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HIERARCHIZACJA CZYNNIKÓW MAJ¥CYCH WP£YW
NA WYBÓR ŒRODKA TRANSPORTU DO CODZIENNYCH
PODRÓ¯Y NA PRZYK£ADZIE SZCZECINA
Streszczenie: Ka¿dy ze sposobów przemieszczania siê pasa¿erów posiada swoj¹ specyfikê, która wp³ywa na jego wybór. Mnogoœæ i zró¿nicowanie potrzeb przewozowych osób korzystaj¹cych z ró¿nych œrodków transportu powoduje, ¿e na obszarze
miasta, a szczególnie miasta rozwijaj¹cego siê w myœl zasad zrównowa¿onego rozwoju transportu, nale¿y odpowiednio kszta³towaæ podzia³ zadañ przewozowych.
W artykule, opieraj¹c siê na badaniach, przedstawiono hierarchizacjê czynników, które maj¹ wp³yw na wybór samochodu osobowego lub komunikacji miejskiej w realizacji codziennych podró¿y. Badana zbiorowoœæ obejmowa³a mieszkañców Szczecina
i okolic. W badaniu uwzglêdniono powody wyboru poszczególnych œrodków transportu do realizacji codziennych podró¿y, co pozwoli³o okreœliæ po¿¹dane cechy jakoœciowe poszczególnych sposobów przemieszczania siê.
Zbadanie przyczyn wykorzystania poszczególnych œrodków transportu umo¿liwia
podjêcie dzia³añ, które z jednej strony ograniczaj¹ wykorzystanie w codziennych
podró¿ach samochodów osobowych, a z drugiej – wp³ywaj¹ na zwiêkszenie liczby
osób korzystaj¹cych z alternatywnych do motoryzacji indywidualnej sposobów przemieszczania siê (przede wszystkim komunikacji miejskiej).
Analizuj¹c wyniki badañ dotycz¹cych zachowañ transportowych mieszkañców
Szczecina, mo¿na wskazaæ, jakie cechy komunikacji miejskiej s¹ preferowane przez
jej pasa¿erów, a jakie przez u¿ytkowników samochodów osobowych.

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu stwierdza siê, ¿e „wspó³czesne spo³eczeñstwo jest
spo³eczeñstwem w ruchu”1 oraz ¿e „mobilnoœæ jest przydatna ludziom do postrzegania wspó³czesnego œwiata”2. Próby sprostania wymaganiom mieszkañców
miast w zakresie zapewnienia odpowiednio funkcjonuj¹cego systemu transportowego, bez uwzglêdniania zasad zrównowa¿onego transportu, mog¹ prowadziæ do problemów z mobilnoœci¹. Rosn¹ca koniecznoœæ przemieszczania osób
1
2

S. Lash, J. Urry, Economies of signs and space, Sage, Londyn 1994, s. 252.
Ibidem, s. 256.
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sprawia, ¿e wiêkszy nacisk k³adzie siê na rozbudowê istniej¹cego systemu transportowego.
Codzienne podró¿e mieszkañców miast s¹ jednym z podstawowych elementów
dzia³alnoœci cz³owieka. Wiedza dotycz¹ca zachowañ transportowych jest niezwykle wa¿na w przypadku kszta³towania zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach.
Potrzeba transportowa, maj¹ca najczêœciej charakter wtórny wzglêdem potrzeby pierwotnej (np. praca, nauka itd.), wi¹¿e siê z podjêciem decyzji w zakresie
zaspokojenia potrzeby pierwotnej oraz wyboru sposobu realizacji przemieszczania. Konsument ocenia uci¹¿liwoœci zwi¹zane z podró¿¹ i na ich podstawie
podejmuje decyzjê o zaspokojeniu, b¹dŸ nie, potrzeby pierwotnej. Wp³yw oceny stopnia uci¹¿liwoœci przemieszczania wynika tak¿e z tego, czy ma on do czynienia z potrzeb¹ pierwotn¹ o charakterze obligatoryjnym (mniejsze znaczenie
uci¹¿liwoœci), czy fakultatywnym (wiêksze znaczenie). Konsument, w tym przypadku mieszkaniec miasta, uwzglêdnia uogólniony koszt podró¿y, który mo¿e
byæ wyra¿ony w czasie potrzebnym na podró¿, jej wartoœci pieniê¿nej i komforcie, i zestawia z korzyœciami wynikaj¹cymi z zaspokojenia potrzeby pierwotnej3.
Obecnie d¹¿y siê, by w codziennych podró¿ach mieszkañcy ograniczali u¿ytkowanie samochodów osobowych, a korzystali z transportu zbiorowego lub innych sposobów przemieszczania siê (np. rower lub podró¿e piesze). Powody
wyboru œrodka transportu zale¿¹ od pewnych specyficznych cech poszczególnych œrodków transportu. W wiêkszoœci przypadków du¿e znaczenie przypisuje siê takim elementom, jak: cena, jakoœæ oraz czas. W praktyce podczas wyboru
œrodka transportu rozwa¿a siê wiele zró¿nicowanych zmiennych, co zosta³o
przedstawione w dalszych czêœciach artyku³u. Wartoœciowanie poszczególnych
czynników tak¿e jest zmienne. U¿ytkownik transportu dokonuje wyboru,
zak³adaj¹c, ¿e spodziewana u¿ytecznoœæ danej us³ugi transportowej jest wy¿sza
ni¿ pozosta³ych4.
Celowe pokonywanie przestrzeni z wykorzystaniem wszelkich œrodków
transportu (b¹dŸ pieszo) okreœlane jest mianem mobilnoœci5. Codzienna
mobilnoœæ charakteryzuje siê krótkim okresem jej realizacji oraz ograniczeniem
przestrzennym dotycz¹cym przemieszczeñ wewn¹trz obszaru zamieszkania6.
Zmiany zachodz¹ce w miastach, w szczególnoœci dotycz¹ce systemu transportowego, spowodowa³y zmianê podejœcia do samej mobilnoœci, jak i kultury
mobilnoœci, st¹d te¿ pojawi³o siê pojêcie nowej kultury mobilnoœci. Stanowi ona
3

4

5

6

Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2010, s. 63.
E. Za³oga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1998, s. 103.
E. Za³oga, Trendy w transporcie l¹dowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 2013, s. 134.
V. Kaufmann, Re-thinking Mobility. Contemporary sociology, Ashgate, Hampshire 2002, s. 35 (t³umaczenie w³asne autorki).
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wartoœæ bêd¹c¹ efektem realizacji procesów transportowych w systemach transportowych miast, a jest osi¹gana w warunkach równowa¿enia celów ekonomicznych, spo³ecznych i œrodowiskowych.
Nowa kultura mobilnoœci to dzia³ania w zakresie rozwoju zrównowa¿onego
transportu w miastach wspieraj¹ce wzrost gospodarczy, poprawiaj¹ce poziom
¿ycia mieszkañców i innych u¿ytkowników transportu przy zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska.
Samo funkcjonowanie zbiorowego transportu publicznego w miastach nie
jest wystarczaj¹cym czynnikiem zmiany wzorców w zakresie wyboru sposobu
przemieszczania siê. Miasta europejskie z du¿ym zaanga¿owaniem realizuj¹
za³o¿enia nowej kultury mobilnoœci tak, by poprawiæ jakoœæ ¿ycia swoich mieszkañców i wp³yn¹æ w pozytywny sposób na wzorce nowej kultury mobilnoœci.

1. System transportowy Szczecina
Na system transportowy miasta sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce podsystemy: techniczny, organizacyjny oraz ekonomiczno-prawny7. System transportowy8 miasta odnosi siê do konkretnego obszaru, gdzie wykorzystuje siê poszczególne œrodki
przewozowe9:
– indywidualne m.in. rower, motorower, motocykl, taksówka, samochód osobowy;
– grupowe (u¿ywane wspólnie przez kilku lub wiêcej pasa¿erów) m.in. mikrobus, taksówka, samochód osobowy;
– zbiorowe m.in. autobus, trolejbus, tramwaj, metro, kolej miejska i regionalna.
Wspomniana nowa kultura mobilnoœci, w literaturze pojawiaj¹ca siê tak¿e
pod nazw¹ nowa kultura zrównowa¿onej mobilnoœci, charakteryzuje system
transportowy miasta, którego mieszkañcy chêtnie wybieraj¹ us³ugi transportu
zbiorowego oraz s¹ zachêcani poprzez ró¿ne dzia³ania i akcje, aby korzystaæ
z bardziej ekologicznych œrodków transportu, w tym kombinacji zrównowa¿onego transportu publicznego, rowerów, podró¿y pieszych, carsharingu10 itd.

7

8

9

10

Szerzej zob. W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1989, s. 294.
System transportowy charakteryzuje siê okreœlonym stopniem atomizacji oznaczaj¹cej, ¿e istnieje
potencjalnie du¿o mo¿liwoœci konfiguracji jego elementów. W. Downar, System transportowy.
Kszta³towanie wartoœci dla interesariusza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego,
Szczecin 2006, s. 98.
Zob. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 221.
Carsharing to inicjatywa polegaj¹ca na uruchomieniu miejskiej wypo¿yczalni samochodów, której
stacje znajduj¹ siê w newralgicznych punktach miasta lub wiêkszych osiedlach. Dzia³anie to ma
na celu ograniczenie wykorzystania prywatnych samochodów przez gospodarstwa domowe.
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Sieæ transportu zbiorowego Szczecina uwarunkowana jest jego podzia³em na
czêœæ lewo- i prawobrze¿n¹ Odry. Dlatego te¿ transport zbiorowy zapewnia
wielu operatorów, którym us³ugi zlecane s¹ przez organizatora przewozów, czyli Zarz¹d Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) w Szczecinie11. W motoryzacji
indywidualnej rosn¹ce wykorzystanie samochodów osobowych do zaspokajania codziennych podró¿y powoduje liczne utrudnienia, przede wszystkim dotycz¹ce funkcjonowania systemu transportowego miast (i obszarów przyleg³ych)
oraz koszty zewnêtrzne. WskaŸnik motoryzacji indywidualnej wynosi³ w 2014 r.
dla Szczecina 466 samochody osobowe na 1000 mieszkañców12.
Wzrost wykorzystania samochodów osobowych stanowi obecnie najwiêkszy
problem miejskich systemów transportowych. W Szczecinie, mimo obni¿aj¹cej
siê liczby ludnoœci, roœnie liczba zarejestrowanych samochodów osobowych, a
co za tym idzie – wskaŸnik motoryzacji indywidualnej (tab. 1).
Tabela 1. WskaŸnik motoryzacji indywidualnej i mobilnoœci opracowany na podstawie
danych statystycznych dla Szczecina w latach 2010–2015
Wyszczególnienie
samochody osobowe
(szt.)
zmiana liczby samochodów osobowych (%)
liczba ludnoœci
(osoby)
zmiana liczby ludnoœci
(%)
liczba pasa¿erów
komunikacji miejskiej

Rok
2010

2011

2012

2013

2014

2015

164 040

172 375

177 429

183 172

189 720

b.d.

100

105

108

112

116

b.d.

410 245

409 596

408 913

408 172

407 180

407 043*

100

99,84

99,68

99,49

99,25

99,22

14 2715 396 14 4216 788 14 4775 366 14 2018 284 13 9848 672 14 2501 091

zmiana liczby pasa¿erów
(%)

100

101,05

101,44

99,51

97,99

99,84

wskaŸnik motoryzacji
indywidualnej**

400

421

434

449

466

b.d.

347 878

352 095

354 049

347 937

343 457

349 971

wskaŸnik mobilnoœci***

* stan na dzieñ 30.06.2015 r.
** wskaŸnik motoryzacji indywidualnej to liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkañców
*** wskaŸnik mobilnoœci to liczba pasa¿erów komunikacji miejskiej na 1000 mieszkañców

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/
[dostêp: 6.12.2015] oraz danych Zarz¹du Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, http://zditm.
szczecin.pl/zalacznik.php [dostêp: 5.03.2016].
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Przedmiot i zakres dzia³alnoœci Zarz¹du Dróg i Transportu Miejskiego jest opisany w Za³¹czniku
do uchwa³y nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 paŸdziernika 2001 r., http://zditm.
szczecin.pl/zalacznik.php [dostêp: 5.03.2016].
Obliczenia w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/ [dostêp:
11.10.2015].
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Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w Szczecinie w miarê wzrostu liczby zarejestrowanych
samochodów osobowych systematycznie spada liczba pasa¿erów komunikacji
miejskiej, a jednoczeœnie spada liczba mieszkañców zameldowanych w granicach miasta. Rozwi¹zania problemów zwi¹zanych z rosn¹cym wykorzystaniem
samochodów osobowych w codziennych podró¿ach mo¿na szukaæ w koncepcji
nowej kultury mobilnoœci. Jest ona mo¿liwa do osi¹gniêcia w warunkach równowa¿enia celów ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych. Tak wiêc dzia³ania
zwi¹zane z badaniem czynników maj¹cych wp³yw na wybór œrodka transportu
mog¹ stanowiæ podstawê do odpowiedniego kszta³towania mobilnoœci w mieœcie pod wzglêdem polepszenia jakoœci us³ug komunikacji miejskiej i zwiêkszenie liczby jej pasa¿erów.

2. Wybór œrodka transportu – wyniki badañ ankietowych
w Szczecinie
Z punktu widzenia kszta³towania systemu transportowego miast niezwykle
wa¿ne jest badanie czynników maj¹cych wp³yw na wybór poszczególnych œrodków transportu. W artykule rozwa¿ania te bêd¹ dotyczyæ przede wszystkim
wyboru samochodu osobowego b¹dŸ komunikacji miejskiej. Badania, których
dotyczy przedstawiona analiza, zosta³y zrealizowane w 2014 r., a ich zakres
przedmiotowy obejmowa³ system komunikacji miejskiej Szczecina. Zakres przestrzenny dotyczy³ miasta Szczecin oraz jego okolic (przylegaj¹ce gminy), natomiast zakres podmiotowy wynika³ z zakresu przestrzennego i dotyczy³ mieszkañców i pasa¿erów transportu miejskiego na tym obszarze. W badaniu ankietowym
udzia³ wziê³o 589 osób.
Strukturê wykorzystania poszczególnych œrodków transportu i sposobów
przemieszczania siê przedstawiono na rysunku 1.
W ramach odpowiedzi „inaczej” wskazywano m.in. rower i autobus, skuter,
poci¹g i samochód oraz samochód i pieszo.
Wiêcej ni¿ co trzeci ankietowany korzysta z samochodu codziennie (37,69%),
natomiast co pi¹ty – kilka razy w tygodniu (19,69%). Niewiele osób korzysta
z samochodu kilka razy w miesi¹cu (11,88%) lub rzadziej (8,66%). Co pi¹ty respondent (22,07%) w ogóle nie korzysta z samochodu w codziennych podró¿ach (rys. 2).
Porównuj¹c dane dotycz¹ce czêstotliwoœci wykorzystania komunikacji miejskiej (30,73%) i samochodu osobowego (37,69%), zauwa¿yæ mo¿na wiêksz¹ czêstotliwoœæ korzystania z samochodu osobowego w codziennych podró¿ach.
Wykorzystanie komunikacji miejskiej jest znacznie czêstsze (21,56% do 8,66%
wskazañ dla samochodu osobowego) w przypadku podró¿y incydentalnych
(rzadziej/sporadycznie).
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inaczej, jak?, 3% autobusem podmiejskim (PKS), 0%
rowerem, 5%
samochodem osobowym, 35%
samochodem i komunikacj¹ miejsk¹, 6%
tramwajem, 10%

autobusem i tramwajem, 13%
autobusem miejskim, 15%

pieszo, 13%

Rysunek 1. Sposób zaspokojenia potrzeby przemieszczania siê w ramach codziennych
podró¿y w Szczecinie (%)
ród³o: Opracowanie w³asne.

