl¹skiej, gdzie stacja
zlokalizowana jest w niezabudowanej przestrzeni, wartoœci stosunku stê¿eñ s¹
znacznie ni¿sze w porównaniu do innych stref.
Analiza wyników wskazuje, ¿e na szkodliwe oddzia³ywanie szczególnie nara¿one s¹ osoby mieszkaj¹ce lub przebywaj¹ce w bezpoœrednim s¹siedztwie
dróg charakteryzuj¹cych siê wzmo¿onym ruchem, a zjawisko to potêgowane
jest s³ab¹ cyrkulacj¹ przewietrza w obrêbie kanionu ulicznego15. Wartoœci œredniego stosunku stê¿eñ PM10 s¹ znacznie ni¿sze w porównaniu do NO2, ale czêstoœæ wystêpowania przekroczeñ 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego
PM10 jest bardzo wysoka. Oceniaj¹c oddzia³ywanie na ludzi, oprócz masowej
zawartoœci py³ów w powietrzu, nale¿y uwzglêdniæ jego sk³ad chemiczny oraz
wymiary, poniewa¿ cz¹stki bardzo drobne mog¹ byæ szczególnie uci¹¿liwe dla
zdrowia16. Obserwuj¹c zestawione dane, mo¿na zauwa¿yæ wyraŸny wzrost
stê¿eñ w godzinach porannych i utrzymanie siê tego poziomu do godzin wieczornych. Dotychczasowe badania prowadzone w rejonie kanionu ulicznego
wskazuj¹, ¿e najwiêcej ultradrobnych cz¹stek wystêpuje w tym przedziale czasowym17. W tym przypadku jako g³ówne Ÿród³o emisji ultradrobnych py³ów
nale¿y uznaæ transport drogowy, na co wskazuj¹ badania przeprowadzone
w tunelach w Grazu i Liverpoolu18.

Podsumowanie
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki pomiarów stê¿eñ NO2 i PM10
wskazuj¹, ¿e najwiêksze aglomeracje miejskie w Polsce w corocznej ocenie jakoœci powietrza przypisane s¹ w ostatniej dekadzie do klasy C. W zwi¹zku z po14

15
16

17

18

B. Kozielska, W. Rogula-Koz³owska, J.S. Pastuszka, Wp³yw ruchu drogowego na stê¿enie…, s. 129–137;
A. Lesiuk, Wp³yw lokalizacji oraz natê¿enia ruchu na poziom imisji NO na wybranych skrzy¿owaniach
w Lublinie [w:] Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego, red. A. Musialik-Piotrowska,
J.D. Rutkowski, Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sanitarnych, Wroc³aw 2008, s. 105–108.
K.W. Lo, K. Ngan, Characterising the pollutant…, s. 611–621.
Z. Ch³opek, K. Suchocka, Zagro¿enia dla zdrowia ludzi i ich œrodowiska przez cz¹steczki sta³e w okolicach
tras komunikacyjnych, „Archiwum Motoryzacji” 2010, vol. 63, no. 1 s. 3–24.
S. Weber, K. Kordowski, W. Kuttler, Variability of particle number concentration and particle size dynamics in an urban street canyon under different meteorological conditions, „Science of the Total Environment” 2013, vol. 449, s. 102–114.
D. Imhof, E. Weingartner, A.S.H. Prévôt et al., Aerosol and NOx emission factors and submicron particle
number size distributions in two road tunnels with different traffic regimes, „Atmospheric Chemistry and
Physics Discussions” 2005, vol. 5, s. 5127–5166.
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wy¿szym niezbêdne jest sporz¹dzenie Programów Ochrony Powietrza (POP)
i ich wdro¿enie. Dotychczasowe programy nie przynosz¹ zak³adanych efektów,
gdy¿ w ostatnich dziesiêciu latach nie uda³o siê w obni¿yæ poziomów œredniorocznych stê¿eñ NO2, a redukcja poziomów PM10 jest niewystarczaj¹ca.
Wyniki analiz zwracaj¹ uwagê na sposób dokonywania oceny jakoœci powietrza w strefach w odniesieniu do NO2. Analizy wskazuj¹, ¿e przekroczenia te
maj¹ miejsce wy³¹cznie w pobli¿u tras komunikacyjnych, a tym samym dotycz¹
tylko pewnych obszarów stref. W zwi¹zku z powy¿szym na poziomie rocznej
oceny jakoœci powietrza, przy zastosowaniu technik matematycznego modelowania dyspersji zanieczyszczeñ powietrza, powinny byæ wskazywane obszary potencjalnie nara¿one na wystêpowanie wysokich stê¿eñ NO2.
Przeprowadzone analizy wskazuj¹, ¿e œrednie stê¿enia PM10 rejestrowane
w bezpoœrednim s¹siedztwie dróg mog¹ byæ nawet 2-krotnie wy¿sze w godzinach
przedpo³udniowych (od 9.00 do 13.00) ni¿ na innych obszarach stref, sygnalizuj¹ jednoczeœnie du¿y wp³yw transportu drogowego na jakoœæ powietrza.
Szczególnie silne oddzia³ywanie na zdrowie ludzi wystêpuje w ci¹gu dnia, gdy¿
na wskutek emisji z transportu drogowego do powietrza wprowadzane s¹ bardzo du¿e iloœci ultradrobnych py³ów. Na stacjach t³a miejskiego i komunikacyjnych odnotowywane s¹ permanentne przekroczenia poziomów dopuszczalnych PM10. Dzia³ania zwi¹zane z ograniczeniem emisji do powietrza powinny
koncentrowaæ siê równie¿ na sektorze transportu drogowego, poniewa¿ stê¿enia py³ów wzd³u¿ g³ównych szlaków komunikacyjnych w analizowanych aglomeracjach s¹ œrednio wy¿sze o 69% w okresie pozagrzewczym. Bagatelizacja
problemu emisji py³ów z transportu drogowego na rzecz innych Ÿróde³ mo¿e
doprowadziæ do sytuacji, w której przypisanie strefy do klasy C uzale¿nione bêdzie wy³¹cznie od wartoœci mierzonych na stacjach komunikacyjnych.
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NEAR-ROAD AIR QUALITY ASSESSMENT FOR SELECTED URBAN
AGGLOMERATIONS IN POLAND
Summary: In this study the results of many years of nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter (PM10) measurements at the traffic and urban background stations for
selected agglomerations were analysed. In order to determine the significance of the
road transport impact on air quality, the results of NO2 and PM10 measurements
from urban traffic stations were compared with background observations. It was
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found that concentration measurement results at the urban traffic station determine
the C class zone classification in the air quality assessment process. NO2 and PM10
concentrations at the traffic stations can be higher 5 and 2 times, respectively, compared with the values recorded at the urban background stations.
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INNOWACYJNE TECHNOLOGIE KONSTRUKCJI T£OKÓW
W ASPEKTACH REDUKCJI STRAT TARCIA
ORAZ ZU¯YCIA PALIWA SILNIKA SPALINOWEGO
Streszczenie: W artykule przedstawiono istotê dzia³ania innowacyjnych technologii
konstrukcji t³oków silników spalinowych, które ukierunkowane s¹ na redukcjê strat
tarcia w grupie t³ok-cylinder oraz zmniejszenie zu¿ycia paliwa. Skupiono siê przy
tym na mo¿liwoœci osi¹gniêcia powy¿szych celów przez odpowiedni¹ konstrukcjê
grupy t³okowo-cylindrowej. Opisane zosta³y przede wszystkim nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne t³oków aluminiowych i stalowych.