37,69
30,73

18,68

19,69

22,07

21,56

18,68
11,88

8,66

codziennie

kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesi¹cu

komunikacja miejska

rzadziej/sporadycznie

10,36

nie korzystam

samochód osobowy

Rysunek 2. Czêstotliwoœæ korzystania z samochodu osobowego i komunikacji miejskiej (%)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Wœród najczêstszych przyczyn wykorzystania samochodu osobowego do codziennych podró¿y wskazywana by³a13 wygoda korzystania z samochodu
(72,55% wskazañ), zbyt d³ugi czas podró¿y œrodkami komunikacji miejskiej
(38,78%) oraz brak dogodnych po³¹czeñ komunikacji miejskiej (33,77%). Relatywnie ni¿szy koszt podró¿y (4,79%) oraz presti¿ (1,74%) by³y najrzadziej wskazywanymi przez respondentów odpowiedziami (rys. 3).
Analiza przyczyn wykorzystania poszczególnych œrodków transportu daje
podstawê do formu³owania oferty i ewentualnego jej dopasowania do potrzeb
pasa¿erów. Pozosta³e cechy poddane ocenie respondentów w zakresie wyboru
i wykorzystania poszczególnych œrodków transportu przedstawione s¹ w tabeli 2.
13

Respondenci mogli wybraæ maksymalnie trzy odpowiedzi z jedenastu mo¿liwych.
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72,55

38,78

7,41

4,79

1,74

relatywnie ni¿szy koszt podró¿y

presti¿

9,80

zbyt du¿a odleg³oœæ do przystanku
komunikacji miejskiej

12,42

charakter pracy
wymagaj¹cy mobilnoœci

15,90

wiêksze poczucie
bezpieczeñstwa osobistego

17,21

ma³y komfort podró¿y
komunikacj¹ miejsk¹

podwo¿enie innych cz³onków
rodziny (np. dzieci) do szko³y itp.

brak dogodnych po³¹czeñ
komunikacji miejskiej

zbyt d³ugi czas podró¿y
œrodkami komunikacji miejskiej

wygoda korzystania z samochodu

22,00

inne

33,77

Rysunek 3. Czynniki wyboru samochodu do realizacji podró¿y (%)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 2. Ró¿nice w wyborze poszczególnych œrodków transportu w ramach codziennych podró¿y (%)
Oceniany element
Cel podró¿y
Czynnik wyboru

Komunikacja miejska
praca – 45,08

praca – 46,62

spotkania towarzyskie – 27,84

zakupy – 26,14

dogodne po³¹czenia komunikacj¹ wygoda korzystania
miejsk¹ – 43,75
z samochodu – 72,55
relatywnie ni¿szy koszt
podró¿y – 38,83

Czêstotliwoœæ korzystania codziennie – 30,73

Czas podró¿y

Samochód osobowy

zbyt d³ugi czas podró¿y œrodkami
komunikacji miejskiej – 38,78
codziennie – 37,69

kilka razy w tygodniu/ kilka
razy w miesi¹cu – po 18,68

kilka razy w tygodniu – 19,69

od 11 min do 20 min – 49,62

do 20 min – 69,5

od 21 min do 40 min – 33,33

od 21 min do 40 min – 21,35*

* liczba wskazañ dla odpowiedzi 41–60 min wynios³a 3,70%, natomiast dla podró¿y ponad 60 min – 5,45%

ród³o: Opracowanie w³asne.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie powodów, które wp³ynê³yby na
zmianê ich decyzji w zakresie wyboru samochodu na rzecz komunikacji
miejskiej14 (rys. 4).

14

Respondenci mieli mo¿liwoœæ wskazania maksymalnie trzech odpowiedzi.
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51,42
33,77

32,68

32,03

31,37

8,50

6,97

5,23

2,61

inny powód, jaki?

je¿d¿ê tylko samochodem,
nie korzystam z komunikacji miejskiej

z³y stan zdrowia

ryzyko kradzie¿y
i uszkodzenia samochodu

u¿yczenie samochodu
innej osobie lub awaria

brak miejsc parkingowych

wiêksza wygoda koszystania
z komuniakcji miejskiej

zat³oczenie ulic
(korki uliczne)

ni¿sze koszty podró¿y
komunikacj¹ miejsk¹

dobra oferta
komuniakcji miejskiej

16,99

Rysunek 4. Powody wyboru komunikacji miejskiej zamiast samochodu (%)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Dla wiêkszoœci respondentów impulsem do zamiany samochodu na œrodki
transportu publicznego by³aby dobra oferta komunikacji miejskiej (51,42%), co
mo¿na rozumieæ tak¿e jako wymóg polepszenia jakoœci i wzrostu wartoœci us³ug
komunikacji miejskiej, ni¿sze koszty podró¿y komunikacj¹ miejsk¹ (33,77%)
oraz zat³oczenie ulic utrudniaj¹ce poruszanie siê samochodem (32,68%). Najrzadziej wskazywana odpowiedŸ to ryzyko kradzie¿y i uszkodzenia samochodu
(2,61%).
W przypadku pytania o wskazanie konkretnej sytuacji, kiedy respondent
wybiera œrodek transportu inny ni¿ samochód15 (rys. 5) najczêœciej wskazywano:
trudnoœæ z parkowaniem (39,22%), niesprawny samochód (30,72%) oraz brak
mo¿liwoœci korzystania w danej chwili z samochodu, gdy¿ korzysta z niego
inna osoba (24,40%).
Wœród odpowiedzi „inne”, gdzie respondenci mogli wskazaæ odpowiedzi
inne ni¿ zasugerowane, w wiêkszoœci przypadków (61,7%) jako ograniczenie
korzystania z samochodu podawano spo¿ywanie alkoholu i spotkania towarzyskie. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e respondenci dopiero na ósmym miejscu
(16,34%) wskazali komunikacjê miejsk¹ (lepsze po³¹czenia komunikacj¹
miejsk¹) jako powód wyboru œrodka transportu innego ni¿ samochód. Mo¿na
z tego wywnioskowaæ, i¿ aktualn¹ ofert¹ us³ugow¹ komunikacji miejskiej trudno jest konkurowaæ z mo¿liwoœciami korzystania z samochodu osobowego.
Zwi¹zane z korzystaniem z samochodu na obszarze miasta utrudnienia, do których zaliczyæ mo¿na: zat³oczenie ulic (19,39% wskazañ) lub zbyt du¿y koszt
15

Respondenci mieli mo¿liwoœæ wskazania maksymalnie trzech odpowiedzi.
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przejazdu samochodem (18,08%), nie s¹ na tyle zniechêcaj¹ce, by wybieraæ komunikacjê miejsk¹.

39,22
30,72
24,40

22,88

19.39

19,39

18,08

16,34

13,07

11,98
7,41

brak poczucia bezpieczeñstwa

brak prawa jazdy

inne, jakie?

z³e warunki atmosferyczne

lepsze po³¹czenia
komunikacji miejskiej

za du¿y koszt przejazdu
samochodem

zat³oczenie ulic

za ma³a odleg³oœæ

brak samochodu

z samochodu korzysta
inna osoba

samochód niesprawny

trudnoœæ z parkowaniem

2,40

Rysunek 5. Wybrane sytuacje, gdy wybiera siê œrodek transportu inny ni¿ samochód (%)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Opieraj¹c siê na analizie wyników badañ dotycz¹cych zachowañ transportowych mieszkañców Szczecina, mo¿na wskazaæ, jakie cechy komunikacji miejskiej s¹ preferowane przez jej pasa¿erów, a jakie przez u¿ytkowników samochodów osobowych. Na tej podstawie wyodrêbniono dwie grupy: u¿ytkowników
samochodów osobowych oraz u¿ytkowników komunikacji miejskiej (podró¿
dokonywana: autobusem, tramwajem oraz autobusem i tramwajem16), a tak¿e
przygotowano ranking postulatów (tab. 3).
Na podstawie tabeli 3 mo¿na wywnioskowaæ, ¿e najwa¿niejsze cechy funkcjonowania komunikacji miejskiej, w ocenie jej u¿ytkowników, to punktualnoœæ
kursowania (71,36% wskazañ), czêstotliwoœæ kursowania (68,64%) oraz dobre
skomunikowanie bez koniecznoœci przesiadania siê (35,45%). W ocenie osób korzystaj¹cych na co dzieñ z samochodów osobowych, a tylko sporadycznie z komunikacji miejskiej, najwa¿niejsze cechy jej funkcjonowania to czêstotliwoœæ
kursowania (60,48%), dostêpnoœæ (48,57%) oraz punktualnoœæ kursowania
(48,10%). Analiza ta potwierdzi³a zró¿nicowany poziom istotnoœci czynników,
które maj¹ wp³yw na wybór komunikacji miejskiej oraz samochodu jako œrodków podró¿y. Wskazuje tak¿e, w jakich obszarach nale¿y dzia³aæ, by kszta³towaæ
wartoœæ us³ugi dla pasa¿era komunikacji miejskiej i tym samym zachêcaæ u¿ytkowników samochodów osobowych do wyboru tego sposobu przemieszczania.

16

Grupa u¿ytkowników wybieraj¹cych samochody osobowe do codziennych podró¿y stanowi³a
n = 210 osób, natomiast u¿ytkowników komunikacji miejskiej n = 220.
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Tabela 3. Preferowane cechy komunikacji miejskiej Szczecina w podziale na u¿ytkowników
samochodów osobowych i komunikacji miejskiej

Wyszczególnienie

U¿ytkownicy
komunikacji
miejskiej
(% wskazañ)

Miejsce
w rankingu

U¿ytkownicy
samochodów
osobowych
(% wskazañ)

Miejsce
w rankingu

Punktualnoœæ kursowania

71,36

1

48,10

3

Czêstotliwoœæ kursowania

68,64

2

60,48

1

Dobre skomunikowanie bez
koniecznoœci przesiadania siê

35,45

3

33,33

4

Ceny biletów

35,00

4

32,38

5

Pewnoœæ odbycia podró¿y (niezawodnoœæ funkcjonowania)

33,64

5

18,10

11

Dostêpnoœæ komunikacji miejskiej

32,73

6

48,57

2

Jakoœæ taboru

28,64

7

26,19

9

Czystoœæ pojazdów i przystanków

20,45

8

20,48

10

Czas podró¿owania

20,00

9

30,95

7

Bezpoœrednioœæ podró¿y

17,73

10

26,19

8

£atwoœæ zakupu biletu

17,27

11

31,90

6

Zat³oczenie pojazdów komunikacji
miejskiej

15,00

12

16,19

12

Informacja w pojazdach i na przystankach (o rozk³adach, awariach
itd.)

14,09

13

13,33

13

Bezpieczeñstwo osobiste

10,91

14

11,90

15

Prêdkoœæ pojazdów komunikacji
miejskiej

9,55

15

4,29

16

Komfort podró¿y

8,64

16

12,38

14

Sposób obs³ugi przez personel
(kierowcy, kontrolerzy)

5,00

17

4,29

17

ród³o: Opracowanie w³asne.

Podsumowanie
Na podstawie powy¿szych informacji mo¿na wskazaæ cechy us³ugi transportowej, które maj¹ znaczenie w procesie wyboru œrodka transportu.
W ocenie pasa¿erów najwa¿niejsze dla funkcjonowania komunikacji
miejskiej to: czêstotliwoœæ kursowania, jej punktualnoœæ oraz dobre skomunikowanie bez koniecznoœci przesiadek. Natomiast w ocenie u¿ytkowników samochodów osobowych, oprócz czêstotliwoœci i punktualnoœci, znaczenie ma dostêpnoœæ komunikacji miejskiej. Rozpoznanie tych cech pozwala organizatorowi
transportu rozwa¿yæ potencjalne mo¿liwoœci poprawy œwiadczenia swoich
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us³ug, by zwiêkszyæ wartoœæ us³ugi w ocenie obecnych pasa¿erów lub kszta³towaæ j¹ celem zachêcenia do wyboru transportu zbiorowego przez u¿ytkowników samochodów osobowych.
Postulaty te, zg³aszane tak¿e przez osoby, które w codziennych podró¿ach
korzystaj¹ z samochodu osobowego, umo¿liwiaj¹ wskazanie elementów
maj¹cych znaczenie w przypadku konkurowania wartoœci¹ pomiêdzy komunikacj¹ zbiorow¹ i motoryzacj¹ indywidualn¹. Wa¿ne jest dopasowanie dzia³añ
z jednej strony ograniczaj¹cych wykorzystanie samochodów osobowych (przez
wspominane poprzednio narzêdzia ekonomiczne), z drugiej natomiast – zachêcaj¹cych do korzystania z us³ug komunikacji miejskiej, nie jako koniecznej alternatywy, ale us³ugi o odpowiednim standardzie, który wi¹¿e siê z pewn¹ wartoœci¹.
Przyk³ady wielu miast pokazuj¹, ¿e dzia³ania, które ograniczaj¹ mo¿liwoœæ
wykorzystania samochodu w miastach (prawne, organizacyjne, ekonomiczne
b¹dŸ techniczne/infrastrukturalne) s¹ mocno krytykowane, z biegiem czasu
mieszkañcy dostrzegaj¹ jednak zwi¹zane z tym korzyœci.
Literatura
Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/
Downar W., System transportowy. Kszta³towanie wartoœci dla interesariusza, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2006
Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci,
Warszawa 1989
Kaufmann V., Re-thinking Mobility. Contemporary sociology, Ashgate, Hampshire 2002
Lash S., Urry J., Economies of signs and space, Sage, Londyn 1994
Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2010
Za³oga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1998
Za³oga E., Trendy w transporcie l¹dowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2013
Zarz¹d Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, http://zditm.szczecin.pl/zalacznik.php

HIERARCHIZATION OF CRITERIA OF THE CHOICE OF TRANSPORT
FOR DAILY TRAVEL ON THE CASE OF SZCZECIN
Summary: Every transport mode has its own specific conditions which affect its
choice. Variety and diversity of the needs of people using the various transport
modes, cause on the area of the city (especially in the case of developing city) that it
should develop itself according to sustainable mobility principles.
The article presents the hierarchy of factors that affect the choice of car and public
transport in daily trips on the basis of research carried out using a questionnaire. The
article presents residents of Szczecin and surrounding areas. These are the people
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who have to or just can use public transport, as well as passenger cars. The study
takes into account the reasons for the selection of individual means of transport to
carry out daily trips which helped determine the desirable qualitative characteristics
of the various ways of movement.
Analysis of the reasons for the use of individual means of transport allows the action,
which on the one hand, restricts the use of cars for daily travels or the other – affects
the increase in the number of people using the alternative to individual transport
means of transport (especially public transport).
Based on the analysis of transport behaviour of inhabitants of Szczecin, it is possible
to specify what features of transport are preferred by the passengers, and which by
car users.
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PREFERENCJE M£ODYCH U¯YTKOWNIKÓW
TRANSPORTU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ICT
Streszczenie: Przedmiotem artyku³u jest ocena uwarunkowañ wprowadzania technologii ICT (ang. Information and Communication Technologies) adresowanych do grupy
m³odych u¿ytkowników transportu miejskiego. Charakterystyczn¹ cech¹ tej grupy
jest widoczna du¿a akceptacja dla nowych technologii, a tak¿e umiejêtnoœæ sprawnego pos³ugiwania siê platformami technicznymi, za pomoc¹ których rozwi¹zania ICT
udostêpniane s¹ na rynku. Reakcje tej grupy klientów transportu na rozwa¿ane innowacje zbadane zosta³y metod¹ kwestionariuszow¹. Uzyskane dane pokazuj¹ zarówno skalê akceptacji ró¿nych aplikacji ICT, jak i ocenê ich przydatnoœci. Pozwala to na
sformu³owanie wniosków w zakresie planowania miejskich systemów transportowych i optymalizacji ich dzia³ania, a tak¿e testowania, czy wprowadzanie zaawansowanych technologicznie rozwi¹zañ (takich jak ICT) mo¿e spowodowaæ migracjê
u¿ytkowników z segmentu indywidualnego transportu prywatnego do segmentu
zbiorowego transportu publicznego.

Wprowadzenie
Rozwi¹zania ICT, czyli technologie informacyjne i komunikacyjne, telematyka, to obecnie najczêœciej wprowadzane w transporcie publicznym udogodnienia. Postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej1 wskazuj¹ na d¹¿enie w³adz
transportowych do poprawy jakoœci transportu i efektywnoœci jego funkcjonowania g³ównie przez rozwój telematyki. Miejskie systemy transportowe to segment, w którym rozwi¹zania telematyczne mog¹ byæ stosunkowo ³atwo wprowadzone. Wynika to z istnienia wysokiego popytu na transport publiczny
z uwagi na du¿¹ gêstoœæ zaludnienia, stosunkowo du¿ego zapotrzebowania na
rozwi¹zania ICT zg³aszanego przez u¿ytkowników transportu (w porównaniu
do innych obszarów takich jak np. obszary wiejskie), du¿ej czêstotliwoœci wykorzystywania rozwi¹zañ ICT (du¿o wy¿szej dziennie ni¿ np. w transporcie
d³ugodystansowym). Nie bez znaczenia jest tak¿e równoleg³e funkcjonowanie
1

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. U. L207 z 6.08.2010).
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wielu podsystemów sytemu transportowego wymuszaj¹cych integracjê transportu, a wiêc uzasadniaj¹cych wprowadzenie ICT. Istnieje tak¿e wystarczaj¹ca
wola polityczna. Zapewnienie sprawnego transportu wewnêtrznego jest jednym z wa¿niejszych zadañ w³adz publicznych na obszarach miejskich. W konsekwencji dynamika dzia³añ w³adz lokalnych w zakresie transportu jest zdecydowanie wiêksza w miastach ni¿ poza nimi, co wynika ze skali potrzeb i z³o¿onoœci,
ponadto odpowiedzialnoœæ za organizacjê transportu w miastach jest bardziej
skoncentrowana, co sprzyja innowacjom.
Wprowadzanie rozwi¹zañ z zakresu ICT ogranicza przede wszystkim wysoki koszt nowych technologii oraz brak akceptacji, czêsto id¹cy w parze z brakiem umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nowoczesnymi rozwi¹zaniami, przez potencjalnych klientów transportu. Istniej¹ tak¿e bariery organizacyjne i prawne po
stronie operatorów transportu2. Usuniêcie niektórych barier le¿y w gestii organizatorów i zarz¹dców transportu, ograniczenie innych (akceptacja, umiejêtnoœæ
wykorzystania) zale¿y wprost od zachowañ u¿ytkowników. Na ich redukcjê
u¿ytkownicy maj¹ wiêc wp³yw poœredni. Przyk³adowo, bariera finansowa
zwi¹zana z wysokim kosztem wprowadzania technologii do transportu
mog³aby byæ zniwelowana, gdyby u¿ytkownicy zaakceptowali op³aty za korzystanie z rozwi¹zañ ICT. Ludzie m³odzi to grupa u¿ytkowników transportu
wykazuj¹ca potencjalnie najwiêksze zainteresowanie nowymi technologiami.
Wynika to z ich dobrej znajomoœci nowych technologii i platform, na których
mog¹ byæ one oferowane (smartfony, tablety, umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê Internetem). Ponadto m³odzi na ogó³ czêœciej i chêtniej akceptuj¹ innowacje3. Dodatkowo m³odzi u¿ytkownicy transportu charakteryzuj¹ siê du¿¹ mobilnoœci¹
oraz stosunkowo czêsto korzystaj¹ z transportu publicznego, prawdopodobnie
bêd¹ wiêc intensywnie korzystaæ z wprowadzanych udogodnieñ.
Prezentowane wyniki badañ odnosz¹ siê do grupy 101 u¿ytkowników transportu w wieku 21–27 lat, korzystaj¹cych z transportu miejskiego w ró¿nych relacjach w obrêbie aglomeracji Trójmiasta. U¿ytkownicy pos³uguj¹ siê zarówno
transportem publicznym (kolej miejska, autobusy i tramwaje), jak i transportem
na u¿ytek w³asny (90% badanych zadeklarowa³o, ¿e posiada potencjalny dostêp
do samochodu osobowego w przynajmniej 50% wszystkich zg³aszanych potrzeb przewozowych).

2

3

D. Banister, D. Stead, Impact of information and communications technology on transport, „Transport
Reviews” 2004, vol. 24, issue 5.
W. Lusoli, C. Miltgen, Young People and Emerging Digital Services. An Exploratory Survey on Motivations,
Perceptions and Acceptance of Risks, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, Luxembourg 2009, s. 57.
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1. Rozwi¹zania ICT w transporcie miejskim
Instrumenty z zakresu ICT mo¿na przyporz¹dkowaæ do szeœciu obszarów4:
– systemy zarz¹dzania transportem – wszelkie aplikacje pozwalaj¹ce na planowanie i efektywne dzia³anie systemu transportowego;
– systemy informacji pasa¿erskiej – aplikacje, których g³ówn¹ cech¹ jest udostêpnienie podró¿nym ca³ego zakresu informacji dotycz¹cych odbywanej lub
planowanej podró¿y (czasy przejazdu, godziny odjazdu/przyjazdu, czas
osi¹gniêcia punktów poœrednich na trasie, trasy przemieszczania, warunki na
trasach przemieszczania i w punktach przesiadkowych itd.);
– elektroniczne aplikacje biletowe – bilety elektroniczne i inne elektroniczne
systemy poboru op³at za wykorzystanie urz¹dzeñ transportowych;
– systemy wspó³dzia³ania pojazdów z infrastruktur¹ V2I (ang. Vehicle-to-Infrastructure) – zapewniaj¹ce interakcjê miêdzy pojazdami a infrastruktur¹
w zakresie poprawy p³ynnoœci przemieszczenia, poprawy bezpieczeñstwa itd.;
– systemy wspó³dzia³ania pojazdów V2V (ang. Vehicle-to-Vehicle) – zapewniaj¹ce
interakcjê miêdzy uczestnicz¹cymi w ruchu pojazdami w celu poprawy bezpieczeñstwa lub zwiêkszenia efektywnoœci wykorzystania infrastruktury;
– systemy DRTS (ang. Demand Responsive Transport Services) – proponuj¹ce mechanizm, gdzie pasa¿er jest odbierany/dostarczany do wybranej lokacji w dogodnym dla niego momencie – systemy dzia³aj¹ce jak us³ugi taxi, ale z wykorzystaniem zbiorowego transportu publicznego i w cenach zbli¿onych do
tych, jakie stosowane s¹ w regularnym transporcie publicznym.
Rozwi¹zania z pierwszej grupy s¹ skierowane przede wszystkim do organizatorów transportu oraz przewoŸników. S³u¿¹ poprawie planowania, optymalizacji siatki po³¹czeñ i bardziej efektywnemu wykorzystaniu istniej¹cych zasobów.
Aplikacje z drugiej grupy maj¹ na celu u³atwienie dostêpu oraz efektywniejsze
wykorzystanie ró¿nych rodzajów transportu przez u¿ytkowników. Podstawowym zadaniem tych aplikacji jest dostarczenie informacji pozwalaj¹cych u¿ytkownikowi transportu na oszczêdnoœæ czasu wynikaj¹c¹ z lepszego planowania
podró¿y. Grupa trzecia dotyczy wprowadzania nowych metod pobierania op³at
za transport i s³u¿y zarówno u¿ytkownikom, jak i organizatorom transportu.
Oszczêdnoœci uzyskane dziêki tym rozwi¹zaniom z jednej strony dotycz¹ czasu,
który nale¿a³oby poœwiêciæ na zakup biletu tradycyjnego, z drugiej – kosztów
operacyjnych przewoŸników. Aplikacje zapewniaj¹ce wspó³dzia³anie pojazdów
z infrastruktur¹ s³u¿¹ przede wszystkim poprawie p³ynnoœci ruchu pojazdów.
Ma to szczególnie du¿e znaczenie w miastach, gdzie kongestia stanowi jedn¹
z g³ównych barier w zapewnieniu sprawnie dzia³aj¹cego systemu transportowe4

R. Enei, The potential role of ICT in favouring a seamless co-modal transport system, Deliverable 3.1 of
COMPASS, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh 2012, s. 1.
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go. Natomiast komunikacja miêdzy pojazdami zapewniæ ma przede wszystkim
lepsze zgranie odjazdów i przyjazdów œrodków transportu, maj¹ce usprawniæ
przesiadki. Komunikuj¹ce siê ze sob¹ w ramach takich systemów urz¹dzenia
transportowe reaguj¹ na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê w czasie rzeczywistym i wprowadzaj¹ korekty do funkcjonowania systemu. Aplikacje typu DRTS s¹ najdalej
id¹cymi usprawnieniami funkcjonowania transportu, zmierzaj¹ one bowiem do
zapewnienia funkcjonowania transportu zbiorowego na warunkach zbli¿onych
do transportu indywidualnego, a wiêc przewozu œwiadczonego na zasadzie
drzwi-drzwi przy zachowaniu niskiej ceny.

2. Badanie preferencji m³odych u¿ytkowników transportu
miejskiego
Badanie przeprowadzono na grupie m³odych u¿ytkowników transportu
w celu okreœlenia ich stosunku do rozwi¹zañ ICT w transporcie miejskim. Ankietowani korzystaj¹ z rozwi¹zañ transportowych w obrêbie aglomeracji Trójmiasta. Badaniu poddano aplikacje, które s¹ znane u¿ytkownikom transportu
z praktyki lub przynajmniej rozumiej¹ oni zasadê ich funkcjonowania5. Nie
poddawano ocenie aplikacji maj¹cych przynieœæ oszczêdnoœci organizatorom
transportu, poniewa¿ u¿ytkownicy z regu³y nie potrafi¹ trafnie oceniæ kosztów
i korzyœci wynikaj¹cych z ich wprowadzenia dla strony poda¿owej. Aplikacje
ICT znajduj¹ce zastosowanie w transporcie miejskim poddane ocenie przez respondentów zestawiono w tabeli 1.
Pytani mieli ustosunkowaæ siê do kwestii oceny przydatnoœci poszczególnych rozwi¹zañ, oceny potencjalnej oszczêdnoœci czasu, jak¹ daæ mo¿e wykorzystanie proponowanych narzêdzi, wysokoœci op³at za korzystanie z tych udogodnieñ i rezygnacji z podró¿y indywidualnych samochodem osobowym na
rzecz transportu zbiorowego.
W zakresie oceny przydatnoœci pos³u¿ono siê skal¹ ocen od 1 do 5, gdzie
1 oznacza³o rozwi¹zanie nieprzydatne, zaœ 5 – bardzo przydatne. Nastêpnie poproszono ankietowanych o ocenê jak¹ œrednio oszczêdnoœæ czasu (w minutach)
przy pojedynczej podró¿y da im korzystanie z poszczególnych aplikacji. W kolejnym kroku respondenci mieli oceniæ maksymaln¹ wysokoœæ miesiêcznej
op³aty jak¹ sk³onni byliby ponieœæ w zamian za dostêp do poszczególnych
us³ug. Pytani mieli œwiadomoœæ, ¿e chodzi o kwotê dodatkow¹ ponad cenê biletu. Ponadto po dokonaniu wstêpnej oceny wartoœci poszczególnych aplikacji
ankietowani proszeni byli o podliczenie sumy miesiêcznych wydatków i ewentualn¹ korektê sk³adowych, jeœli uznaliby, ¿e zaproponowane pocz¹tkowo indy5

Przed przyst¹pieniem do odpowiedzi ankietowani informowani byli szczegó³owo o zasadach na
jakich opiera siê ka¿da z aplikacji.
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widualnie wielkoœci sumuj¹ siê do kwoty przekraczaj¹cej ich sk³onnoœæ do
zap³aty.
Tabela 1. Aplikacje ICT stanowi¹ce przedmiot badania
Lp.

Aplikacja

1

elektroniczna informacja rozk³adowa w telefonie komórkowym – dedykowana aplikacja

2

elektroniczna informacja rozk³adowa w telefonie komórkowym – strona www

3

elektroniczna informacja w czasie rzeczywistym, wskazuj¹ca aktualn¹ lokalizacjê autobusu/
poci¹gu miejskiego/tramwaju – w formie dedykowanej aplikacji

4

elektroniczna informacja w czasie rzeczywistym, wskazuj¹ca aktualn¹ lokalizacjê autobusu/
poci¹gu miejskiego/tramwaju – w formie strony www

5

elektroniczna informacja o opóŸnieniach/przyjazdach i odjazdach na przystanku

6

elektroniczna informacja o spodziewanym czasie dojazdu do miejsca docelowego (rzeczywistym, tj. uwzglêdniaj¹cym aktualne warunki na trasie) wyœwietlana w pojeŸdzie

7

mo¿liwoœæ zakupu biletu na przejazd przez Internet (konieczny wydruk)

8

mo¿liwoœæ zakupu biletu na przejazd przez smartfon (bez wydruku – zapisywany
w smartfonie)

9

DRTS – us³ugi taksówkowe transportu miejskiego. Mo¿liwoœæ zamawiania autobusu na zasadzie taksówki w godzinach nocnych (autobus ma okreœlony maksymalny czas przejazdu
do punktu docelowego, œwiadczy us³ugê drzwi-drzwi)

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na ostatnim etapie uczestnicy badania pytani byli o sk³onnoœæ do rezygnacji
z wykorzystania samochodu osobowego. Uprzednio badanych pytano o dostêp
do takiego samochodu. Zakres mo¿liwych odpowiedzi obejmowa³ warianty:
a) posiadam w³asny samochód;
b) cz³onek rodziny posiada samochód, którym mogê swobodnie dysponowaæ;
c) cz³onek rodziny posiada samochód, którym mog¹ dysponowaæ w co najmniej
po³owie przypadków zg³aszanych potrzeb,
d) nie posiadam regularnego dostêpu do samochodu.
Ocenie sk³onnoœci do rezygnacji z u¿ytkowania samochodu na rzecz transportu zbiorowego podlegali jedynie ci ankietowani, którzy wybrali uprzednio
odpowiedzi od a do c. Ewaluacjê wp³ywu, jaki mia³oby ewentualne wprowadzenie
rozwi¹zañ ICT na rezygnacjê z u¿ytkowania samochodu osobowego przeprowadzono na podstawie nastêpuj¹cych wariantów odpowiedzi: 1 – nie zrezygnujê z podró¿y samochodem, 2 – zazwyczaj nie zrezygnujê z podró¿y samochodem, 3 – w niektórych podró¿ach w mieœcie zrezygnujê z samochodu, 4 –
w wiêkszoœci podró¿y w mieœcie zrezygnujê z samochodu 5 – zrezygnujê z samochodu w niemal wszystkich podró¿ach w mieœcie.
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3. Preferencje m³odych u¿ytkowników transportu miejskiego
w zakresie ICT
Oceniaj¹c poszczególne rozwi¹zania, za najbardziej przydatne ankietowani
uznali elektroniczn¹ informacjê rozk³adow¹ dostarczan¹ za pomoc¹ dedykowanej aplikacji mobilnej (œredni wynik 4,65 punktów na 5 mo¿liwych). Równie wysokie noty zebra³y: aplikacja informuj¹ca w czasie rzeczywistym o aktualnej lokalizacji pojazdu (4,29), elektroniczna informacja o przyjazdach i odjazdach na
przystankach (4,54), mo¿liwoœæ zakupu biletu przez telefon (4,39). Informacja
o aktualnej lokalizacji wyœwietlana w autobusie, zdaniem odpowiadaj¹cych,
tak¿e charakteryzowa³a siê znaczn¹ przydatnoœci¹ (4,44). Warto zauwa¿yæ, ¿e jej
wersja stacjonarna by³a oceniana gorzej ni¿ dedykowana aplikacja na smartfon.
Zale¿noœæ tak¹ mo¿na zaobserwowaæ w odniesieniu do wszystkich aplikacji wystêpuj¹cych w dwóch wersjach, aplikacja mobilna zawsze uznawana by³a za
lepsz¹. Mniejszym zainteresowaniem cieszy³y siê: mo¿liwoœæ zakupu biletu
przez Internet, wymagaj¹ca jego wydrukowania (3,04) oraz us³uga DRTS (3,34).
Wykorzystanie rozwi¹zañ z zakresu ICT ma, wed³ug teorii, przynosiæ u¿ytkownikom korzyœci wynikaj¹ce przede wszystkim z oszczêdnoœci czasu6. Ustalenie œredniej oszczêdnoœci czasu ma wiêc znaczenia dla przeœledzenia kwestii
op³acalnoœci korzystania z transportu zbiorowego wyposa¿onego w ICT w porównaniu z transportem indywidualnym. Oczekiwana oszczêdnoœæ czasu wynikaj¹ca z wprowadzenia ró¿nych analizowanych rozwi¹zañ wynosi od 4,77 minut
dla informacji o opóŸnieniach/lokalizacji wyœwietlanej w pojeŸdzie i niemal
17 minut dla rozwi¹zañ DRTS (zob. rys. 1).
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Rysunek 1. Oczekiwana oszczêdnoœæ czasu wynikaj¹ca z wprowadzenia rozwi¹zañ ICT
w transporcie miejskim (min)
ród³o: Badania w³asne.