Wprowadzenie
Redukcja strat tarcia w grupie t³ok-cylinder odgrywa kluczow¹ rolê w uzyskaniu wy¿szej sprawnoœci ogólnej silnika spalinowego. Jednym z g³ównych celów
jakie s¹ stawiane silnikom spalinowym jest osi¹gniêcie niskiego zu¿ycia paliwa
i ograniczonej emisji szkodliwych sk³adników spalin1. Jest to mo¿liwe m.in.
dziêki zmniejszeniu prêdkoœci obrotowej silnika w przeciêtnych warunkach
eksploatacji, przy sta³ym zapotrzebowaniu na moc oznacza to pracê silnika
w zakresie zwiêkszonego ciœnienia u¿ytecznego. Zwiêkszenie ciœnienia u¿ytecznego uzyskuje siê przez zmniejszenie pojemnoœci skokowej silnika oraz zastosowanie do³adowania. Jest to tendencja stosowana w konstrukcji silników spalinowych znana pod pojêciem downsizing.
Zgodnie z za³o¿eniami idei downsizingu zwiêkszeniu ulegaj¹ obci¹¿enia
cieplne zarówno w warunkach charakterystyki zewnêtrznej, jak i przeciêtnych
warunkach eksploatacji silnika. Obci¹¿enia cieplne maj¹ negatywny wp³yw
szczególnie na konstrukcjê t³oka silnika spalinowego, poniewa¿ t³oki pracuj¹
w warunkach obci¹¿eñ dopuszczalnych. Ponadto powoduj¹ one zwiêkszenie
maksymalnych wartoœci temperatury wystêpuj¹cej lokalnie w obszarach denka
oraz pó³ki ogniowej t³oka2.
1

2

M. Blümm, A. Baberg, F. Dörnenburg, D. Leitzmann, Innovative Schaftbeschichtungen für Otto- und
Dieselmotorkolben, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2016, vol. 77, issue 2.
M. Fahr, W. Hanke, Ch. Klimesch, A. Rehl, Reibungsreduzierung bei Kolbensystemen im Ottomotor,
„MTZ Worldwide e-Magazin” 2011, vol. 72, issue 7–8.
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W takich warunkach t³oki wykonane ze stopów aluminium, które obecnie
jest standardowym materia³em w konstrukcji, nara¿one s¹ na wysokie obci¹¿enia mechaniczne i cieplne. Coraz trudniej jest wiêc sprostaæ wymienionym
wymaganiom stawianym konstrukcjom t³oków wykonanych ze standardowych
materia³ów i zgodnie z klasyczn¹ technologi¹ ich wytwarzania3.
Jedn¹ z mo¿liwoœci zapewnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych
t³oków jest stosowanie nowych materia³ów, charakteryzuj¹cych siê ma³¹ wartoœci¹ wspó³czynnika rozszerzalnoœci cieplnej, oraz wy¿szych parametrów wytrzyma³oœciowych4. Inn¹ jest stosowanie nowych technologii wytwarzania t³oka,
wp³ywaj¹cych na jego cechy konstrukcyjne5.
Celem artyku³u jest analiza nowoczesnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych
t³oków aluminiowych i stalowych, prowadz¹cych do redukcji strat tarcia w grupie t³ok-cylinder oraz zmniejszenia zu¿ycia paliwa przez silnik spalinowy.

1. Technologia t³oka aluminiowego
Standardem w budowie wspó³czesnych silników spalinowych jest stosowanie t³oków wykonanych jako odlewy stopu aluminium z krzemem oraz dodatkami stopowymi, takimi jak: miedŸ, mangan, nikiel. Wysokie wartoœci ciœnienia
panuj¹cego w cylindrze oraz obci¹¿enia cieplne, wynikaj¹ce z du¿ej mocy
jednostkowej, wymagaj¹ stosowania zaawansowanych technologii wytwarzania
t³oków. Szczególny przypadek stanowi¹ t³oki do³adowanych silników o zap³onie
samoczynnym (ZS), charakteryzuj¹ce siê du¿ymi obci¹¿eniami cieplnymi. Wynikaj¹ one z du¿ej powierzchni przejmowania ciep³a od gazów spalinowych, intensywnoœci przejmowania ciep³a wywo³anej struktur¹ wirowego przep³ywu
³adunku w cylindrze oraz czasu trwania procesu spalania.
Jedn¹ z nowoczesnych technik obróbki t³oków aluminiowych jest lokalne
przetapianie krawêdzi komory spalania przedstawione na rysunku 1, stosowane
w celu uzyskania drobnoziarnistej struktury krystalicznej.
Struktura krystaliczna materia³u budowy t³oka cechuje siê zró¿nicowan¹
rozszerzalnoœci¹ ciepln¹, co w warunkach cyklicznych wahañ temperatury prowadzi do powstawania naprê¿eñ na granicy faz i w efekcie mo¿e doprowadziæ
do pêkania materia³u t³oka. Wdro¿ony do produkcji przez firmê Federal-Mogul
GmbH proces lokalnego przetapiania i szybkiego ch³odzenia materia³u pozwala
na zmniejszenie wymiarów ziarna krzemu z 50 mm do ok. 5 mm, co przyczynia
3

4

5

A. Baberg, M. Freidhager, H. Mergel, K. Schmidt, Aspekte der Kolbenmaterialwahl bei Dieselmotoren,
„MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 73, issue 12.
R. Backhaus, Kolben aus Stahl für Pkw-Dieselmotoren, „MTZ Motortechnische Zeitschrift” 2009, vol. 70,
issue 12.
F. Dörnenburg, K. Lades, S. Kenningley, Neue Technik für Höhere Warmfestigkeit von Aluminiumkolben, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2010, vol. 71, issue 4.
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siê do zwiêkszenia odpornoœci na pêkanie. Dziêki temu procesowi mo¿liwe jest
tak¿e zwiêkszenie temperatury t³oka w obszarze krawêdzi komory spalania do
wartoœci ok. 420°C.

Rysunek 1. Struktura krystaliczna materia³u t³oka AlSi13Cu4Ni3 wykonanego przez firmê
Federal-Mogul
ród³o: A. Baberg, M. Freidhager, H. Mergel, K. Schmidt, Aspekte der Kolbenmaterialwahl bei Dieselmotoren, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 73, issue 12.

2. Zastosowanie t³oków stalowych w silnikach pojazdów lekkich
Dalsze zwiêkszanie stopnia wysilenia silników spalinowych, a szczególnie
silników ZS powoduje, ¿e t³oki pracuj¹ w granicach obci¹¿eñ dopuszczalnych.
Wymaga to zastosowania w konstrukcji t³oków innego materia³u ni¿ powszechnie stosowane stopy aluminium. Jednym z takich materia³ów jest stal. T³oki wykonane ze stali stosowane by³y ju¿ wczeœniej w silnikach pojazdów ciê¿arowych, obecnie mog¹ stanowiæ alternatywny materia³ do wytwarzania t³oków
silnie wysilonych silników samochodów osobowych.
Jako materia³ na t³oki u¿ywane s¹ stosunkowo tanie stale niskostopowe lub
wysokostopowe poddawane obróbce plastycznej6. Na rysunku 2 przedstawiony
zosta³ przekrój t³oka stalowego przeznaczonego do silników ZS samochodów
osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Jednym z pierwszych produ6

R. Backhaus, Kolben aus Stahl für Pkw-Dieselmotoren...
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centów, który zastosowa³ t³oki stalowe w do³adowanym silniku ZS samochodu
osobowego jest Mercedes-Benz7.

Rysunek 2. Przekrój t³oka stalowego
ród³o: A. Baberg, M. Freidhager, H. Mergel, K. Schmidt, Aspekte der Kolbenmaterialwahl bei Dieselmotoren, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 73, issue 12.

Stal cechuje przede wszystkim ma³a wartoœæ wspó³czynnika rozszerzalnoœci
cieplnej. Dodatkowo t³ok wykonany ze stali ma powiêkszony kana³ ch³odz¹cy,
który chroni czêœæ pierœcieniow¹ przed oddzia³ywaniem wysokiej temperatury,
skupiaj¹c j¹ w górnej i dolnej czêœci komory spalania. Skutkiem tego jest ni¿sza
ni¿ w t³oku aluminiowym temperatura rowków pierœcieniowych. Dzia³anie wysokiej temperatury ma równie¿ du¿y wp³yw na zmniejszenie wytrzyma³oœci
t³oka. Stal w porównaniu z aluminium charakteryzuje siê wiêksz¹ odpornoœci¹
w warunkach wysokich temperatur. Rozk³ad gradientu temperatury dla t³oka
aluminiowego i stalowego przedstawiony zosta³ na rysunku 3.

gradient

temperatura oC

Rysunek 3. Rozk³ad gradientu temperatury dla t³oka aluminiowego – 1, t³oka stalowego – 2,
t³oka stalowego z wiêkszym kana³em ch³odz¹cym – 3
ród³o: J. Schommers, V. Lagemann, J. Böhm, S. Binder, Stahlkolben für Pkw-Dieselmotoren von Mercedes-Benz, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 76, issue 6.
7

J. Schommers, V. Lagemann, J. Böhm, S. Binder, Stahlkolben für Pkw-Dieselmotoren von Mercedes-Benz, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 76, issue 6.
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Dodatkowym kryterium ograniczenia strat tarcia t³oka stalowego wzglêdem
t³oka aluminiowego jest zmniejszenie jego powierzchni kontaktu z g³adzi¹ cylindra, przy czym masa t³oków stalowych jest porównywalna z mas¹ t³oków
wykonanych ze stopu aluminium. Mniejsza rozszerzalnoœæ stali pozwala na zachowanie wiêkszego luzu t³oka, powoduj¹c mniejsze oddzia³ywanie pomiêdzy
t³okiem a g³adzi¹ cylindra. Ponadto powierzchnia noœna t³oka stalowego zosta³a
zmniejszona (zob. rys. 4), przez co ograniczona zosta³a powierzchnia kontaktu
t³oka z cylindrem, a jednoczeœnie zredukowano si³y tarcia oraz zapewniono
ci¹g³oœæ filmu olejowego.