6

Accessibility Analysis and Transport Planning. Challenges for Europe and North America, eds. K.T. Geurs,
K.J. Krizek, A. Reggiani, Elgar, Cheltenham 2012, s. 44.
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Interesuj¹cych informacji dostarcza te¿ analiza skali spodziewanych oszczêdnoœci wg przedzia³ów czasowych (zob. rys. 2). Zdecydowana wiêkszoœæ u¿ytkowników transportu spodziewa siê raczej niewielkich oszczêdnoœci czasu na
skutek wprowadzenia elektronicznych systemów informacji. Oszczêdnoœæ do
maksymalnie 5 minut kojarzona jest zarówno z informacjami rozk³adowymi
udostêpnianymi w telefonie i przez strony www (odpowiednio 50% i 55%), jak
i informacjami lokalizacyjnymi udostêpnianymi przez aplikacjê smartfonow¹
(59%) i tradycyjny Internet (69%). Dla informacji na temat faktycznego czasu
przyjazdu/odjazdu wyœwietlanej na przystankach jest to 67%, a dla tej samej informacji udostêpnianej w pojazdach – 73%. Podobn¹ charakterystyk¹ odpowiedzi odznacza siê zakup biletu przez Internet (z koniecznoœci¹ jego wydrukowania) – 78%. Natomiast w przypadku dwóch ostatnich rozwa¿anych rozwi¹zañ –
aplikacji biletowej na smartfon oraz DRTS – zauwa¿yæ mo¿na oczekiwanie du¿o
wiêkszych oszczêdnoœci czasowych. Zw³aszcza DRTS charakteryzuje siê du¿o
bardziej zró¿nicowanym rozk³adem oczekiwañ. Prawie 11% ankietowanych
s¹dzi, ¿e dziêki takiej us³udze oszczêdzi nawet godzinê, a 13%, ¿e co najmniej
30 minut. S¹ to bardzo znacz¹ce oszczêdnoœci czasu.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

informacja
rozk³adowa
w telefonie
– aplikacja

informacja
rozk³adowa
w telefonie
– www

informacja
lokalizacyjna
w telefonie
– aplikacja

zakup biletu
zakup biletu
informacja
informacja
informacja
lokalizacyjna o punktualnoœci o punktualnoœci przez Internet przez telefon
– bez wydruku
– wydruk
w telefonie na przystankach w pojazdach
– www

do 2 minut

do 5 minut

do 7 minut

do 10 minut

do 20 minut

do 30 minut

do 60 minut

> 60 minut

DRTS

do 15 minut

Rysunek 2. Rozk³ad oczekiwanej oszczêdnoœæ czasu uzyskanej na skutek wprowadzenia
rozwi¹zañ ICT w transporcie miejskim (%)
ród³o: Badania w³asne.
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Oszczêdnoœci te warunkowane s¹ niezawodnoœci¹ systemu. Przedstawiane
za pomoc¹ narzêdzi ICT informacje musz¹ byæ bardzo precyzyjne, w przeciwnym wypadku prowadziæ bêd¹ do b³êdnego planowania podró¿y. Pojawi siê
wówczas zjawisko zniechêcenia do ICT z powodu ich nieprecyzyjnego
dzia³ania7. Skoro u¿ytkownicy dostrzegaj¹ korzyœci p³yn¹ce z wprowadzenia systemów ICT do transportu miejskiego, zasadne staje siê pytanie, ile s¹ sk³onni
zap³aciæ za tego typu udogodnienia. Technologie ICT s¹ doœæ kosztowne.
Przyk³adowo, roczne koszty funkcjonowania systemu internetowej informacji
o po³¹czeniach w Londynie (Transport Direct) wynosz¹ ok. 6 mln GBP8. Przynajmniej czêœciowa partycypacja u¿ytkowników w kosztach funkcjonowania ró¿nych aplikacji mog³aby sk³oniæ operatorów transportu do wiêkszego zaanga¿owania nie tylko we wprowadzanie rozwi¹zañ do systemu, ale tak¿e poszerzanie
ich funkcjonalnoœci i zapewnienie niezawodnoœci dzia³ania. Sk³onnoœæ do
zap³aty za wykorzystanie ró¿nych rozwi¹zañ ICT w miastach zobrazowano na
rysunku 3. Przeciêtna sk³onnoœæ do ponoszenia dodatkowej miesiêcznej op³aty
za wykorzystywanie ICT kszta³tuje siê od 66 groszy za dostêp do informacji
lokalizacyjnych poprzez Internet do 6 z³otych i 6 groszy za us³ugi DRTS.
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Rysunek 3. Deklarowana wysokoœæ miesiêcznej op³aty za korzystanie z ICT (PLN)
ród³o: Badania w³asne.

Interesuj¹cych danych dostarcza bli¿sze przyjrzenie siê strukturze deklarowanych p³atnoœci (zob. rys. 4). Zdecydowanie najwiêcej u¿ytkowników transportu wychodzi z za³o¿enia, ¿e rozwi¹zania telematyczne w transporcie powinny byæ darmowe. Charakterystyczne jest, ¿e u¿ytkownicy du¿o bardziej sk³onni
s¹ zap³aciæ za dedykowan¹ aplikacjê na smartfon ni¿ za identyczne rozwi¹zanie
bazuj¹ce na dostêpie do stron www. Finalnym elementem badania by³o pytanie,
7

8

M. B¹k, P. Borkowski, Applicability of ICT solutions in passenger transport – case studies from different
European backgrounds, „Transport” 2015, vol. 30, issue 3, s. 372–381.
P. Borkowski, J. Burnewicz, M. B¹k, B. Paw³owska, Uwarunkowania rozwoju multimodalnych planerów
podró¿y i transportowych us³ug informacyjnych w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2013, s. 117.
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czy u¿ytkownicy transportu indywidualnego sk³onni s¹ z niego zrezygnowaæ w
reakcji na oferowane im udogodnienia. Daje siê zauwa¿yæ nisk¹ sk³onnoœæ do
rezygnacji z transportu indywidualnego (zob. rys. 5).
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Rysunek 4. Struktura deklarowanych op³at za dostêp do rozwi¹zañ ICT (%)
ród³o: Badania w³asne.
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1 – nie rezygnujê z samochodu
2 – zazwyczaj nie rezygnujê z samochodu
3 – w niektórych podró¿ach zrezygnujê z samochodu
4 – w wiekszoœci podró¿y zrezygnujê z samochodu
5 – zrezygnujê z samochodu w niemal wszystkich podró¿ach

Rysunek 5. Deklarowana sk³onnoœæ do rezygnacji z transportu indywidualnego (%)
ród³o: Badania w³asne.
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Jak wynika z badañ od 34% do 54% respondentów nie zamierza w ogóle rezygnowaæ z samochodu osobowego jako œrodka transportu. Najwy¿szy wskaŸnik przesuniêæ miêdzyga³êziowych zaobserwowaæ mo¿na w odniesieniu do
DRTS, co jest naturaln¹ konsekwencj¹ charakteru tej us³ugi, ale nawet tu a¿ 39%
ankietowanych nie widzi mo¿liwoœci rezygnacji z transportu w³asnego. Natomiast na pytanie, czy koszty wprowadzania ICT w transporcie miejskim powinny byæ roz³o¿one miêdzy wszystkich u¿ytkowników transportu przez wzrost
ceny biletów, czy te¿ przypisane jedynie do tych, którzy z aplikacji korzystaj¹
(jako miesiêczny abonament), zdecydowana wiêkszoœæ (74,7%) wskaza³a tê
drug¹ opcjê.

Podsumowanie
Nastawienie m³odych u¿ytkowników transportu do aplikacji ICT jest bardzo
pozytywne. Wiêkszoœæ z nich wskazuje na ich wysok¹ przydatnoœæ. Jednoczeœnie daj¹ siê zauwa¿yæ preferencje w stosunku do rozwi¹zañ oferowanych za pomoc¹ najnowszych technologii (aplikacje smartfonowe) w zestawieniu z opartymi na tradycyjnym dostêpie do stron www.
Wiêksza jest te¿ sk³onnoœæ do ponoszenia op³at za aplikacje smartfonowe ni¿
identyczne co do treœci, ale prezentowane inaczej (poprzez www) rozwi¹zania.
Mo¿na domniemywaæ, ¿e jest to konsekwencja istniej¹cego modelu funkcjonowania komunikacji elektronicznej. Badani (analizowany segment to ludzie
m³odzi) s¹ aktywnymi u¿ytkownikami treœci elektronicznych. Ró¿ny jest jednak
sposób dostêpu do nich. Pos³ugiwanie siê przegl¹dark¹ www jest bezp³atne.
U¿ytkownicy przenosz¹ wiêc te zachowanie na aplikacje ICT otwierane z poziomu
przegl¹darki. Ich zdaniem nie korzystaj¹ z dedykowanego im udogodnienia,
a raczej z ogólnie dostêpnej platformy, do której akces maj¹ wszyscy, niezale¿nie czy s¹ klientami transportu. Zestawiaj¹c to z dominuj¹cym przekonaniem,
¿e za aplikacjê p³aciæ powinien ten, kto z niej korzysta, wydaje siê, ¿e uznaj¹c
dostêp do Internetu za powszechny, jednoczeœnie uwa¿aj¹, i¿ wprowadzenie
op³at by³oby form¹ dotowania nieaktywnych u¿ytkowników. Tymczasem aplikacje dedykowane na smartfony bardzo czêsto dostêpne s¹ przez specjalne sklepy z aplikacjami i mikrop³atnoœci za korzystanie z nich s¹ utrwalonym modelem
biznesowym. U¿ytkuj¹c dedykowan¹ aplikacjê transportow¹, m³odzi klienci
transportu traktuj¹ j¹ wiêc analogicznie jak inne aplikacje smartfonowe. Byæ
mo¿e ta obserwacja wskazuje drogê wprowadzania przynajmniej czêœciowej
odp³atnoœci za zaawansowane us³ugi transportowe, jak¹ mog¹ pod¹¿yæ przewoŸnicy i organizatorzy transportu.
Niska akceptacja dla rezygnacji z transportu indywidualnego wskazuje, ¿e
niezale¿nie od tego, w jak wiele usprawnieñ technologicznych wyposa¿any
bêdzie transport publiczny, liczna grupa u¿ytkowników z zasady preferowaæ
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bêdzie transport indywidualny z uwagi na te jego cechy, których nawet najlepiej funkcjonuj¹cy transport zbiorowy nie jest w stanie zagwarantowaæ. Jest to
tym bardziej widoczne, gdy weŸmie siê pod uwagê, ¿e ci sami u¿ytkownicy,
którzy deklaruj¹ nisk¹ sk³onnoœæ do zamiany samochodu osobowego na transport publiczny, ocenili proponowane rozwi¹zania ICT jako przydatne lub bardzo przydatne. Istnieje jednak spora grupa u¿ytkowników sk³onnych zrezygnowaæ z samochodu przy niektórych przejazdach. W zale¿noœci od przyjêtego
kryterium oceny efektywnoœci przesuniêcia przejazdów z transportu indywidualnego do zbiorowego mo¿e to ju¿ byæ dostateczna liczba u¿ytkowników, by
uzasadniæ wprowadzanie rozwi¹zañ ICT.
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PREFERENCES OF YOUNG TRANSPORT USERS
IN RELATION TO ICT
Summary: The paper deals with the problem of young users attitudes towards ICTs
used in city transport. It reports the results of the survey conducted within this group
of users offering insight into acceptance, willingness to pay and possibility for modal
shift from individual transport to public transport. The results are basis for conclusions useful for operators and transport providers for designing and organizing modern transport system.
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KONCEPCJA I NARZÊDZIA ZARZ¥DZANIA POPYTEM
NA TRANSPORT W OBSZARACH MIEJSKICH
Streszczenie: W artykule zaprezentowano koncepcjê zarz¹dzania popytem na transport w obszarach miejskich. Autor przedstawi³ Ÿród³o problemów zwi¹zanych z
transportoch³onnoœci¹ miast, a tak¿e wskaza³ dobre praktyki skutecznie ograniczaj¹ce
zapotrzebowanie na miejskie przewozy. Zwróci³ równie¿ uwagê na to, ¿e dotychczasowa polityka w tym zakresie czêsto powoduje suburbanizacjê.