Rysunek 4. Porównanie wysokoœci t³oka stalowego wzglêdem t³oka aluminiowego
ród³o: A. Baberg, M. Freidhager, H. Mergel, K. Schmidt, Aspekte der Kolbenmaterialwahl bei Dieselmotoren, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 73, issue 12.

T³oki stalowe, w przeciwieñstwie do t³oków aluminiowych, w warunkach
wysokiej temperatury pracuj¹ w warunkach mniejszego luzu oraz redukuj¹ si³y
wywierane przez t³ok na g³adŸ cylindra.
T³oki aluminiowe charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ rozszerzalnoœci¹ ciepln¹ ni¿
t³oki stalowe. W warunkach du¿ych obci¹¿eñ mechanicznych wystêpuje tarcie
miêdzy powierzchni¹ noœn¹ t³oka a g³adzi¹ cylindra. Wynika to ze zwiêkszenia
œrednicy t³oka aluminiowego pod wp³ywem dzia³ania wysokiej temperatury.
Skutkuje to zmniejszeniem wartoœci luzu pomiêdzy t³okiem a g³adzi¹ cylindra.
Mniejsza rozszerzalnoœæ cieplna t³oka stalowego sprawia, ¿e kontakt t³oka z cylindrem jest mniejszy. Luz t³oka stalowego zachowuje wiêksz¹ wartoœæ, prowadz¹c
do zredukowania tarcia (zob. rys. 5).
Ze wzglêdu na mniejsz¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ stali mo¿liwe jest ograniczenie luzu t³oka i zmniejszenia ha³asu wynikaj¹cego z ruchu poprzecznego t³oka
w warunkach ma³ego i œredniego obci¹¿enia, w warunkach du¿ych obci¹¿eñ
emisja ha³asu jednak wzrasta.
T³oki stalowe równie¿ ze wzglêdu na gorsze odprowadzanie ciep³a przyczyniaj¹ siê do wzrostu temperatury powierzchni komory spalania, co przek³ada
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siê na wzrost sprawnoœci cieplnej silnika, redukuj¹c jednoczeœnie emisjê CO,
HC i PM, ale prowadzi do znacznego wzrostu NOx.
t³ok aluminiowy
¿eliwna
skrzynia korbowa

aluminiowa
skrzynia korbowa

t³ok stalowy
¿eliwna
skrzynia korbowa

aluminiowa
skrzynia korbowa

zimny

gor¹cy

Rysunek 5. Schematyczne przedstawienie pracy t³oka aluminiowego i stalowego w cylindrze dla ró¿nego typu skrzyñ korbowych w warunkach startu (zimny) i podczas rozgrzania (gor¹cy)
ród³o: J. Schommers, V. Lagemann, J. Böhm, S. Binder, Stahlkolben für Pkw-Dieselmotoren von Mercedes-Benz, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 76, issue 6.

3. Zastosowanie pow³ok o korzystnych w³aœciwoœciach
trybologicznych na powierzchni noœnej t³oka
Metod¹ redukcji strat tarcia w grupie t³ok-cylinder jest stosowanie ró¿nego
typu pow³ok na powierzchni noœnej t³oka. Najczêœciej uszlachetnianie powierzchni t³oków silnika spalinowego polega na hartowaniu lub nanoszeniu warstwy
chromu albo innych materia³ów, które charakteryzuj¹ siê dobrymi w³aœciwoœciami trybologicznymi8. Od kilku lat metody uszlachetniania powierzchni przez
nanoszenie ró¿nego typu pow³ok na powierzchni noœnej t³oka rozwijaj¹ siê bardzo szybko.
Pow³oki s¹ stosowane na powierzchni noœnej niemal wszystkich t³oków nowoczesnych silników wolnoss¹cych i do³adowanych. Zastosowanie ich ma na

8

M. Blümm, A. Baberg, F. Dörnenburg, D. Leitzmann, Innovative Schaftbeschichtungen für Otto- und
Dieselmotorkolben...
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celu przede wszystkim unikniêcie zatarcia t³oka w niekorzystnych warunkach
pracy silnika, takich jak:
– lokalne zmniejszenie luzu t³oka wywo³ane deformacj¹ wynikaj¹c¹ z cieplnych i mechanicznych obci¹¿eñ cylindra,
– zmniejszenie luzu t³oka w nastêpstwie jego przegrzania,
– niewystarczaj¹ca gruboœci warstwy oleju w czasie rozruchu silnika,
– pogorszenie w³aœciwoœci oleju spowodowane wysok¹ temperatur¹,
– stan silnika przed zakoñczeniem procesu docierania.
Standardowe warstwy pow³ok stosowanych na powierzchni noœnej t³oków
zawieraj¹ grafit rozpuszczony w ¿ywicy poliamidowoimidowej, nanoszone s¹
metod¹ sitodruku (zob. rys. 6), a nastêpnie utwardzane w wysokiej temperaturze.
Przyk³adem powszechnie stosowanej pow³oki jest Grafal 255, który zawiera ok.
35% grafitu, bez dodatków pe³ni¹cych funkcjê modyfikatorów tarcia.

Rysunek 6. Nak³adanie pow³ok na powierzchni noœnej t³oka metod¹ sitodruku
ród³o: M. Blümm, A. Baberg, F. Dörnenburg, D. Leitzmann, Innovative Schaftbeschichtungen für Ottound Dieselmotorkolben, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 77, issue 2.

Nowe rodzaje pow³ok zawieraj¹ dwusiarczek molibdenu i inne zwi¹zki chemiczne modyfikuj¹ce tarcie, zapewniaj¹c jednoczeœnie ci¹g³oœæ filmu olejowego
pomiêdzy t³okiem a g³adzi¹ cylindra.
Najnowsze rodzaje pow³ok zosta³y opracowane przez firmê Federal-Modul
GmbH zarówno dla t³oków aluminiowych – EcoTough New Generation, jak
i dla t³oków stalowych – EcoTough-D. Na rysunkach 7 i 8 zestawione zosta³y
wymienione pow³oki w porównaniu ze standardowymi pow³okami na bazie
grafitu oraz ich wp³yw na tarcie i zu¿ycie w wêŸle t³ok-cylinder.
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Rysunek 7. Zu¿ycie i tarcie pow³oki EcoTough ze standardow¹ pow³ok¹ na bazie grafitu dla
t³oka aluminiowego
ród³o: M. Blümm, A. Baberg, F. Dörnenburg, D. Leitzmann, Innovative Schaftbeschichtungen für Ottound Dieselmotorkolben, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 77, issue 2.
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Rysunek 8. Zu¿ycie i tarcie pow³oki EcoTough-D ze standardow¹ pow³ok¹ na bazie grafitu
dla t³oka stalowego
ród³o: M. Blümm, A. Baberg, F. Dörnenburg, D. Leitzmann, Innovative Schaftbeschichtungen für Ottound Dieselmotorkolben, „MTZ Worldwide e-Magazin” 2012, vol. 77, issue 2.

Wyniki badañ jednoznacznie potwierdzaj¹ pozytywn¹ rolê standardowo stosowanych pow³ok w zakresie ograniczenia mo¿liwoœci zacierania t³oka w cylindrze i zmniejszenia zu¿ycia powierzchni cylindra w normalnych warunkach
pracy silnika. W rzeczywistych warunkach pracy silnika ca³kowite straty tarcia
zale¿¹ przede wszystkim od warunków tarcia p³ynnego i dlatego zastosowanie
pow³ok nie daje bezpoœrednich du¿ych korzyœci w zakresie ograniczenia tarcia9.
Zastosowanie pow³ok na powierzchni noœnej t³oków mo¿e mieæ ograniczon¹
powierzchniê i mo¿e byæ pokryte dodatkowo warstwami przeciwtarciowymi.
Mniejsze wartoœci strat tarcia w grupie t³ok-cylinder prowadzi do zmniejszenia
zu¿ycia paliwa, a tym samym ograniczenia emisji CO2. Ponadto przek³ada siê na
zwiêkszenie sprawnoœci mechanicznej silnika spalinowego.
9