Wprowadzenie
Transport jest jedn¹ z kluczowych funkcji gospodarki, poniewa¿ przemieszczanie decyduje o mo¿liwoœci realizacji celów makroekonomicznych, spo³ecznych i indywidualnych. Dla miasta rozwój infrastruktury transportu jest tak¿e
form¹ promocji. Miasto, które nie troszczy siê o rozwój transportu, nie mo¿e liczyæ
na znacz¹ce miejsce w krajowym czy miêdzynarodowym uk³adzie gospodarczym. Obszary zurbanizowane stanowi¹ dziœ miejsca, w których kumuluj¹ siê
strumienie przep³ywów osobowych i materia³owych. Czêsto brak w tym zakresie spójnych projektów, które mia³yby charakter planowego, prewencyjnego
i stymuluj¹cego dzia³ania.
Modernizowana sieæ infrastruktury transportowej w miastach i nowo powstaj¹ca
mo¿e stanowiæ sprawnie funkcjonuj¹cy system transportowy, gdy podejmowane s¹ decyzje dotycz¹ce m.in. optymalizacji zarz¹dzania systemem transportowym. Optymalizacja natomiast wymaga koordynacji polityki przestrzennej
z polityk¹ miejsk¹ rozumian¹ jako zarz¹dzanie zapotrzebowaniem na us³ugi
transportowe. Zadaniem obu jest zmniejszanie potrzeb transportowych. Zgodnie
z tym za³o¿eniem podejœcie do rozwoju transportu na terenach zurbanizowanych powinno byæ spójne z koncepcj¹ zrównowa¿onego rozwoju1. Zarz¹dzanie
popytem na transport to ci¹g dzia³añ steruj¹cych przyczynami powstawania
zapotrzebowania na przewozy w obszarach, w których obecne i potencjalne natê¿enie transportu ma charakter kongestii, i ograniczaj¹cych suburbanizacjê.
1

A. KoŸlak, Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt d¹¿enia do zrównowa¿onego rozwoju, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 7–8, s. 39–43.
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1. Procesy suburbanizacyjne jako jedna z przyczyn wzrostu
popytu na przewozy
Cz³owiek, zaspokajaj¹c swoje potrzeby, korzysta zazwyczaj z trzech rodzajów kapita³u: ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego. W procesie gospodarowania istotne jest, aby jeden kapita³ nie by³ powiêkszany, czy te¿ wykorzystywany kosztem pozosta³ych. Ta równowaga jest niezbêdna zarówno w skali
lokalnej, jak i regionalnej czy globalnej, aby zapewniæ zrównowa¿ony rozwój.
Niestety, kryterium efektywnoœci ekonomicznej powoduje, ¿e potrzeba utrzymania równowagi nie jest nale¿ycie doceniana, a czêsto bywa ignorowana2.
Efektywne gospodarowanie wymaga pewnego wolumenu przewozów, który
jest pochodn¹ stanu gospodarki, jej transportoch³onnoœci oraz stanu transportu.
Zg³aszaj¹cy popyt na przewozy decyduj¹ o wyborze œrodka transportu, technologii przewozów, formy organizacyjnej oraz liczbie kupowanych us³ug zgodnie
z ich u¿ytecznoœci¹.
Transport rozwija³ siê i rozwija w wyniku zapotrzebowania spo³eczeñstw na
przejazdy i przewozy dóbr, a rozwijaj¹c siê, kreowa³ zapotrzebowanie na swoje
us³ugi, potrzeby te cechowa³y siê z regu³y wzrostem iloœciowym i nowymi wymaganiami jakoœciowymi3.
Potrzebê transportow¹ zawsze tworzy inna potrzeba o charakterze pierwotnym. Mo¿e ona byæ ró¿nie klasyfikowana. Do najwa¿niejszych wymogów nale¿¹:
– rodzaj potrzeby pierwotnej, która wywo³uje potrzebê komunikacyjn¹, np.
potrzeby zwi¹zane z prac¹, uczestnictwem w ¿yciu kulturalnym czy utrzymywaniem wiêzi towarzyskich;
– koniecznoœæ zaspokojenia potrzeby, która wskazuje na potrzeby obligatoryjne, np. zwi¹zane z dojazdami do pracy i szko³y, fakultatywne, np. zwi¹zane
z zaspokojeniem potrzeb w zakresie rekreacji czy kultury;
– relacjê przestrzenn¹, która mo¿e byæ okreœlona kierunkiem jazdy, nazwami
jednostek obszarowych (pocz¹tkow¹ i docelow¹), funkcjonalne (dom – praca);
– ¿¹dany czas zaspokojenia potrzeby, co oznacza czas dotarcia do celu, a tym
samym wskazuje na okres wystêpowania potrzeby komunikacyjnej, np. dojazdy do centrów handlowych realizowane w godzinach otwarcia.
Urbanizacja jest wynikiem sta³ego rozwoju cywilizacji oraz przyrostu ludnoœci4. Ci¹gnie ona do miast, w których skoncentrowana jest wiêkszoœæ elementów
¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Jest to proces ogólnoœwiatowy, postêpuj¹cy
2

3

4

B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównowa¿onego i trwa³ego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 9.
B. Liberadzki, Transport: popyt – poda¿ – równowaga, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 1998, s. 13–15.
J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 404.
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w ró¿nym tempie i bêd¹cy na ró¿nym poziomie zaawansowania w poszczególnych krajach, wykazuj¹cy oznaki wyraŸnego przyspieszania5. Zwi¹zany jest on
nie tylko z uprzemys³owieniem wsi i ma³ych miast, ale tak¿e z rozwijaniem siê
us³ug w oœrodkach lokalnych oraz specjalizacj¹ rolnictwa i profesjonalizacj¹ zawodu rolnika.
Wspó³czesne miasta odznaczaj¹ siê zwart¹ zabudow¹, przewa¿nie wielokondygnacyjn¹, oraz rosn¹c¹ liczb¹ instytucji publicznych, administracyjnych
i kulturalnych znajduj¹cych siê w œcis³ym centrum lub jego najbli¿szym s¹siedztwie. Funkcje mieszkaniowe przenoszone s¹ dalej od centrum, na przedmieœcia.
Typowy schemat procesów urbanizacyjnych zwi¹zanych z zaludnianiem miast
przedstawiono na rysunku 1.
Proces zaludniania miast
Urbanizacja
Wzrost liczby ludnoœci ca³ych aglomeracji, najszybszy w czêœciach centralnych

Suburbanizacja
Dalszy wzrost liczby ludnoœci ca³ych aglomeracji, najszybszy jednak w strefie zewnêtrznej

Dezurbanizacja
Spadek liczby ludnoœci w czêœci centralnej, a nastêpnie w ca³ej aglomeracji

Reurbanizacja
Modernizacja i przebudowa czêœci centralnej, a nastêpnie ponowny nap³yw ludnoœci

Rysunek 1. Procesy zaludniania miasta
ród³o: R. Domañski, Zasady geografii spo³eczno-ekonomicznej, PWE, Warszawa 1993, s. 41.

Ocena miasta, podobnie jak przedsiêbiorstwa, pozwala dostrzec, ¿e przechodzi ono przez wszystkie fazy cyklu ¿ycia6:
– powstawanie i pocz¹tkowy rozwój,
– wzrost,
– dojrza³oœæ,
– schy³ek dzia³alnoœci.
5

6

J. Szo³tysek, Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 13.
A. Duliniec, Finansowanie przedsiêbiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 104.
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Tabela 1. Cykl ¿ycia miejskiego wed³ug Leo von Klassena
Cykl ¿ycia miejskiego
urbanizacja

suburbanizacja

dezurbanizacja

reurbanizacja

Kierunek i tempo zmian populacji
populacja w centrum miasta

populacja na peryferiach

UA

roœnie szybciej ni¿ na peryferiach

maleje wolniej ni¿ roœnie populacja
w centrum

UR

roœnie w takim samym tempie jak
na peryferiach

roœnie w takim samym tempie jak
w centrum

SR

roœnie wolniej ni¿ na peryferiach

roœnie szybciej ni¿ w centrum

SA

maleje wolniej ni¿ roœnie populacja roœnie szybciej ni¿ w centrum
na peryferiach

DR

maleje szybciej ni¿ roœnie populacja roœnie wolniej
na peryferiach

DA

maleje

maleje

RR

maleje wolniej ni¿ na peryferiach

maleje szybciej ni¿ w centrum

RA

roœnie wolno

maleje szybciej

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: B. Ja³owiecki, M. Szczepañski, Miasto i przestrzeñ w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 135–136.

Doœwiadczenie miast, które odnios³y najwiêksze sukcesy w walce z towarzysz¹cymi rozwojowi negatywnymi konsekwencjami, wskazuje, ¿e aby biznes
i ludzie nie poddawali siê trendom dezurbanizacyjnym, niezbêdne jest wysokiej
jakoœci œrodowisko miejskie zwi¹zane zarówno z warunkami mieszkaniowymi,
jak i instytucjami kultury i organizacj¹ wypoczynku. W³aœciwe inwestycje zaspokajaj¹ce potrzeby u¿ytkowników miast, zachêcaj¹ce ich do korzystania z infrastruktury miejskiej, zarz¹dy miast mog¹ wykorzystaæ do zwiêkszenia powodzenia ekonomicznego swojego miasta7.

2. Zarz¹dzanie popytem na transport – podstawowe za³o¿enia
koncepcji
Funkcjonowanie miasta powinno zaspokajaæ potrzeby jego u¿ytkowników –
taki jest cel zarz¹dzania infrastruktur¹ miasta. Potrzeby te wywo³uj¹ okreœlone
implikacje transportowe. Zak³ócenia w funkcjonowaniu transportu mog¹
wp³yn¹æ na ograniczenie realizacji funkcji miasta – a w œlad za tym – zaspokajanie potrzeb u¿ytkowników. Postêpuj¹ca niewydolnoœæ systemu transportowego
mo¿e spowodowaæ takie zak³ócenia w realizacji potrzeb, ¿e bêdzie w stanie zagroziæ dalszemu rozwojowi organizmu miejskiego8.
7

8

B. Ja³owiecki, M. Szczepañski, Miasto i przestrzeñ w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 135–136.
L. Bylinko, Zarz¹dzanie infrastruktur¹ transportow¹ miasta, Wydawnictwo Naukowe Akademii
Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Bia³a 2015, s. 69–71.
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Podstawowym, d³ugookresowym celem polityki reguluj¹cej popyt na us³ugi
transportowe powinno byæ ograniczanie potrzeb transportowych, a bie¿¹cym –
kreowanie odpowiednich zachowañ komunikacyjnych i racjonalizacja struktury
przewozów9. Taka strategia pozwala na stworzenie warunków zapewniaj¹cych
sprawne przemieszczanie siê osób oraz przewóz towarów, a jednoczeœnie spe³nia
wymogi ograniczenia uci¹¿liwoœci transportu dla œrodowiska.
Zrozumienie, zmierzenie i zarz¹dzanie czynnikami wp³ywaj¹cymi na wzrost
transportoch³onnoœci i zapotrzebowania na przewozy jest wa¿nym aspektem
osi¹gniêcia zrównowa¿onego transportu. Zmniejszanie potrzeb transportowych
wymaga regulacji, które bêd¹ mia³y charakter zapobiegawczy. Istotne jest tak¿e,
aby planowanie przestrzenne oparte by³o na zasadzie obni¿ania zapotrzebowania na transport, a tak¿e integracji planowania przestrzennego z planowaniem
transportu i mobilnoœci. Miejsce zarz¹dzania popytem w zarz¹dzaniu rozwojem
systemu transportowego miasta przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Miejsce zarz¹dzania popytem w zarz¹dzaniu rozwojem systemu transportowego miasta
ród³o: A. KoŸlak, Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt d¹¿enia do
zrównowa¿onego rozwoju, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 7–8, s. 39–43.

Badania nad zarz¹dzaniem popytem na transport skupiaj¹ siê na ocenie skutecznoœci tej koncepcji i rozwoju narzêdzi do prognozowania jej skutków. Ocena
efektywnoœci opiera siê na badaniach empirycznych prowadzonych w ramach
programów zwi¹zanych z t¹ koncepcj¹, wykorzystuj¹ one dane zagregowane na
poziomie regionalnym lub lokalnym. Celem badañ jest okreœlenie ich skutecznoœci
9

J. Jackiewicz, P. Czech, J. Barcik, Polityka transportowa na przyk³adzie aglomeracji œl¹skiej, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Œl¹skiej, Seria: Transport” 2010, z. 69, s. 55.
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i dostosowanie strategii wdro¿eniowej. Niektóre prace badawcze oceniaj¹ obecne i potencjalne skutki stosowania za³o¿eñ zarz¹dzania popytem na transport.
Niestety – wci¹¿ niewiele analiz monitoruje bie¿¹ce skutki takiej polityki.
Doœwiadczenia te potwierdzaj¹ skutecznoœæ programów zarz¹dzania popytem na transport. Na poziomie regionalnym zaobserwowaæ mo¿na szybki, nawet 3–5% spadek natê¿enie transportu. Na poziomie lokalnym – miejskim stosowanie takich narzêdzi, jak op³aty parkingowe i zachêty finansowe pozwala na
40% redukcjê liczby pojazdów w centralnych rejonach miast.
Drugim wa¿nym celem badañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem popytem na
transport jest opracowanie narzêdzi do przewidywania wp³ywu strategii na zachowania kierowców. Koncentruj¹ siê one na prognozowaniu parametrów dojazdów do pracy na podstawie danych zagregowanych na poziomie pracodawcy.
Wymienione badania s¹ niezbêdne, aby zintegrowaæ zarz¹dzanie popytem na
transport z procesami planowania transportu i realn¹ polityk¹ spe³niania oczekiwañ u¿ytkowników w tym zakresie10.

3. Wybrane narzêdzia zarz¹dzania popytem na przewozy
Przyjêcie strategii zarz¹dzania popytem na transport stawia przed zarz¹dzaj¹cymi transportem miejskim wyzwania, których realizacjê wspieraj¹ u¿ywane
w ramach koncepcji narzêdzia. Metody te stosowane s¹ w grupach lub oddzielnie,
a ich efekty maj¹ postaæ wymiern¹. Narzêdzia zarz¹dzania popytem na transport podzieliæ mo¿na na push, pull oraz kombinacjê push-pull. Metody z grupy
pull to g³ównie systemy ograniczaj¹ce, limituj¹ce i zniechêcaj¹ce do korzystania
z prywatnych œrodków transportu motorowego, systemy pull to przede wszystkim narzêdzia zachêcaj¹ce i promuj¹ce wykorzystywanie œrodków transportu
publicznego i „niemotorowego”, jak i np. priorytet dla komunikacji zbiorowej
czy bardziej komfortowe systemy park and ride. Trzecia grupa to systemy
³¹cz¹ce w sobie cechy dwóch poprzednich11.
Narzêdzia zarz¹dzania popytem na transport klasyfikowane s¹ w literaturze
tematu w ró¿ny sposób. W tabeli 2 przedstawiono schemat, który grupuje œrodki
operacyjne kreowania zapotrzebowania na przewozy wg kryterium instrumentalnego.
W instrumentarium proponowanym w koncepcji zarz¹dzania popytem na
transport widaæ du¿y nacisk na zwiêkszenie udzia³u i bezpieczeñstwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Praktyka modelowania ruchu
w ramach tej strategii, oprócz promocji ruchu pieszych czy ruchu rowerowego,
proponuje takie systemy podró¿owania, jak carpooling czy carsharing. Niestety
10

11

P.L. Winters, Transportation demand management, „Transportation in the New Millennium”, 2000,
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00123.pdf [dostêp: 26.02.2016].
L. Bylinko, Zarz¹dzanie infrastruktur¹…, s. 72.
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nie ma dostatecznych danych, które pozwoli³yby modelowaæ ruch niezmotoryzowany na tym samym poziomie szczegó³owoœci co ruch samochodowy.
Ogranicza to mo¿liwoœæ wp³ywu zarz¹dzania popytem na przewozy na sieæ
transportow¹.
Tabela 2. Narzêdzia zarz¹dzania popytem na transport
Obszar
zarz¹dzania
instrumenty
planistyczne

Narzêdzia zarz¹dzania

Przyk³ady realizacji

integracja planowania przestrzennego
i transportowego

rozwój dróg tranzytowych

promocja transportu publicznego

priorytet na skrzy¿owaniach

strategie dla transportu „niemotorowego” instrumenty prawne polityki
rowerowej
instrumenty
regulacyjne

instrumenty
ekonomiczne

instrumenty
informacyjne

ograniczenia ruchu samochodów

strefy dla pieszych

zarz¹dzanie ruchem samochodów

inteligentne systemy transportowe

ograniczenia dostêpu do miejsc
parkingowych

limity parkingowe

strefy niskich emisji

w centrach miast

ograniczenia prêdkoœci (30 km/h)

w terenie zabudowanym

op³aty drogowe

w godzinach szczytu

zachêty podatkowe

dla bardziej ekologicznych pojazdów

polityka cenowa za parkowanie

parkowanie poza ulic¹ i na ulicy

kampanie œwiadomoœci publicznej

udzia³ w „tygodniach mobilnoœci”

konferencje interesariuszy

poœwiêconych polityce transportowej

szkolenia kierowców, kursy eco-driving’u dla mieszkañców-kierowców miasta

technologia

wspieranie zarz¹dzania mobilnoœci¹ w
przedsiêbiorstwach

„legitymacje pracodawców”, elastyczne
godziny pracy

promocja czystszych technologii

green procurement

ród³o: J.A. Schwaab, S. Thilmann, Economic Instruments for Sustainable Road Transport – an Overview
for Policy Makers in Developing Countries, Eschborn 2001, http://www.gtz.de/de/dokumente/en-gtz-2001-economic-instruments.pdf [dostêp: 23.02.2016].

Efektywnoœæ badañ zwi¹zanych z podró¿ami niezmotoryzowanych uczestników ruchu miejskiego zapewne zwiêkszy³aby siê, gdyby stanowili wiêksz¹
reprezentacjê w podejmowanych próbach modelowania. Brak dostatecznej informacji o ci¹gach pieszych, œcie¿kach rowerowych czy elementach typu park
and ride nie pozwala na dok³adniejsze prognozowanie czy symulacje zwi¹zane
z popytem na transport12.

12

P.L. Winters, E.L. Hillsman, C. Lee, N.L. Georggi, Incorporating Assumptions for TDM Impacts in
a Regional Travel Demand Model, Final Report, Washington State Department of Transportation,
Washington 2010, s. 46.
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4. Sankcjonowanie suburbanizacji
Wiêkszoœæ inwestycji transportowych w obszarach zurbanizowanych realizuje siê zgodnie z zasad¹ zaspokajania potrzeb transportowych. Takie inwestycje powstaj¹ z regu³y bez rozwa¿enia skutków œrodowiskowych – co najwy¿ej
proponowane s¹ rozwi¹zania typu koñca rury, np. coraz bardziej rozbudowane
ekrany akustyczne przy drogach. Jeœli na drodze pojawia siê korek, od razu rozwa¿a siê poszerzenie drogi, budowê nowego po³¹czenia lub rozwi¹zania bezkolizyjne.
Obecnie w wiêkszoœci przypadków planowanie przestrzenne polega na zatwierdzeniu powsta³ych wczeœniej bez kontroli planistycznej inwestycji prywatnych lub publicznych, tak¿e w postaci zakupu gruntu, bo w³adze podejmuj¹ decyzje planistyczne zgodne z wnioskami ich w³aœcicieli. W efekcie powstaje punkt
masy krytycznej, a suma indywidualnych dzia³añ tworzy negatywny dla œrodowiska wzorzec dzikiej suburbanizacji i urbanizacji.
Negatywnym przyk³adem sankcjonowania suburbanizacji jest program kredytowania zakupu mieszkañ na rynku pierwotnym – Mieszkanie dla m³odych
(MdM)13, a szczególnie mechanizm ustalania cen nieruchomoœci objêtych jego
wsparciem. W programie prezentowane s¹ nieruchomoœci relatywnie najtañsze.
Deweloperzy szukaj¹ wiêc niedrogich dzia³ek, które mo¿na szybko nabyæ.
Wymienione czynniki powoduj¹ nabywanie terenów pod zabudowê zazwyczaj
na obrze¿ach, co skutkuje rozlewaniem siê miasta (ang. urban sprawl), bêd¹cego
form¹ rozproszonej suburbanizacji14.

Podsumowanie
Suburbanizacja powoduje wzrost potrzeb transportowych. Rosn¹ce przep³ywy
osób i ³adunków w miastach posiadaj¹ z³o¿on¹ naturê oraz wielorakie uwarunkowania, dlatego wymagaj¹ wielowymiarowego i interdyscyplinarnego podejœcia. Wszystko to rodzi potrzebê systemowej oceny problemów funkcjonowania
infrastruktury transportowej oraz zwi¹zanych z tym zagro¿eñ i trudnoœci.
Istota nowego podejœcia polega na tym, ¿e przedk³ada siê wzajemne zale¿noœci miêdzy elementami systemu transportowego nad znaczeniem poszczególnych elementów. Dziêki zachowaniu integralnoœci w systemach transportowych mo¿liwe jest osi¹gniêcie podstawowych celów w zakresie funkcjonowania
13

14

Program Mieszkanie dla m³odych (MdM) skierowany jest do osób chc¹cych nabyæ na rynku
pierwotnym swoje pierwsze mieszkanie (lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny) z wykorzystaniem kredytu.
S. Ratajczyk, Program pomocy pañstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez m³odych ludzi »Mieszkanie
dla M³odych«, „Finansowanie Nieruchomoœci” 2014 nr 39, s. 4–11.
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miasta. Polityka transportowa oparta na zasadach ograniczania zapotrzebowania na przewozy mo¿e wychodziæ naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia gospodarce zrównowa¿ony rozwój.
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THE CONCEPT AND TOOLS
FOR CITY TRANSPORT DEMAND MANAGEMENT
Summary: This article presents the concept of transport demand management
(TDM) in urban areas. The author presents the source of urban transport intensity
problems and also shows good practices that effectively reduce transport demanding in cities. The paper also indicates that the current urban policy often results in
suburbanization.
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UWARUNKOWANIA OBS£UGI TRANSPORTOWEJ
MIAST ELEKTROBUSAMI NA PRZYK£ADZIE SOPOTU
Streszczenie: Pojazdy o napêdzie elektrycznym stanowi¹ jeden z filarów realizacji
polityki zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach i aglomeracjach. Przesz³o stuletnie
doœwiadczenia w eksploatacji tramwajów, trolejbusów i miejskich kolei elektrycznych
zdeterminowa³y kierunki rozwoju technologicznego tych œrodków transportu oraz
zakres ich wykorzystania w realizacji potrzeb przewozowych mieszkañców obszarów
zurbanizowanych. Rozwój nowoczesnych technologii magazynowania energii elektrycznej stworzy³ nowe mo¿liwoœci wykorzystania pojazdów elektrycznych – elektrobusów –
w obs³udze transportowej miast i aglomeracji miejskich. Aspekty ekologiczne, brak
koniecznoœci budowy sieci trakcyjnej wzd³u¿ tras elektrobusów i wiêksza, w porównaniu z tramwajami i trolejbusami, elastycznoœæ w obs³udze s¹ najczêœciej wymienianymi determinantami wprowadzenia tego rodzaju pojazdów elektrycznych do eksploatacji.
Sopot, miasto uzdrowiskowe, jest szczególnie predestynowany do obs³ugi pojazdami
elektrycznymi. Wykorzystywana na obszarze tego miasta komunikacja trolejbusowa
stwarza okreœlone warunki funkcjonowania i rozwoju elektrobusów. Rozwijaj¹ca siê,
lecz wci¹¿ pozbawiona wieloletnich doœwiadczeñ eksploatacyjnych, technologia napêdów bateryjnych, wskazuje na szereg uwarunkowañ i zagro¿eñ dla pewnoœci obs³ugi
komunikacyjnej miast, zw³aszcza przy intensywnej eksploatacji w zró¿nicowanych
warunkach terenowych i klimatycznych. Celem niniejszej pracy jest analiza uwarunkowañ techniczno-technologicznych, eksploatacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych wprowadzenia elektrobusów do obs³ugi komunikacyjnej Sopotu. Jest tak¿e
prób¹ odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce efektywnego wykorzystania istniej¹cych rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych przy wprowadzaniu elektrobusów w tym
mieœcie.

Wprowadzenie
Wykorzystanie pojazdów elektrycznych jest jednym z filarów zrównowa¿onej
mobilnoœci, ochrony œrodowiska i dywersyfikacji energetycznej. Równowa¿enie
mobilnoœci oznacza takie zaspokajanie potrzeb transportowych, które rozpoczyna siê planowaniem przestrzennym, a koñczy wp³ywaniem na zachowania
transportowe mieszkañców. Wzrost udzia³u pojazdów elektrycznych w realiza-
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cji zadañ przewozowych w miastach ma szczególne znaczenie w zwi¹zku z niewydzielaniem szkodliwych substancji do œrodowiska w miejscu realizacji procesów przemieszczania, w tym emisji dwutlenku wêgla (CO2) i ha³asu.
Przewidywany rozwój pojazdów elektrycznych bêdzie mia³ istotny wp³yw
nie tylko na funkcjonowanie miast, ale tak¿e systemu elektroenergetycznego.
Z jednej strony niezbêdna bêdzie budowa odpowiedniej infrastruktury i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, a z drugiej – pojawi¹ siê dla bran¿y elektroenergetycznej i odbiorców energii elektrycznej nowe mo¿liwoœci jej magazynowania.
Wzrost popytu na energiê elektryczn¹ powinien byæ wykorzystany przez jej odbiorców, a tak¿e dostawców krajowego systemu elektroenergetyczny w celu poprawy efektywnoœci produkcji i wykorzystania energii, podniesienia niezawodnoœci dostaw i obni¿enia kosztów dostaw energii.

1. Elektrobusy jako pojazdy komunikacji miejskiej
Pierwsze prototypowe autobusy elektryczne pojawi³y siê na polskim rynku
w 2011 r. Firma Solaris Bus & Coach przedstawi³a model Solaris Urbino 8,9LE
electric. Do napêdu tego autobusu wykorzystano centralnie usytuowany czteropolowy silnik asynchroniczny o mocy 120 kW (163KM). Silnik zasilany by³
z dwóch 600 V baterii litowo-jonowych o energii 120 kWh, co pozwala³o na pokonanie odleg³oœci do 100 km bez koniecznoœci ich do³adowania. Pojazd wyposa¿ony by³ w urz¹dzenie do odzyskiwania energii w trakcie hamowania, a jego
prêdkoœæ maksymaln¹ ograniczono do 50 km/h. Maksymalny czas ³adowania
baterii nie przekracza³ 4 godz.
Wyniki testów pierwszych autobusów z napêdem elektrycznym z fabryki
w Bolechowie wykorzystano przy konstrukcji modelu Solaris Urbino 12 electric.
Montuj¹c silnik z poprzedniego modelu, zwiêkszono wielkoœæ energii akumulatorów do 230 kWh i deklarowany zasiêg do 150 km. Skrócono te¿ czas ³adowania do oko³o 2 godz. Firm SB&C wprowadzi³a te¿ odmianê 18 m autobusu
elektrycznego, wyposa¿ono go w ogniwo wodorowe o mocy 101 kW wspomagaj¹ce bateriê o pojemnoœci 120 kWh.
Na rynku krajowym, oprócz firmy SB&C, autobusy elektryczne oferuje AMZ
Kutno, specjalizuj¹ca siê w zabudowywaniu specjalnych pojazdów u¿ytkowych. W modelu AMZ City Smile 10E zamontowano silnik o mocy 120 kW,
zasilany z baterii o dostêpnej energii 230 kWh, wed³ug producenta pozwala to
na pokonanie odleg³oœci do 240 km. Ca³kowity czas ³adowania baterii wynosi
oko³o 8 godz. przy pr¹dzie ³adowania 36 A i ok. 2,5 godz. przy pr¹dzie ³adowania 250 A1.
1

A. Maciejczyk, Autobusy komunikacji miejskiej o napêdzie elektrycznym w Polsce, „Logistyka” 2015, nr 3,
s. 2958.
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Podawane przez producentów parametry, zw³aszcza w zakresie zasiêgu, s¹
obecnie weryfikowane w wielu miastach w ramach testów. Testy w Warszawie
wykaza³y, ¿e zasiêg testowanych pojazdów jest nieco ni¿szy ni¿ deklarowany
przez producenta (ok. 130 km zamiast 150 km)2. Bêdzie siê on zmniejsza³ wraz
ze wzrostem zapotrzebowania na energiê w trakcie eksploatowania w okreœlonych warunkach.
Z punktu widzenia stosowanych obecnie technologii mo¿na wyró¿niæ trzy
systemy ³adowania:
– przez pod³¹czenie baterii do urz¹dzenia ³aduj¹cego wtyczk¹ (najczêœciej
w zajezdni po zakoñczeniu pracy pojazdu);
– indukcyjne – pod powierzchni¹ przystanku wbudowana jest pêtla indukcyjna, która ³aduje baterie za poœrednictwem urz¹dzenia (tzw. pick-upa) umieszczonego pod pod³og¹ pojazdu i opuszczanego na czas ³adowania;
– przez platformê ³adowania (montowan¹ np. do s³upa na przystanku lub pêtli) i pantograf z g³owic¹ wielostykow¹.
Szybkie ³adowanie elektrobusów na trasie wymaga zapewnienia zasilania
o znacznej mocy. Korzystne w takim przypadku jest eksploatowanie ju¿ istniej¹cej sieci trakcyjnej (np. trolejbusowej) i „wpiêcie” do niej urz¹dzeñ ³adowania. Zwraca siê uwagê na brak separacji galwanicznej pomiêdzy sieci¹ trakcyjn¹
a uk³adem elektrycznym elektrobusu. Autobusy elektryczne, w odró¿nieniu od
trolejbusów, s¹ wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹ wykonan¹ z jednostopniow¹ izolacj¹. Istnieje niebezpieczeñstwo pora¿enia pasa¿erów w trakcie ³adowania autobusu elektrycznego z sieci trolejbusowej, gdyby dosz³o do uszkodzenia izolacji. W zwi¹zku z tym ³adowanie elektrobusów z sieci mo¿e siê odbywaæ tylko
na pêtlach koñcowych, bez pasa¿erów i wymaga wyposa¿enia pojazdów w
przekszta³tnik zapewniaj¹cy separacjê instalacji pojazdu od sieci energetycznej3.
Zwiêkszenie zasiêgu elektrobusu wymaga zwiêkszenia wartoœci energetycznej baterii, co z kolei prowadzi (szczególnie gdy wartoœæ energetyczna przekracza 250 kWh) do szybkiego przyrostu ich masy. Powoduje to nie tylko wzrost
ciê¿aru pojazdu, który skutkuje zwiêkszeniem zu¿ycia energii, ale tak¿e okreœlone problemy konstrukcyjne. Testy laboratoryjne i terenowe wskazuj¹, ¿e
wraz z liczb¹ ³adowañ wydajnoœæ baterii po 5–6 latach spada do 85% i o nastêpne 10% w kolejnych 5 latach. Zmniejszenie sprawnoœci akumulatorów musi byæ
brane pod uwagê przy planowaniu alokacji pojazdów na trasach o okreœlonych
parametrach. Nowoczesne baterie wyposa¿one s¹ w specjalne obudowy zapewniaj¹ce im uniezale¿nienie sprawnoœci energetycznej od temperatury zewnêtrznej. Jest to szczególnie istotne w zimie przy niskich temperaturach.