J. Ka³u¿ny, Eksperymentalne zastowsowania nanorurek wêglowych w konstrukcji t³okowego silnika spalinowego, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2013.
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Podsumowanie
Przenalizowane w artykule innowacyjne technologie konstrukcji t³oków prowadz¹ do redukcji strat tarcia, przyczyniaj¹c siê do wzrostu sprawnoœci mechanicznej silnika spalinowego oraz redukcji zu¿ycia paliwa, a tym samym mniejszej emisji spalin.
W nowoczesnych silnikach d¹¿y siê do ograniczenia luzu t³oka, a wraz ze
zmniejszeniem luzu t³oka rosn¹ korzyœci z zastosowania pokryæ pow³okami jego
powierzchni noœnej. W przypadku zastosowania t³oków stalowych korzystne
jest dalsze ograniczenie ich luzu dziêki mniejszej rozszerzalnoœci cieplnej stali.
Zastosowanie pow³ok na powierzchni noœnej t³oka poprawia warunki pracy
przy bardzo du¿ych obci¹¿eniach silnika do³adowanego i przeciwdzia³a zatarciu.
Warunki takie nie wystêpuj¹ podczas testu NEDC, poniewa¿ silnik poddawany
jest obci¹¿eniom czêœciowym, jednak umo¿liwia to rozwój koncepcji downsizingu
i skonstruowanie silnika o wiêkszej mocy jednostkowej.
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INNOVATIVE CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
OF THE PISTONS IN ASPECTS OF REDUCTION FRICTION LOSS
AND FUEL CONSUMPTION IN COMBUSTION ENGINE
Summary: The article presents the essence of innovative construction technologies
pistons of internal combustion engines, which is directed to reducing friction losses in
the piston-cylinder group and fuel consumption of internal combustion engine. The
focus here is on the ability to achieve these objectives by suitable design of the
piston-cylinder group. In particular, there are described the modern design solutions
pistons of aluminium and steel.
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KONCEPCJA UNIWERSALNEGO SYSTEMU
AUTOPOZIOMOWANIA POJAZDÓW SPECJALNYCH
Streszczenie: Artyku³ opisuje autorsk¹ koncepcjê rozwi¹zania pozwalaj¹cego na
autopoziomowanie pojazdów lub naczep specjalnych o zró¿nicowanych konstrukcjach. Projektowany system oparty jest na dwóch akcelerometrach przemys³owych,
które okreœlaj¹ stopnie odchylenia poprzecznego oraz wzd³u¿nego w dwóch wybranych punktach pojazdu.
G³ównym za³o¿eniem projektowanego systemu jest prawid³owe poziomowanie pojazdu
w zró¿nicowanych warunkach terenowych. Wiêkszoœæ pojazdów specjalistycznych
wymaga posadowienia ich w terenie w pozycji ca³kowicie wypoziomowanej. Umo¿liwia to ich prawid³ow¹ eksploatacjê. Przyk³adem takich pojazdów s¹ wozy transmisyjne, pojazdy pokazowe, symulatory czy platformy wojskowe. W wiêkszoœci przypadków istotnym parametrem eksploatacyjnym jest czas wypoziomowania pojazdu,
automatyzacja tego procesu oraz uniezale¿nienie od czynnika ludzkiego.
Zasadniczym problemem stawianym przed opisywanym systemem jest prawid³owe
rozmieszczenie akcelerometrów na konstrukcji. Czteropunktowe podparcie pojazdu
mo¿e w skrajnych przypadkach doprowadzaæ do przegiêæ konstrukcji, a w konsekwencji do jej trwa³ego uszkodzenia. Kluczowym zagadnieniem jest wiêc opracowanie
uniwersalnego algorytmu pozwalaj¹cego na ³atwe implementowanie systemu w nowych i niepowtarzalnych konstrukcjach pojazdów. W artykule podjêta zosta³a próba
formalnego opisu za³o¿eñ dla takiego systemu, a tak¿e doboru odpowiedniego sprzêtu oraz wymogów dotycz¹cych algorytmu steruj¹cego.

Wprowadzenie
Pojazdy oraz zabudowy specjalne niejednokrotnie musz¹ pracowaæ w niesprzyjaj¹cych warunkach otoczenia. Jednym z problemów pojawiaj¹cych siê
podczas eksploatacji tego typu maszyn jest odpowiednie wypoziomowanie
w miejscu pracy. Problem dotyczy np. telewizyjnych wozów transmisyjnych,
pojazdów pokazowych, symulatorów itp. Do prawid³owego umiejscowienia
pojazdu najczêœciej wykorzystuje siê elementy podpieraj¹ce w kilku punktach
pojazdu, co pozwala na bezpieczn¹ pracê w jego obrêbie. Prawid³owy proces
manualnego wypoziomowania pojazdu mo¿e jednak zabieraæ bardzo du¿o czasu, a w pewnych okolicznoœciach mo¿e okazaæ siê niewykonalne. Dlatego te¿
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podjêto próbê stworzenia systemu umo¿liwiaj¹cego automatyczne i szybkie poziomowanie pojazdu w ka¿dych warunkach. System w wersji podstawowej zosta³ zaimplementowany i przetestowany na kilku pojazdach specjalnych, nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e jest on w dalszym ci¹gu w fazie rozwoju i udoskonalania.

1. Zabudowy specjalne
Pojazdy i zabudowy specjalne podzieliæ mo¿na na dwie g³ówne kategorie:
– naczepy,
– pojazdy ciê¿arowe.
Te dwie kategorie ró¿ni¹ siê od siebie przede wszystkim sztywnoœci¹, która
po czêœci wynika z rozk³adu masy. Specyfika pojazdów specjalnych wymusza
jeszcze jeden podstawowy problem: ka¿dy pojazd jest jednostkowy i niepowtarzalny. To z kolei poci¹ga za sob¹ traktowanie ka¿dej konstrukcji indywidualnie. Dlatego te¿ docelowo opisywany system autopoziomowania powinien
byæ projektowany dla ka¿dego pojazdu indywidualnie. W kolejnych czêœciach
artyku³u przedstawiona zostanie wstêpna koncepcja s³u¿¹ca do dalszych badañ.
Prezentowany autorski system zastosowany zosta³ w kilku pojazdach i jego
dzia³anie nie przysparza problemów. W trakcie eksploatacji okaza³o siê jednak,
¿e dok³adniejsze rozmieszczenie elementów pomiarowych mog³oby usprawniæ
proces poziomowania. Pojazd, na którym system ju¿ dzia³a, to wóz transmisyjny jednej z polskich stacji telewizyjnych (rys. 1). Okazuje siê, ¿e przy sporych
gabarytach pojazdu (ponad 11 m d³ugoœci) dok³adnoœæ wypoziomowania pojazdu odgrywa zasadnicz¹ rolê. Spasowanie elementów ruchomych zabudowy
wymaga dok³adnoœci do 5 mm.

Rysunek 1. Przyk³adowa zabudowa, gdzie wykorzystano opisywany w artykule system
autopoziomowania
ród³o: autokontener.com.pl.
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2. Koncepcja systemu
Projektowany system to czêœæ wiêkszego zespo³u umo¿liwiaj¹cego kontrolê
i sterowanie wieloma innymi funkcjami zabudowy specjalnej. Na potrzeby systemu autopoziomowania mo¿na jednak wydzieliæ elementy niezbêdne do jego
funkcjonowania – zosta³y one przedstawione na rysunku 2.

Rysunek 2. Rozmieszczenie elementów sterowania systemem autopoziomowania zabudowy
ród³o: Opracowanie w³asne.

System sk³ada siê z niezbêdnych elementów, które mo¿na podzieliæ na dwa
odrêbne uk³ady:
– uk³ad hydrauliczny,
– uk³ad elektryczny.
Schemat przedstawiony zosta³ na rysunku 2. Poduk³ad hydrauliczny sk³ada
siê z pompy hydraulicznej oraz czterech podpór pojazdu. Poduk³ad elektryczny
to: sterownik PLC, panel steruj¹cy oraz dwa inklinometry. Oba poduk³ady ³¹cz¹
siê w obrêbie dwóch urz¹dzeñ: sterownika PLC oraz pompy hydraulicznej.
Dzia³anie systemu opiera siê na odpowiednim sterowaniu prac¹ pompy za
poœrednictwem sterownika PLC. Uproszczona wersja algorytmu sterowania
przedstawiona zosta³a na rysunku 3.
U¿ytkownik koñcowy ma mo¿liwoœæ operowania za pomoc¹ panelu steruj¹cego. Jego wersja zale¿y od pojazdu, mo¿e to byæ ekran LCD, HMI, pilot lub
przyciski z sygnalizacj¹ zwrotn¹. Panel jest po³¹czony dwukierunkowo ze sterow-
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nikiem PLC, który jest elementem zarz¹dzaj¹cym ca³ego systemu. Sterownik na
bie¿¹co monitoruje sygna³y pochodz¹ce z dwóch inklinometrów rozmieszczonych na pojeŸdzie i na ich podstawie tworzy algorytm sterowania dla pompy
hydraulicznej. Pompa z kolei jest uk³adem wykonawczym elektrozaworów, które bezpoœrednio odpowiadaj¹ za poruszanie siê odpowiednich podpór pojazdu.

Rysunek 3. Zale¿noœci pomiêdzy elementami systemu autopoziomowania pojazdu
ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Zastosowane inklinometry
Bior¹c pod uwagê gabaryty pojazdu i rozmieszczenie podpór, istotnym problemem jest dobranie odpowiednich inklinometrów. W tym celu dotychczas przetestowano dwa rozwi¹zania przemys³owe. Oba to produkty niemieckiej firmy
IFM, która specjalizuje siê w urz¹dzeniach pomiarowych dla bran¿y mobilnej.
Pierwszy z wykorzystywanych czujników nachylenia to prostszy uk³ad
JN2100, przedstawiony zosta³ na rysunku 4. Urz¹dzenie pozwala na wykrywanie odchyleñ od poziomu w dwóch osiach w zakresie pomiarowym ± 180°. Rozdzielczoœæ pomiarowa wynosi 0,05° przy dok³adnoœci przynajmniej 0,5° i powtarzalnoœci pomiaru 0,1°. Uk³ad JN2100 komunikuje siê z systemem sterowania za
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poœrednictwem sieci CANopen z domyœln¹ prêd- koœci¹ transmisji 125 kBit/s.
Urz¹dzenie posiada dwa z³¹cza M12 oznaczone CAN-In oraz CAN-Out, co pozwala na jednoznaczn¹ i prost¹ konstrukcjê sieci komunikacyjnej.

Rysunek 4. Inklinometr JN2100
ród³o: Instrukcja monta¿u inklinometru JN2100, ifm.com.

Drugim testowanym urz¹dzeniem jest czujnik przechy³u CR2101 (rys. 5),
który stosowany jest do bardziej wymagaj¹cych aplikacji. Urz¹dzenie to dzia³a
w znacznie wê¿szym zakresie pomiarowym ni¿ omawiane poprzednio, ma za
to zdecydowanie wiêksz¹ dok³adnoœæ. Zakres k¹tów widzianych przez CR2101
to tylko ± 15°. To pozwala uzyskaæ parametry dok³adnoœci na poziomach: rozdzielczoœæ 0,001°, dok³adnoœæ 0,025° oraz powtarzalnoœæ 0,01°. Komunikacja
z reszt¹ systemu równie¿ odbywa siê wed³ug protoko³u CANopen z prêdkoœci¹
125 kBit/s.

Rysunek 5. Inklinometr CR2101
ród³o: Instrukcja monta¿u inklinometru CR2101, ifm.com.
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W tabeli 1 porównano najwa¿niejsze parametry pracy obu stosowanych inklinometrów.
Tabela 1. Zestawienie podstawowych parametrów stosowanych inklinometrów
Liczba osi pomiaru

JN2100

CR2101

2

2

Zakres pracy

± 180°

± 15°

Rozdzielczoœæ

0,05°

0,001°

Dok³adnoœæ

0,5°

0,025°

Powtarzalnoœæ

0,1°

0,01°

Komunikacja

CANopen

CANopen

Prêdkoœæ transmisji

125 kBit/s

125 kBit/s

Temperatura pracy

-40–85°C

-25–85°C

Stopieñ ochrony
Napiêcie zasilania

IP 69K

IP 67

9,2–30 V

10–32 V

Pobór pr¹du

max. 170 mA

max. 100 mA

Cena

ok. 1200 PLN

ok. 2300 PLN

ród³o: Opracowanie w³asne.

4. Realizacja systemu
W pierwszej, podstawowej wersji systemu inklinometry zosta³y umieszczone w osiach pracy podpór przednich oraz tylnych pojazdu. Umiejscowienie
oraz orientacjê przestrzenn¹ obu inklinometrów przedstawiono na rysunku 6.
Do obs³ugi zastosowano panel HMI z prostym interfejsem graficznym, na
którym na bie¿¹co mo¿na kontrolowaæ wysuw ka¿dej z podpór z osobna, a tak¿e w³¹czyæ autopoziomowanie, gdy zostan¹ spe³nione okreœlone warunki.
Pogl¹dowy widok ekranu sterowania przedstawiono na rysunku 7.
Procedura autopoziomowania pojazdu wymaga wykonania kilku podstawowych punktów:
1) do obs³ugi ekranu u¿ywanych jest 7 przycisków: wszystkie funkcyjne, góra
i dó³ z ró¿y wiatrów oraz OK,
2) wstêpna procedura poziomowania wymaga wypuszczenia wszystkich podpór pojazdu tak, aby dotknê³y pod³o¿a; w tym celu nale¿y zaznaczyæ podpory, które chce siê wypuœciæ, przez podœwietlenie na pomarañczowo oznaczeñ
LP, LT, PT oraz PP (LP to lewy przód, LT – lewy ty³, PT – prawy ty³, PP – prawy przód, patrz¹c od ty³u pojazdu) oraz sterowanie nimi za pomoc¹ przycisków góra i dó³ z ró¿y wiatrów; oznaczenie góra odnosi siê do podpór, a nie
pojazdu,
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Rysunek 6. Liniowe rozmieszczenie inklinometrów wzglêdem podpór zabudowy oraz
orientacja przestrzenna wskazañ inklinometrów
ród³o: Opracowanie w³asne.

Rysunek 7. Przyk³adowy interfejs sterowania systemem autopoziomowania zabudowy
ród³o: Opracowanie w³asne.

3) na ekranie ca³y czas widoczne s¹ przechy³y pojazdu we wszystkich kierunkach; liczby górne pokazuj¹ przechy³y przodu pojazdu, liczby dolne – ty³u;
aby mo¿liwe by³o uruchomienie autopoziomowania, nale¿y tak wysun¹æ
podpory, aby wszystkie przechy³y by³y mniejsze ni¿ 50 (liczby oznaczaj¹ setne czêœci stopni, zatem 50 oznacza 0,5° przechy³ pojazdu),
4) jeœli wszystkie przechy³y bêd¹ w zakresie < 50, mo¿na w³¹czyæ procedurê
autopoziomowania; w tym celu nale¿y wcisn¹æ przycisk OK; na wyœwietlaczu pojawi siê czerwony napis autopoziomowanie,
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5) proces mo¿e trwaæ do ok. minuty; jeœli w tym czasie pojazd osi¹gnie ¿¹dane
wypoziomowanie, mo¿na przerwaæ proces przez kolejne wciœniêcie OK; jeœli
autopoziomowanie zakoñczy siê w tym czasie samoczynnie, system wy³¹czony zostanie automatycznie;
6) proces autopoziomowania mo¿na w³¹czyæ w ka¿dym momencie, jeœli uzna
siê, ¿e pojazd przechyli³ siê zbyt mocno (grz¹ski grunt).
Autorski algorytm poziomowania dzia³a obecnie w licz¹cych 3 sekundy interwa³ach czasowych. Spowodowane to jest prób¹ eliminacji drgañ zabudowy
wywo³anej ka¿dorazowym wysuwaniem lub wsuwaniem podpór. Z tego powodu algorytm dzia³a skokowo. Przyk³adowy przebieg poziomowania zabudowy
pokazuje tabela 2.
Tabela 2. Sposób sterowania wysuwaniem podpór zabudowy dla przyk³adowego przechy³u
Kolejne kroki
(3 s)

Czas
(s)

Przechy³
poprzeczny

+45

+42

+24

+11

-1

+1

+1

0

-1

-1

+3

+1

12

Przechy³
wzd³u¿ny

-50

-48

-35

-31

-27

-22

-17

-14

-11

-10

-6

-4

33

LP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Podpory

LT

-

-

-

-

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

-

PT

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

-

odchylenie pojazdu od poziomu (x0,01o)

ród³o: Opracowanie w³asne.

czas poziomowania (s)
przechy³ poprzeczny

przechy³ wzd³u¿ny

Rysunek 8. Przebieg algorytmu autopoziomowania zabudowy dla inklinometru CR2101
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Procedura autopoziomowania polega na wybiórczym sterowaniu poszczególnymi podporami w zale¿noœci od przechy³u wzd³u¿nego i poprzecznego. Podpory mog¹ byæ sterowane parami: lewa–prawa lub przód–ty³ oraz ka¿da osobno.
Pojazd uznany jest za prawid³owo wypoziomowany w momencie osi¹gniêcia
tolerancji 0,05° w ka¿dym z kierunków. Na rysunku 8 przedstawiono procedurê
poziomowania z tabeli 2. Z przebiegów wynika jasno, ¿e uk³ad dzia³a skokowo,
ostatecznie jednak wykazuje on quasi-liniowy charakter regulatora nad¹¿nego.