2

3

J. KuŸmiñski, Ekologiczna rewolucja w sto³ecznych autobusach, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2015,
nr 138, s. 44.
Trolejbus czy elektrobus na przyk³adzie Gdyni. Analiza porównawcza wykonana na zlecenie
Urzêdu Miasta Gdyni przez EDF Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie, Gdynia 2015, s. 31.
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Wzrost ciê¿aru pojazdu nastêpuje tak¿e na skutek zwiêkszania siê liczby pasa¿erów. Na trasach œródmiejskich o relatywnie wy¿szym wykorzystaniu zdolnoœci przewozowej nale¿y liczyæ siê z wy¿szym zapotrzebowaniem na energiê
i w zwi¹zku z tym z wy¿szym od przeciêtnego zu¿yciem jednostkowym energii
w przeliczenia na 1 km trasy.
Kolejnym uwarunkowaniem wykorzystania elektrobusów w transporcie
miejskim jest zapotrzebowanie na energiê do celów niezwi¹zanych z napêdzaniem pojazdu. Nowoczesne pojazdy komunikacji miejskiej wyposa¿ane s¹
w urz¹dzenia o okreœlonym zapotrzebowaniu energetycznym. Nale¿¹ do nich:
system obs³ugi kasowników (kasowniki, urz¹dzenia steruj¹ce kasownikami), system obs³ugi tablic informacyjnych (tablice, urz¹dzenia steruj¹ce tablicami),
oœwietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne pojazdu, system audio, klimatyzacja,
komputery steruj¹ce prac¹ silnika i urz¹dzenia kontroluj¹ce pracê pojazdu, monitoring, urz¹dzenia otwierania drzwi i inne (np. gniazda ³adowarek urz¹dzeñ
mobilnych). Zu¿ycie energii przez odbiorniki wzrasta w okresie zimowym. Szacuje siê, ¿e moc wykorzystywana do obs³ugi wszystkich urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych mo¿e dochodziæ do 10 kW.
Zmiana zu¿ycia energii wystêpuje przy okreœlonym ukszta³towaniu terenu.
Podjazdy na wzniesienia wp³ywaj¹ na zwiêkszenie zu¿ycia energii. Co prawda
w pojazdach wyposa¿onych w system rekuperacji w kursach powrotnych (o ile
przebiegaj¹ t¹ sam¹ tras¹) nastêpuje „oddanie” nadwy¿ki energii przez zjeŸdzie
i hamowaniu, jednak z technicznego punktu widzenia zmienne ukszta³towanie
terenu mo¿e stanowiæ ograniczenie w wykorzystaniu elektrobusów w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ czêstszego ³adowania baterii.
Elektrobusy eksploatowane w warunkach kongestii bêd¹ nara¿one tak¿e na
ponadprzeciêtne zu¿ycie energii. Poniewa¿ wystêpowanie kongestii czêsto zdeterminowane jest czynnikami losowymi (wypadki, awarie), nie zawsze jest
mo¿liwe jej uwzglêdnienie w rozk³adzie jazdy. Nale¿y wiêc unikaæ planowania
rozk³adów jazdy „na styk” i przewidywaæ utrzymanie odpowiednio du¿ego zapasu energii w bateriach. Kongestia, wp³ywaj¹c na opóŸnienia pojazdów, powoduje skrócenie, a w niektórych przypadkach niewystêpowanie postoju na pêtlach. Taka sytuacja wyklucza mo¿liwoœæ do³adowania baterii. Problem ten nie
bêdzie wystêpowa³ w sytuacji, gdy elektrobus na czêœci trasy nara¿onej na
kongestiê porusza³ siê bêdzie, ³aduj¹c baterie z sieci, podobnie jak trolejbusy
wyposa¿one w dodatkowy napêd bateryjny. Wystêpowanie kongestii mo¿na
w przypadku eksploatowania elektrobusów uznaæ za dodatkowy czynnik przemawiaj¹cy za wydzielaniem buspasów i wprowadzaniem priorytetów dla
pojazdów transportu zbiorowego przy wjeŸdzie na skrzy¿owania i w³¹czaniu
siê do ruchu.
S³ab¹ stron¹ trakcji elektrycznej jest jej podatnoœæ na parali¿ komunikacyjny
spowodowany awari¹ zasilania energetycznego. Elektrobusy korzystaj¹ce
z w³asnych baterii s¹ uniezale¿nione od zasilania sieciowego tylko w granicach
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okreœlonych ich zasiêgiem. D³u¿sza awaria systemów zasilania (zw³aszcza na
mniejszych obszarach obs³ugiwanych przez jedn¹ podstacjê) mo¿e prowadziæ
do powa¿nych perturbacji w realizacji oferty przewozowej. Rezygnacja z dywersyfikacji taboru wg kryterium stosowanego napêdu mo¿e wiêc byæ bardzo ryzykowna.
Wprowadzaj¹c elektrobusy do eksploatacji, operatorzy musz¹ siê liczyæ z dodatkowymi kosztami wynikaj¹cymi z koniecznoœci przekwalifikowania czêœci
pracowników i przeprowadzania szkoleñ zw³aszcza w sytuacji, gdy przedsiêbiorstwo specjalizowa³o siê wy³¹cznie w obs³udze trakcji spalinowej. W wydatkach nale¿y uwzglêdniæ tak¿e koszty odpowiedniego wyposa¿enia zaplecza
technicznego do obs³ugi pojazdów elektrycznych.
Za wprowadzeniem elektrobusów do eksploatacji w miastach przemawiaj¹,
poza ni¿szymi kosztami eksploatacji (ni¿szymi cenami energii w przeliczeniu na
1 km), wzglêdy ekologiczne. Wskazuje siê g³ównie na zmniejszenie praktycznie
do zera emisji zanieczyszczeñ (zw³aszcza CO2) w miejscu œwiadczenia us³ug.
Zanieczyszczenia te, wynikaj¹ce z technologii produkcji energii elektrycznej,
w przypadku krajów takich jak Polska, gdzie ok. 84% energii elektrycznej wytwarza siê z wêgla kamiennego i brunatnego4, wystêpuj¹ w skali ponadlokalnej.
Neutralizowanie zanieczyszczeñ jest ³atwiejsze w przypadku stacjonarnych
Ÿróde³ emisji ni¿ wielu Ÿróde³ mobilnych.
Opracowany przez Micha³a Wolañskiego model ekonomiczny, wskazuj¹cy
na zakres op³acalnoœci eksploatowania trolejbusów i autobusów w warunkach
krajowych5 w zale¿noœci od intensywnoœci obs³ugi (liczby kursów), zosta³ dla celów niniejszego referatu poszerzony o parametry ekonomiczno-eksploatacyjne
elektrobusów. Obliczony próg rentownoœci dla poszczególnych rodzajów taboru
uwzglêdnia nak³ady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne i spo³eczne. Dane na
rysunku 1 wskazuj¹, ¿e jedynie w zakresie bardzo du¿ej liczby kursów w sieci
(ponad 420) elektrobusy staj¹ siê mniej op³acalne od trolejbusów. Charakteryzuj¹ siê natomiast wy¿sz¹ op³acalnoœci¹ od autobusów niezale¿nie od intensywnoœci obs³ugi.
Na rysunku 2 przedstawiono strukturê kosztów elektrobusów i dla porównania tak¿e autobusów i trolejbusów w przekroju zakresu obs³ugi dla warunków krajowych. O op³acalnoœci eksploatowania elektrobusów, mimo wy¿szych
cen zakupu, decyduj¹ ni¿sze koszty eksploatacyjne w porównaniu do autobusów i niewielkie koszty infrastruktury w porównaniu z trolejbusami.

4

5

Zob. http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,207,tr,75,0,0,0,0,0,podstawowe-dane.html
[dostêp: 19.02.2016].
Trolleybus as a mean of transport in the light of the trolley project, red. M. Wo³ek, O. Wyszomirski,
Gdañsk 2013, s. 110–114.
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Rysunek 1. Próg op³acalnoœci eksploatowania autobusów, trolejbusów i elektrobusów w zale¿noœci od liczby kursów w dniu powszednim w warunkach krajowych (mln PLN)
ród³o: Model M. Wolañskiego na podstawie: Trolleybus as a mean of transport in the light of the trolley
project, red. M. Wo³ek, O. Wyszomirski, Gdañsk 2013, s. 110–114.

W warunkach polskich relatywnie niewielkie s¹ korzyœci ekonomiczne elektrobusów, a tak¿e trolejbusów, zwi¹zane z emisj¹ szkodliwych substancji. Poza
struktur¹ produkcji energii elektrycznej w warunkach krajowych na relatywnie
niskie korzyœci ekologiczne wp³ywaj¹ tak¿e coraz bardziej restrykcyjne normy
emisji spalin dla autobusów i zdecydowana poprawa jakoœci taboru transportu
miejskiego eksploatowanego w Polsce. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e upowszechnienie
napêdu elektrycznego spowoduje wzrost kosztów recyklingu zu¿ytych i wyeksploatowanych baterii.
Korzyœci¹ spo³eczn¹ wynikaj¹c¹ z eksploatowania elektrobusów s¹ tak¿e ni¿sze koszty ha³asu. W tym zakresie elektrobusy mo¿na uznaæ za konkurencyjne
zw³aszcza w porównaniu z autobusami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie elektryczne pojazdy drogowe, emituj¹c znacznie mniej ha³asu ni¿ spalinowe, mog¹
w okreœlonych sytuacjach stanowiæ zagro¿enie dla uczestników ruchu, zw³aszcza osób starszych i niepe³nosprawnych.
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Rysunek 2. Struktura kosztów autobusów, trolejbusów i elektrobusów w zale¿noœci od intensywnoœci obs³ugi
ród³o: Trolleybus as a mean of transport in the light of the trolley project, red. M. Wo³ek, O. Wyszomirski,
Gdañsk 2013, s. 110–114.

2. Obs³uga komunikacyjna Sopotu elektrobusami
Sopot jest miastem uzdrowiskowym o powierzchni 17,3 km2 i liczby 39 tys.
mieszkañców. Miasto po³o¿one jest wzd³u¿ g³ównego ci¹gu komunikacji drogowej i kolejowej aglomeracji gdañskiej w jej centralnym paœmie, przede wszystkim jest oœrodkiem rekreacji, turystyki, mieszkalnictwa i us³ug.
Uk³ad sieci transportu pasa¿erskiego odzwierciedla pasmowe po³o¿enie
miast metropolii. W Sopocie du¿e skupiska mieszkaniowe po³o¿one s¹ w tzw.
Górnym Sopocie (osiedla Kamienny Potok, Brodwino i Mickiewicza). Dolny
Sopot w czêœci po³udniowej tworz¹ obszary rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, us³ug i drobnej wytwórczoœci, w œrodkowej – handlowo-us³ugowej, natomiast w pó³nocnej – turystyczno-rekreacyjnej. Górny i Dolny Sopot rozdziela linia
Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM).
Transport miejski w Sopocie funkcjonuje na bazie oferty SKM w Trójmieœcie
(przewozy kolejowe organizuje Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego), komunikacji autobusowej i trolejbusowej organizowanej przez Zarz¹d
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Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz komunikacji autobusowej organizowanej
przez Zarz¹d Transportu Miejskiego w Gdañsku.
Planuj¹c obs³ugê komunikacyjn¹ Sopotu elektrobusami, nale¿y uwzglêdniæ
m.in.: liczbê pasa¿erów w przekroju poszczególnych linii i kursów, przebieg trasy
poszczególnych linii, w tym udzia³ tras z okreœlonym nachyleniem, czêstotliwoœæ kursowania pojazdów na danej linii, czasy rozk³adowych postojów na pêtlach i mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cej infrastruktury do zasilania elektrobusów.
Na potrzeby niniejszego referatu przeprowadzono analizê celowoœci i mo¿liwoœci zast¹pienia autobusów elektrobusami na liniach Zarz¹du Komunikacji
Miejskiej w Gdyni, obs³uguj¹cych w Sopocie linie wewnêtrzne, których trasy
nie przekraczaj¹ granicy miasta. Przedstawione dane mog¹ wiêc charakteryzowaæ sytuacjê, w której w³adze miasta Sopotu mog¹ podj¹æ samodzieln¹ decyzjê
finansow¹ o zast¹pieniu komunikacji autobusowej, funkcjonuj¹cej na obszarze
miasta, elektrobusow¹6. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykê wewnêtrznych linii autobusowych w Sopocie w dniu powszednim, który determinuje zakres i intensywnoœæ obs³ugi komunikacyjnej tego miasta.
W przeprowadzonej analizie efektywnoœci uwzglêdniono rzeczywiste warunki ekonomiczno-eksploatacyjne komunikacji miejskiej w Sopocie. Wariantem porównawczym jest obecny (2016 r.) zakres obs³ugi komunikacyjnej i odpowiadaj¹ce mu parametry eksploatacyjno-ekonomiczne oraz poziom czystoœci
ekologicznej eksploatowanych autobusów. Uwzglêdniono tak¿e specyfikê
uk³adania rozk³adów jazdy przez ZKM, polegaj¹c¹ na kierowaniu okreœlonych
pojazdów do obs³ugi zadañ na ró¿nych liniach w celu zwiêkszenia efektywnego
wykorzystania czasu pracy pojazdów i kierowców.
Porównano trzy warianty obs³ugi: obecnej, elektrobusami i autobusami
z silnikami Euro 6, zak³adaj¹c, dla analizy kosztów DGC (dynamic generation
cost), 10-letni okres kontraktów. Dla wariantu obs³ugi autobusami elektrycznymi
przyjêto za³o¿enie, ¿e bêdzie ona realizowania przez Przedsiêbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. Operator ten charakteryzuje siê co prawda wy¿szymi kosztami wynagrodzeñ w stosunku do firm prywatnych, które mog¹
byæ potencjalnymi oferentami przewozów elektrobusami, ale jednoczeœnie skala
dzia³ania i wyspecjalizowanie siê tej firmy w eksploatowaniu pojazdów trakcji
elektrycznej umo¿liwiaj¹ PKT nieponoszenie czêœci kosztów (np. szkolenia pracowników w zakresie specyfiki obs³ugi pojazdów elektrycznych) i uwzglêdnianie w wiêkszym stopniu w rachunku ekonomicznym kosztów krañcowych.

6

Wyj¹tkiem jest linia 244, która obecnie jest obs³ugiwana przez autobus funkcjonuj¹cy tak¿e na linii 181 (z Sopotu do Gdyni Kaczych Buków) w godz. do 7.00 i po 15.00. Przyjêto za³o¿enie, ¿e liniê
244 bêdzie obs³ugiwaæ elektrobus, który wykorzystany zostanie w godzinach porannych i popo³udniowych na linii trolejbusowej 26.
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Tabela 1. Parametry eksploatacyjne wewnêtrznych linii sopockiej komunikacji miejskiej
w dniu powszednim (stan na marzec 2016 r.)
Przeciêtna
Czas
Dzienna
Maksymalna
Maksymalna
prêdkoœæ
postojów na praca eksliczba
d³ugoœæ
komunikaprzystankach ploatacyjna
pojazdów
trasy*
cyjna Vk
krañcowych* na 1 pojazd
(szt.)
(km)
(km/h)
(min)
(wozom)

Linia

Trasa

144

Osiedle Mickiewicza
– Rynek non stop –
Osiedle Mickiewicza
(linia okrê¿na)

1

17,07

6,542

3–37

149

185

Kamienny Potok
Kujawska – Rynek
non stop – Kamienny
Potok Kujawska

1

17,81

11,859

5–49

140–164

177
/187

Kamienny Potok
SKM – Haffnera – Kamienny Potok SKM

4

20,33

8,432

1–17

149–236

244

Sanatorium Leœnik –
Brodwino – Sanatorium Leœnik (linia
okrê¿na)

1

22,36

10,664

26–91

79

* na liniach okrê¿nych przyjêto tylko jeden przystanek krañcowy i podano maksymaln¹ d³ugoœæ trasy jednego
okr¹¿enia

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ZKM w Gdyni, www.zkmgdynia.pl.