Podsumowanie
Przedstawiony w artykule autorski system autopoziomowania pozwala na
wydajne i ca³kowicie automatyczne wypoziomowanie pojazdu specjalnego
w miejscu jego pracy. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e system w swej obecnej
formie jest projektem bardzo rozwojowym i wymagaj¹cym wielu testów i ulepszeñ. Przede wszystkim nale¿y podkreœliæ, ¿e obecna formu³a rozmieszczania
inklinometrów w pojeŸdzie jest rozwi¹zaniem tymczasowym. Taki system
spe³nia rolê, w sytuacjach skrajnych mo¿e okazaæ siê jednak niewystarczaj¹cy.
Niektóre konstrukcje noœne pojazdów mog¹ siê okazaæ zbyt podatne na wszelkiego rodzaju skrêcenia, co doprowadziæ mo¿e do niewypoziomowania takiego
pojazdu. Dlatego te¿ podjête zosta³y dalsze badania, które ostatecznie pozwol¹
na stworzenie niezawodnego systemu, który stosowany bêdzie na dowolnym
pojeŸdzie o znanej konstrukcji.
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UNIVERSAL LEVELING SYSTEM FOR SPECIAL VEHICLES
Summary: This article describes the concept of solution of leveling special vehicles or
trailers. The proposed system is based on two industrial accelerometers which determine a degree of deviations in two selected points of the vehicle.
The main task of designed system is the correct leveling of the vehicle in different terrain conditions. Most vehicles require that their field position is completely leveled.
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This allows their correct working, for example, vans, demonstration vehicles, simulators and military platforms. In most cases the time to level the vehicle is an important
parameter.
This paper describes a formal assumptions for such system. It also describes selection
of the right equipment and requirements relating to the control algorithm.
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BADANIE PRZEPUSTOWOŒCI PUNKTÓW
POBORU OP£AT NA AUTOSTRADZIE
Streszczenie: Na wiêkszoœci polskich autostrad pomiêdzy punktami poboru op³at panuj¹ dobre warunki ruchu, a przejazdy odbywaj¹ siê bez wiêkszych zak³óceñ. Niestety przyjemnoœæ z jazdy koñczy siê czêsto w momencie dojazdu do miejsca p³atnoœci.
Z badañ krajowych, jak i zagranicznych wynika, ¿e najwiêksze straty czasu ponosz¹
kieruj¹cy na manualnych punktach poboru op³at (PPO). W artykule przedstawiono
wyniki badañ empirycznych, które wykonane zosta³y w stanach zat³oczenia ruchowego na wybranych bramkach autostradowych w Polsce. Rezultaty badañ dotycz¹cych zmiennoœci przepustowoœci oraz czasów manualnej obs³ugi zostan¹ wykorzystane
w analizie efektywnoœci tego typu rozwi¹zañ. W podsumowaniu zestawiono rezultaty badañ i porównano je z wynikami podobnych badañ prowadzonych za granic¹
oraz przedstawiono alternatywne rozwi¹zania i zalecenia podnosz¹ce przepustowoœæ
punktów poboru op³at.

Wprowadzenie
Autostrady stanowi¹ najwa¿niejsze po³¹czenia drogowe obs³uguj¹ce relacje
miêdzyregionalne i miêdzynarodowe. W myœl definicji jest to droga przeznaczona wy³¹cznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposa¿ona przynajmniej
w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadaj¹ca wielopoziomowe wêz³y stanowi¹ce po³¹czenia ze wszystkimi przecinaj¹cymi j¹ drogami
transportu l¹dowego i wodnego. Autostrada wyposa¿ona jest w urz¹dzenia
obs³ugi podró¿nych, pojazdów i przesy³ek, przeznaczone wy³¹cznie dla jej
u¿ytkowników. Funkcja ruchowa autostrady powinna zapewniaæ sprawny
i p³ynny przejazd pojazdów z zachowaniem wysokiej prêdkoœci dopuszczalnej
(w Polsce 140 km/h). W kraju spotykamy zazwyczaj przekroje autostradowe 2 x 2
lub 2 x 3, których mo¿liwoœci przepustowe s¹ znacz¹ce. Obecne obci¹¿enie ruchem na wiêkszoœci autostrad jest dalekie od przepustowoœci, choæ w niektórych miejscach (np. na A4 w pobli¿u Krakowa) zdarzaj¹ siê momenty chwilowych spiêtrzeñ ruchu. Analizy wskazuj¹, ¿e gdy natê¿enie ruchu zbli¿a siê do
wartoœci przepustowoœci, to warunki ruchowe s¹ z³e, a kieruj¹cy odczuwaj¹
dyskomfort w podró¿owaniu (PSR E wed³ug metody HCM 20101).
1

Highway Capacity Manual, The Transportation Research Board, Washington, D.C. 2010.
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Budowa i dobór przekroju autostradowego to zadanie planistyczne o znaczeniu strategicznym. Przy jego doborze bierze siê pod uwagê po³o¿enie autostrady oraz prognozowane natê¿enia ruchu, które bêd¹ na niej wystêpowaæ
w okresie 30 lat od momentu jej wybudowania. Zagadnienia te s¹ niezwykle
wa¿ne ze wzglêdu na olbrzymie koszty budowy autostrad i oczekiwania
spo³eczeñstwa odnoœnie do wysokich standardów obs³ugi. Zadziwiaj¹ce jest
zatem, ¿e dopuszcza siê dzia³anie systemów poboru op³at, których funkcjonowanie generuje kolejki pojazdów i d³ugi czas oczekiwania. Wysoki standard
obs³ugi na autostradzie jest bardzo zani¿any na manualnych punktach poboru
op³at. Czêsto czas zaoszczêdzony przez kieruj¹cych na autostradzie, w porównaniu do czasu przejazdu drogami ni¿szych klas, zostaje stracony w przymusowym oczekiwaniu w kolejce w celu uiszczenia op³aty za przejazd.
Punkty poboru op³at (PPO) to miejsca, gdzie metod¹ manualn¹ pobierana
jest p³atnoœæ za przejazd odcinkiem autostrady (rys. 1). W obrêbie PPO jezdnie
s¹ poszerzone i wprowadzone s¹ ograniczenia prêdkoœci. W artykule podjêto
próbê okreœlenia œredniego czasu obs³ugi na PPO, a tak¿e ich przepustowoœci
w chwili, gdy do kasy ustawiaj¹ siê d³ugie kolejki pojazdów. Uzyskane wyniki
odniesiono do wartoœci podawanych w literaturze zagranicznej.

Rysunek 1. Kolejka pojazdów przed bramkami PPO przy wjeŸdzie na autostradê (fot. Tomasz Wiech)
ród³o: www.agencjagazeta.pl.
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1. Metodologia, za³o¿enia badawcze i obróbka danych
Badania dotycz¹ce czasów obs³ugi bramek na PPO oraz ich przepustowoœci
musz¹ byæ wykonywane w stanach nasycenia ruchem charakteryzuj¹cych siê
obecnoœci¹ kolejek pojazdów (pozostaj¹cych). Termin badania musia³ byæ zatem
tak dobrany, aby zosta³o spe³nione powy¿sze za³o¿enie. Do badañ wybrano manualny PPO na autostradzie, który jest okresowo przeci¹¿any ruchem. Badania
ruchu zaplanowano i wykonano na 6 bramkach autostradowych obs³uguj¹cych
pojazdy osobowe i ciê¿arowe w maju i w czerwcu 2014 r., tj. w pi¹tek i w niedzielê w godzinach popo³udniowych i wieczornych od godz. 14.00 do godz.
20.00. Zdecydowano siê na wideorejestracjê ruchu i póŸniejsz¹ obróbk¹ laboratoryjn¹ zarejestrowanego materia³u. Za³o¿ono, ¿e podczas badañ ruch nie mo¿e
byæ zak³ócony ¿adnymi czynnikami zewnêtrznymi lub losowymi. Podczas wykonywania pomiarów pogoda powinna byæ dobra i korzystna dla kieruj¹cych
pojazdami. Przy wykonywaniu badañ spe³niono powy¿sze za³o¿enia.
Wykonuj¹c badania, brano pod uwagê strukturê rodzajow¹ pojazdów znajduj¹cych siê przy poszczególnych bramkach. Rozró¿niono typowy podzia³ pojazdów: samochody osobowe, samochody dostawcze, samochody ciê¿arowe
bez i z przyczep¹. Podczas badañ motocykle klasyfikowano jako pojazdy osobowe ze wzglêdu na ma³e natê¿enie ich ruchu. Obróbkê materia³u wideo wykonano w warunkach laboratoryjnych z u¿yciem rejestratora przyciskowego RP5
(rys. 2).

Rysunek 2. Przyrz¹d pomiarowy – mikroprocesorowy rejestrator zdarzeñ RP5
ród³o: Informacje producenta PPH Apex Sp. z o.o., www.apex_apex.pl/.
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W trakcie ogl¹dania filmu przez naciœniêcie wczeœniej zakodowanych przycisków rejestrowano ka¿dy kolejno obs³ugiwany pojazd, który odje¿d¿a³ po tym,
jak kierowca uiœci³ op³atê za przejazd (analizowano ty³ pojazdów). Otrzymano
w ten sposób wstêpne wyniki dotycz¹ce czasów obs³ugi pojazdów z rozró¿nieniem struktury rodzajowej, a tym samym zestawy odstêpów czasowych pomiêdzy pojazdami zje¿d¿aj¹cymi z kolejki. Otrzymane dane zosta³y zestawione,
stablicowane i przeanalizowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz programie
Statistica. Czasy obs³ugi pojazdów oraz przepustowoœci zestawiono w interwa³ach piêciominutowych oraz godzinowych. Badania przeprowadzili Bo¿ena
Tla³ka i Miros³aw Dojka w ramach pracy magisterskiej prowadzonej pod
kierunkiem autora artyku³u.

2. Analiza zmiennoœci czasu obs³ugi pojazdów
Zmiennoœæ czasu obs³ugi pojazdów zale¿y w du¿ej mierze od formy p³atnoœci (p³atnoœæ elektroniczna lub gotówkowa), mo¿liwoœci obs³ugowych pracownika kasy, a tak¿e samego kieruj¹cego, który podje¿d¿a do okienka, dokonuje
op³aty i odje¿d¿a ze stanowiska. Najkrótsze czasy obs³ugi wyznaczono przy
p³atnoœciach kart¹ i gotówk¹ w sytuacji, gdy kieruj¹cy zap³aci³ za przejazd
wczeœniej odliczon¹ kwot¹ bez potrzeby wydawania reszty. Najd³u¿sze czasy
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Rysunek 3. Intensywnoœci czasów obs³ugi pojazdów osobowych na pojedynczej bramce
w kolejnych interwa³ach piêciominutowych
ród³o: Opracowanie w³asne.
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oczekiwania odnotowano przy p³atnoœciach walut¹ obc¹. Czas obs³ugi pojedynczego pojazdu odpowiada³ odstêpowi czasowemu liczonemu pomiêdzy tylnymi zderzakami pojazdów podje¿d¿aj¹cych i odje¿d¿aj¹cych po dokonaniu
op³aty. Poni¿ej przedstawiono wykresy ukazuj¹ce zmiennoœci czasów obs³ugi
pojazdów osobowych (rys. 3) oraz ciê¿arowych (rys. 5) zagregowane w interwa³ach piêciominutowych, a tak¿e histogramy zmiennoœci wszystkich zarejestrowanych czasów obs³ugi z podzia³em na pojazdy osobowe (rys. 4) i ciê¿arowe z przyczep¹ (rys. 6).
Z rysunków 3, 4, 5 oraz tabeli 1 wynika, i¿ pojazdy ciê¿kie z przyczep¹ posiadaj¹ zdecydowanie wy¿sze wartoœci parametrów statystycznych opisuj¹cych
czasy obs³ugi. Œredni czas obs³ugi pojazdów osobowych wynosi³ 19,38 s, natomiast pojazdów ciê¿kich z przyczep¹ 26,47 s. Zaistnia³e ró¿nice w czasach
obs³ugi wynikaj¹ g³ównie z gabarytów pojazdów ciê¿kich, a tak¿e opóŸnieñ
zwi¹zanych z zatrzymywaniem i ruszaniem pojazdów.
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Rysunek 4. Histogram przedstawiaj¹cy zmiennoœæ czasów obs³ugi pojazdów osobowych
(wszystkie bramki PPO)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Znacz¹cy wp³yw na wyniki analiz (opóŸniona obs³uga) mia³y równie¿ ró¿ne
(mieszane) formy p³atnoœci realizowane na pojedynczych bramkach PPO. Wykres rozk³adu liczebnoœci empirycznej wystêpowania czasów obs³ugi pojazdów
osobowych (rys. 3 i 4) przybiera postaæ wielomodaln¹, co sugeruje, i¿ na bramkach wystêpowa³y krótkie i wyd³u¿one czasy obs³ugi.
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Rysunek 5. Intensywnoœæ czasów obs³ugi pojazdów ciê¿arowych na pojedynczej bramce w
kolejnych interwa³ach piêciominutowych
ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 1. Zestawienie porównawcze parametrów opisuj¹cych czas obs³ugi pojazdów
osobowych oraz pojazdów ciê¿kich (s)
Rodzaj pojazdu

Kwantyl
15%

Kwantyl
50%

Kwantyl
85%

Œredni
czas
obs³ugi

Odchyle- Min. war- Max. warnie stan- toœæ czasu toœæ czasu
dardowe obs³ugi
obs³ugi

pojazdy osobowe

12,22

16,15

28,09

19,38

10,44

4,35

111,23

pojazdy ciê¿kie
z przyczep¹

13,71

23,32

39,36

26,47

15,79

4,35

207,94

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na rysunku 6, dotycz¹cym pojazdów ciê¿kich z przyczep¹, obserwuje siê
znacznie wiêkszy zakres zmiennoœci czasów obs³ugi ni¿ dla pojazdów osobowych. Histogram charakteryzuje siê siln¹ asymetri¹ prawostronn¹, której powodem mog¹ byæ problemy obs³ugowe. Wiêkszoœæ pojazdów przy odczycie elektronicznym jedynie zwalnia³a, ale pewn¹ grupê pojazdów stanowi³y takie, które
zatrzymywa³y siê w celu dokonania p³atnoœci lub korzysta³y z pomocy osób
obs³uguj¹cych PPO. Analogiczne kszta³ty wykresów uzyskano w analizie przepustowoœci manualnych punktów poboru op³at (zob. pkt 3).
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Rysunek 6. Zbiorczy histogram przedstawiaj¹cy zmiennoœci wszystkich czasów obs³ugi pojazdów ciê¿arowych z przyczep¹
ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Przepustowoœæ manualnych punktów poboru op³at
Przepustowoœæ PPO mo¿na wyznaczaæ w dwojaki sposób, tj. przeliczaj¹c
liczbê pojazdów obs³u¿on¹ w interwale piêciominutowym na godzinê lub zliczaj¹c pojazdy obs³u¿one w ci¹gu godziny. W artykule przedstawiono badania
jedynie z dwóch dni, dlatego zdecydowano siê na wyznaczenie przepustowoœci
korzystaj¹c z pierwszego sposobu, a uzyskane wyniki zweryfikowano sposobem drugim. Poni¿ej przedstawiono wykres w czasie ukazuj¹cy zmiennoœæ godzinow¹ przepustowoœci wszystkich analizowanych bramek przeznaczonych
do obs³ugi pojazdów osobowych, z krokiem piêciominutowym (rys. 7). Na
rysunku 8 porównano przepustowoœci godzinowe bramek obs³uguj¹cych pojazdy osobowe i ciê¿kie z przyczep¹.
Z przedstawionych wykresów wynika, ¿e przepustowoœæ bramek jest zmienna w czasie (podobnie jak czas obs³ugi). Zakres zmiennoœci jest znaczny i nie
jest bez znaczenia, gdy¿ ka¿dorazowe opóŸnienie obs³ugi przek³ada siê na
wyd³u¿enie czasu oczekiwania i d³ugoœci kolejek pojazdów. Wykres ukazuje
równie¿ trend malej¹cy przepustowoœci. Jego przyczyny s¹ zastanawiaj¹ce i powinny zostaæ zbadane na wiêkszej próbie z odnotowaniem czasu zmiany osób
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pracuj¹cych w kasach PPO. W tabeli 2 zestawiono empiryczn¹ œredni¹ wartoœæ
przepustowoœci bramek zarejestrowan¹ w warunkach polskich i ustalon¹
wed³ug danych zagranicznych2.
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Rysunek 7. Zbiorczy wykres wahañ godzinowych przepustowoœci bramek (pojazdy osobowe) w kolejnych piêciominutowych interwa³ach czasu
ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 2. Zestawienie œrednich wartoœci przepustowoœci bramek

Œrednia wartoœæ godzinowa
przepustowoœci bramki C (P/h)

Bramki, z których korzystaj¹
pojazdy osobowe (P/h)

Bramki, z których korzystaj¹ pojazdy ciê¿kie z przyczep¹ (P/h)

186

137

ród³o: Opracowanie w³asne.

Uzyskane œrednie wartoœci przepustowoœci s¹ doœæ niskie i pokazuj¹ zasadnicz¹ wadê tego systemu poboru op³at. Porównuj¹c uzyskane wyniki empiryczne przepustowoœci bramek z wartoœciami wyjœciowymi przepustowoœci pojedynczych pasów autostrady wed³ug HCM 2010, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e ju¿ przy
œrednim obci¹¿eniu pojedynczego pasa autostrady, gdy natê¿enie Q w stosunku
do przepustowoœci C wynosi Q/C= 0,5, do obs³ugi p³atnoœci (dla ruchu z jednego
2

The Layout of Toll Plazas, The Highways Agency & Transport Scotland, TA 98/08, vol. 6, section 3,
Part 6, Scotland 2008.
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Rysunek 8. Porównanie zmiennoœci przepustowoœci bramek dla pojazdów osobowych i
ciê¿kich z przyczep¹
ród³o: Opracowanie w³asne.

pasa ruchu) potrzeba co najmniej 6 bramek w jednym kierunku. Gdy Q/C wzroœnie i bêdzie wynosiæ 0,8, potrzeba bêdzie a¿ 10 bramek do obs³ugi pojedynczego
pasa ruchu. Utrzymanie manualnego PPO w obecnej formie jest niew³aœciwe,
a przy rosn¹cym wskaŸniku motoryzacji oraz zwiêkszaj¹cym siê wykorzystaniu
autostrad powodowaæ bêdzie pog³êbianie siê stanów kongestii. W tabeli 3 dokonano zestawienia uzyskanych wyników empirycznych z podobnymi badaniami
przeprowadzonymi w Wielkiej Brytanii, gdzie ruch po autostradach odbywa siê
ju¿ od kilkudziesiêciu lat.
Tabela 3. Porównanie przepustowoœci bramek PPO przy podobnych formach p³atnoœci
w warunkach polskich i za granic¹
Rodzaj pojazdu
pojazdy osobowe
pojazdy ciê¿kie
z przyczep¹

Forma p³atnoœci
rêczny pobór – karta,
gotówka, voucher itd.

Przepustowoœæ (P/h)
dane z literatury
zagranicznej*

Przepustowoœæ (P/h)
badania empiryczne

250–550

166–203

200–300

124–151

* The Layout of Toll Plazas, The Highways Agency & Transport Scotland, TA 98/08, vol. 6, section 3, Part 6, Scotland 2008

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Z powy¿szego zestawienia wynika, i¿ w warunkach polskich œrednia wartoœæ przepustowoœci bramki w ci¹gu godziny jest o ok. 45% ni¿sza ni¿ w warunkach zagranicznych Powy¿sze porównanie pokazuje, ¿e istniej¹ efektywne metody podniesienia przepustowoœci bramek autostradowych obs³ugiwanych
manualnie. Zarz¹dcy autostrad i PPO w Polsce powinni korzystaæ zarówno
z wyników prac krajowych3, jak i doœwiadczeñ zagranicznych, które s¹ czêsto
publikowane w prasie technicznej, i wyci¹gaæ z nich wnioski4.

Podsumowanie
Manualny system poboru op³at posiada liczne wady wynikaj¹ce g³ównie
z ma³ych przepustowoœci, przek³ada siê to na znaczne straty czasu w oczekiwaniu na dokonanie p³atnoœci, do których zmuszani s¹ kieruj¹cy pojazdami przy
zjeŸdzie z autostrady. D³ugie kolejki pojazdów i straty czasu pojawiaj¹ siê w sytuacji, gdy przepustowoœæ bramki zostanie przekroczona. Przepustowoœci bramek s¹ niestety niskie i przy tej formie poboru op³at oczekiwaæ mo¿emy tylko
pogorszenia sytuacji, je¿eli utrzyma siê wzrostowy trend wskaŸnika motoryzacji
w Polsce i wykorzystywania autostrad.
W literaturze zagranicznej spotkaæ mo¿na wiele publikacji opisuj¹cych wady
i zalety poszczególnych form poboru op³at. W pracy wskazano, ¿e z punktu widzenia minimalizacji strat czasu i d³ugoœci kolejek oraz zwiêkszenia przepustowoœci i utrzymania komfortu jazdy u¿ytkowników najbardziej op³acalnym systemem poboru op³at jest elektroniczny system p³atnoœci. W pracy zaleca siê
zarz¹dcom autostrad przeprowadzanie okresowych badañ ruchu, czego konsekwencj¹ mo¿e byæ zastosowanie specjalnie wydzielonych pasów dla pojazdów
uprzywilejowanych, dla sta³ych u¿ytkowników b¹dŸ dla pojazdów wielkogabarytowych. Z kolei autorzy pracy wskazuj¹, ¿e na poprawê warunków ruchu
na PPO wp³ywa rozdzielenie wszystkich form p³atnoœci i przypisanie je konkretnym bramkom, których oznakowanie powinno byæ dostrzegalne ze znacznej
odleg³oœci. Je¿eli na PPO wystêpuje ograniczona liczba bramek, to nale¿y rozdzieliæ przynajmniej p³atnoœci elektroniczne od p³atnoœci gotówk¹. W ten prosty
sposób mo¿na znacz¹co skróciæ czas oczekiwania na obs³ugê. Ka¿dy nowo powsta³y PPO powinien pomieœciæ wszystkie doje¿d¿aj¹ce pojazdy w strefie tzw.
oczekiwania. Jest to œciœle uzale¿nione od natê¿enia ruchu oraz tempa obs³ugi.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e natê¿enie ruchu bêdzie na tyle du¿e, ¿e niemo¿liwe bêdzie
osi¹gniêcie optymalnej liczby bramek. Dlatego tak wa¿ne jest odpowiednie i ra3
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cjonalne oszacowanie natê¿enia ruchu na autostradzie. Niedopuszczalne jest,
aby kolejki pojazdów wykracza³y poza tzw. strefê oczekiwania, jeœli chcemy
zachowaæ dobre warunki ruchu. Przepe³nienie PPO powinno byæ sytuacj¹ sporadyczn¹. Bardzo wa¿ne jest równie¿ prawid³owe zaprojektowanie obszaru
znajduj¹cego siê za bramkami (strefa ³¹czenia pasów). W warunkach amerykañskich4 zat³oczenie wynikaj¹ce z ³¹czenia pasów za bramkami (po dokonaniu
op³aty i przejeŸdzie przez bramki), oprócz d³ugoœci kolejki, jest czynnikiem determinuj¹cym czas oczekiwania na PPO.
Wa¿nym elementem wp³ywaj¹cym na przepustowoœæ PPO jest równie¿
czynnik ludzki, obejmuj¹cy zarówno reakcje, jak i cechy percepcyjne kieruj¹cych pojazdami oraz pracowników obs³uguj¹cych PPO. Rozwa¿ny kierowca to
taki, który w sposób pewny i œwiadomy wybierze bramkê z najkrótsz¹ kolejk¹
pojazdów.
System manualnego poboru op³at5 jest nieop³acalny zarówno z punktu widzenia potrzeb u¿ytkowników autostrady, jak i zak³óceñ ruchu wystêpuj¹cych
w czasie zat³oczenia na PPO. Wprowadzenie manualnego PPO wi¹¿e siê z licznymi utrudnieniami w ruchu wynikaj¹cymi g³ównie z jego niskiej przepustowoœci. W stanach kongestii obserwuje siê frustracjê zarówno osób podró¿uj¹cych,
jak i pracowników PPO. W artykule naœwietlono problem niskiej przepustowoœci
manualnych PPO oraz przedstawiono kilka rozwi¹zañ, które mo¿na doraŸnie
stosowaæ celem poprawy warunków ruchu. Problem uci¹¿liwego funkcjonowania PPO bêdzie siê w Polsce pog³êbia³ wraz ze wzrostem natê¿eñ ruchu na autostradach i dlatego nale¿y doraŸnie d¹¿yæ do usprawnienia tej formy pobierania
op³at, a w d³u¿szej perspektywie czasu do ca³kowitego jej wyeliminowania.
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RESEARCH OF TOLL PLAZAS CAPACITY ON MOTORWAYS
Summary: The article presents the results of empirical research carried out in the
states of congestion at selected motorway toll plazas in Poland. The results of the research, i.e. capacity and service time will be used in the analysis of the efficiency of
toll plazas. In summary, the results of the research were compared with the results of
similar abroad studies and the author presents other alternatives and recommendations to improve capacity of toll plazas.