Tabela 2. Porównanie rocznych kosztów i korzyœci ekologicznych wariantów obs³ugi Sopotu na wewnêtrznych liniach autobusowych organizowanych przez ZKM w Gdyni
Wyszczególnienie
Roczne koszty eksploatacji uwzglêdniaj¹ce amortyzacjê
pojazdów i punktów ³adowania (obecny wariant = 100%)

Obecna
obs³uga
100,0

Autobusy Autobusy
elektryczne Euro 6
148,9

124,0

Efekt ekologiczny – roczna zmiana emisji szkodliwych substancji do œrodowiska –
w skali regionalnej (obecna obs³uga = 100%)
CO2

100,0

40,7

78,1

NOx

100,0

359,2

16,0

PM

100,0

373,9

10,0

Ha³as

100,0

17,2

85,9

Efekt ekologiczny – roczna zmiana emisji szkodliwych substancji do œrodowiska –
w skali lokalnej (obecna obs³uga = 100%)
CO2

100,0

0,0

78,1

NOx

100,0

0,0

16,0

PM

100,0

0,0

10,0

Ha³as

100,0

17,2

85,9

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Przy obliczeniu efektów ekologicznych uwzglêdniono dwa warianty: lokalny, przyjmuj¹c za³o¿enie zerowej emisji w przypadku trakcji elektrycznej, i regionalny, obliczaj¹c jednostkow¹ emisjê zanieczyszczeñ dla elektrobusów proporcjonalnie do udzia³u poszczególnych metod jej wytwarzania w produkcji
krajowej.
Przedstawione w tabeli 2 wyniki analizy wskazuj¹, ¿e wprowadzenie w Sopocie elektrobusów do obs³ugi wewnêtrznych linii autobusowych spowoduje
50% wzrost kosztów eksploatacyjnych w stosunku do warunków charakterystycznych dla 2016 r. U¿ykowanie na analizowanych liniach nowych autobusów
z silnikami Euro 6 spowodowa³oby 24% wzrost kosztów. W praktyce eksploatacja elektrobusów na liniach obs³ugiwanych obecnie przez autobusy oznacza³aby
koniecznoœæ zwiêkszenia dop³aty bud¿etowej miasta Sopotu o 40%. Wprowadzenie na tych liniach autobusów z silnikami Euro 6 wymaga³oby zwiêkszenia
dop³aty miasta Sopotu o 20%.
Analiza efektu ekologicznego wskazuje, ¿e eksploatacja elektrobusów w skali
lokalnej przynosi wymierne korzyœci wynikaj¹ce ze zmniejszenia (zgodnie
z za³o¿eniami do zera) szkodliwych substancji do œrodowiska. W wariancie
zak³adaj¹cym obs³ugê autobusami z silnikami Euro 6 emisja gazów i py³ów
zmniejszy siê od 22% (CO2) do 90% (PM).
Wykorzystanie elektrobusów zmniejszy ha³as o 83%. W sytuacji wprowadzenia
nowych autobusów z silnikami Euro 6 redukcja ha³asu wyniesie tylko 14%.
Uwzglêdniaj¹c jednak ekologiczny efekt regionalny w powi¹zaniu ze struktur¹ produkcji energii elektrycznej w Polsce, wariant z u¿ytkowaniem elektrobusów jest korzystniejszy w porównaniu z wprowadzeniem nowych autobusów
tylko z punktu widzenia emisji CO2 (zmniejszenie emisji o 59%) i ha³asu o 83%.
Dla omawianych wariantów obliczono tak¿e techniczny koszt uzyskania efektu ekologicznego DGC. Dla warunków lokalnych po wprowadzeniu elektrobusów wskaŸnik DGC jest ni¿szy ni¿ dla autobusów z silnikami Euro 6 w przekroju:
CO2, NOx i PM odpowiednio: 3-, 1,2- i 1,1-krotnie. Dla warunków regionalnych
wskaŸnik DGC dla CO2 jest 2,7-krotnie ni¿szy dla elektrobusów w porównaniu
z autobusami Euro 6, a w przypadku ha³asu prawie 6-krotnie.
Wyniki obliczeñ potwierdzaj¹ przedstawione w referacie za³o¿enia o koniecznoœci redukcji emisji zanieczyszczeñ w procesie wytwarzania energii elektrycznej
w Polsce wraz upowszechnianiem napêdu elektrycznego w transporcie. Jest to
warunek zdyskontowania rezultatów ekologicznych poza miejscem œwiadczenia us³ug przewozowych. Przeprowadzone dla Sopotu symulacje wskazuj¹
ponadto, ¿e uzyskuj¹c œredni¹ emisjê zanieczyszczeñ przy produkcji energii elektrycznej na poziomie elektrociep³owni gazowych, po wprowadzeniu elektrobusów emisja CO2 bêdzie 4 razy mniejsza w porównaniu do sytuacji, w której
obs³ugê realizowa³yby autobusy z silnikami Euro 6 (w obecnych warunkach
wytwarzania energii elektrycznej ta relacja dla trakcji elektrycznej jest korzystniejsza niespe³na 2-krotnie), natomiast PM zmniejsz¹ 2,5-krotnie (w obecnych
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warunkach emisja py³ów zawieszonych dla trakcji elektrycznej jest wy¿sza
ponad 30-krotnie w przeliczeniu na km). Wp³yw na efektywnoœæ obs³ugi Sopotu elektrobusami ma relatywnie ma³y zakres obs³ugi komunikacyjnej (zgodnie
z modelem przedstawionym na rysunku 1 korzyœci te wzrastaj¹ wraz z zakresem obs³ugi) i niskie ceny paliwa (2016 r.).

Podsumowanie
Funkcjonowanie autobusów elektrycznych w miastach i aglomeracjach wpisane zosta³o w politykê zrównowa¿onej mobilnoœci. O ich efektywnoœci decyduje szereg czynników, które powinny byæ brane pod uwagê przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu autobusów elektrycznych i zakresie obs³ugi
transportowej. Do najwa¿niejszych nale¿¹: zasiêg pojazdów, sposób ³adowania
baterii, wydajnoœæ baterii, specyfika trasy (d³ugoœæ, ukszta³towanie terenu, warunki ruchu), popyt, zakres wyposa¿enia pojazdów w odbiorniki elektryczne,
stopieñ dywersyfikacji obs³ugi wg kryterium napêdu.
Uwzglêdniaj¹c uzdrowiskowy charakter Sopotu i jednoznacznie pozytywne
lokalne efekty ekologiczne, mo¿na stwierdziæ, ¿e wprowadzenie elektrobusów
do obs³ugi linii wewnêtrznych w Sopocie jest uzasadnione ju¿ na obecnym etapie funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym mieœcie. Zak³adaj¹c, zgodnie
z ustaleniami strategicznych dokumentów krajowych i unijnych, zmianê struktury Ÿróde³ energii w Polsce w kolejnych latach na bardziej czyst¹ ekologicznie,
ich wprowadzenie przyniesie okreœlone korzyœci w skali regionalnej i krajowej.
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CONDITIONS FOR THE INTRUDICTION OF ELECTRIC BUSES
IN PUBLIC TRANSPORT – SOPOT EXAMPLE
Summary: Electric vehicles are one of the pillars of the sustainable mobility policy in
cities and agglomerations. More than a century of experience in operation of trams,
trolleybuses and urban electric railway determined the directions of technological development of the means of transport and the scope of their use. The development of
modern technology of charging batteries created new possibilities for the use of electric vehicles (electric bus) in transport services in cities. Ecological aspects, the lack of
need for the construction of the overhead line along the routes and greater flexibility
of use in comparison with trams and trolleybuses are the most frequently cited determinants of the operating of this new means of electric vehicles.
Sopot as a spa town has special conditions for using electric vehicles. Trolleybuses in
Sopot also create good conditions for the introduction of electric buses. Developing of
battery technology, but still without a long-term experience, shows many conditions
and risks for public transport services in cities, especially for the intensive exploitation
in a variety of terrain and climate conditions.
The paper presents technical and technological, operational, economic and environmental analysis of introduction of electric buses to public transport system in Sopot. It
is also an attempt to answer the question about the effective use of existing technical
and organizational solutions of the introduction of electric buses in this city.
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PLAN MOBILNOŒCI JAKO NARZÊDZIE RÓWNOWA¯ENIA
ROZWOJU TRANSPORTU NA PRZYK£ADZIE
UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO
Streszczenie: Wraz z rozwojem gospodarczym w Polsce nieustannie od lat 90. XX w.
roœnie wskaŸnik motoryzacji, powoduj¹c równoczeœnie wzrost miejskich podró¿y samochodowych. Zjawisko to wp³ynê³o na utrudnienia w przemieszczaniu siê w obrêbie miast, a dla obiektów generuj¹cych du¿y ruch wywo³a³o szereg konsekwencji,
takich jak: brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, zat³oczenie w obrêbie danego obiektu, zwiêkszenie niebezpieczeñstwa dla pieszych itp. By sprostaæ tym problemom, na pocz¹tku XXI w. powsta³a inicjatywa tworzenia i wdra¿ania planów mobilnoœci (planów podró¿y). Celem publikacji jest przedstawienie planu mobilnoœci jako
narzêdzia równowa¿enia rozwoju transportu na obszarach zurbanizowanych. Dokonano tego na podstawie analizy literatury Ÿród³owej oraz przeprowadzonych badañ
ankietowych wœród pracowników, pacjentów i studentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdañsku. Pozwoli³o to ustaliæ, w jaki sposób pracownicy/studenci docieraj¹ do miejsca docelowego, jakie s¹ ich preferencje przy wyborze œrodka
transportu, jak¹ pokonuj¹ odleg³oœæ i w jakim czasie, a tak¿e wskazaæ bariery ograniczaj¹ce zmiany obecnych przyzwyczajeñ. Do przeprowadzenia badania pos³u¿ono
siê narzêdziem pomiarowym w postaci anonimowego kwestionariusza ankietowego
zawieraj¹cego szereg pytañ. Przyjêto hipotezê badawcz¹, i¿ zachowania i preferencje
transportowe u¿ytkowników tej instytucji s¹ niespójne z paradygmatem zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej.

Wprowadzenie
Postêpuj¹ce procesy spo³eczne, gospodarcze oraz œrodowiskowe stawiaj¹
przed polskimi aglomeracjami nowe wyzwania transportowe1. Brak odpowiedniej polityki rozbudowy miast, niewystarczaj¹ca intensywnoœæ dzia³añ zachêcaj¹cych do podró¿y proekologicznych, niewydajny i niespójny system komunikacji publicznej, a tak¿e nieustannie rosn¹cy wskaŸnik motoryzacji w Polsce2,
1

2

M. Wo³ek, O. Wyszomirski, Nowe kierunki planowania transportu w œwietle doœwiadczeñ projektu
ELTIS+, http://www.sape.org.pl/doc/6_Nowe_kierunki_planowania_transportu_w_swietle_doswiadczen.pdf [dostêp: 20.10.2014].
Plan transportowy aglomeracji poznañskiej, http://www.plantap.pl/wskazniki/ogolne/motoryzacja/ [dostêp: 16.03.2016].
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przyczyni³ siê do pogorszenia sytuacji mieszkañców. Negatywne oddzia³ywania
zauwa¿ono nie tylko w odniesieniu do aglomeracji jako ca³oœci, ale równie¿
obiektów generuj¹cych du¿e potoki podró¿nych, takich jak: galerie handlowe,
jednostki administracji publicznej (szpitale, uczelnie wy¿sze, szko³y, urzêdy itp.)
oraz wiêksze przedsiêbiorstwa i centra biznesowe. Wzrost liczby miejskich podró¿y samochodowych wp³yn¹³ na zwiêkszenie natê¿enia ruchu wokó³ wymienionych obiektów, a tak¿e wywo³a³ problemy z parkowaniem pojazdów, co
prze³o¿y³o siê na pogorszenie warunków pieszych i rowerzystów. By sprostaæ
tym wyzwaniom, na pocz¹tku XXI w. powsta³a inicjatywa tworzenia i wdra¿ania planów mobilnoœci (planów podró¿y). Celem publikacji jest przedstawienie
planu mobilnoœci jako narzêdzia równowa¿enia rozwoju transportu na obszarach zurbanizowanych. Dokonano tego, prezentuj¹c w pierwszej czêœci publikacji najwa¿niejsze za³o¿enia koncepcyjne tego instrumentu. W drugiej czêœci, na
podstawie pilota¿owych badañ ankietowych przeprowadzonych wœród pracowników, pacjentów i studentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdañsku, zweryfikowano przyjêt¹ hipotezê badawcz¹. Zak³ada³a ona, i¿ zachowania
i preferencje transportowe u¿ytkowników tej instytucji s¹ niespójne z paradygmatem zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej.

1. Za³o¿enia koncepcyjne dotycz¹ce planu mobilnoœci
Zgodnie z aktualn¹ koncepcj¹ równowa¿enia rozwoju transportu konieczne
jest wprowadzenie nowego paradygmatu planistycznego. Tradycyjne odejœcie
do planowania transportu skoncentrowane na ruchu samochodowym i infrastrukturze zastêpuje siê planowaniem zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej skupionej na ludziach, dostêpnoœci i jakoœci ¿ycia, zbilansowanym rozwoju wszystkich w³aœciwych œrodków transportu, a tak¿e zintegrowanymi dzia³aniami przygotowanymi przez interdyscyplinarne zespo³y planistyczne3. Jako podstawowe
narzêdzia realizacji powy¿szych za³o¿eñ, a jednoczeœnie jedno z najskuteczniejszych, wymienia siê plan mobilnoœci, który przyczynia siê do osi¹gania celów ustalonych przez przywódców Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii4. Plan jest szeroko promowany przez Komisjê Europejska – m.in. za pomoc¹
Planu dzia³ania na rzecz mobilnoœci w miastach (2009)5 b¹dŸ bia³ej ksiêgi tran3

4

5

Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, eds. F. Wefering, S. Rupprecht,
S. Buhrmann, S. Bohler-Baedeker, Rupprecht Consult – Forschung und Beratung, European Commission, Brusseles 2013.
Plany mobilnoœci, red. P. Smid, P. Lukesova, D. Mourek, Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska,
Kraków 2011.
Zob. http://transinfo.pl/europejski-plan-dzialania-na-rzecz-mobilnosci-w-miastach_more_59152.html
[dostêp: 18.03.2016].
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sportu (2011)6. Pierwsze plany mobilnoœci zosta³y wdro¿one 15 lat temu przez du¿e
korporacje w Szwajcarii, Austrii, Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, a tak¿e
krajach skandynawskich. W ramach programu Civitas Caravel w latach 2005–2009
powsta³ w Polsce „Zintegrowany plan mobilnoœci dla Politechniki Krakowskiej”7.
Plan mobilnoœci to dokument o charakterze strategicznym stworzony dla
konkretnego podmiotu. Ró¿ni siê zakresem obejmowania uwzglêdniaj¹cym
dany obszar (np. gmina, aglomeracja, miasto, dzielnica) b¹dŸ obiekt (instytucja,
przedsiêbiorstwo, szko³a itp.). Proces wdro¿enia trwa od kilku do kilkunastu
miesiêcy, a czas obowi¹zywania planu ma charakter sta³y (tab. 1). Wyj¹tkiem s¹
plany przygotowywane dla wydarzeñ jednorazowych (imprezy, targi itp.), które charakteryzuje tymczasowy czas obowi¹zywania.
Tabela 1. Charakterystyka planu mobilnoœci
Czas obowi¹zywania
planu mobilnoœci
sta³y

tymczasowy

Zakres
planu mobilnoœci

Przyk³ad planu mobilnoœci

obszar

region, gmina, aglomeracja, miasto, dzielnica

obiekt

centrum handlowe, instytucje, szko³y, przedsiêbiorstwa, placówki kultury itp.

jednorazowe
wydarzenie

impreza publiczna, kulturalna lub sportowa,
targi itp.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Plany mobilnoœci, red. P. Smid, P. Lukesova, D. Mourek,
Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska, Kraków 2011.

Plan mobilnoœci jest zestawem œrodków, rozwi¹zañ i strategii zmian maj¹cych na celu zaspokojenie potrzeb mobilnoœci ludzi i podniesienie jakoœci ¿ycia8.
Jego dzia³ania obejmuj¹ pogodzenie potrzeb komunikacyjnych pracowników
i innych grup docelowych (klientów, pacjentów, turystów, mieszkañców stref
miejskich itd.). Plan mobilnoœci przyczynia siê do równowa¿enia œrodków transportu przez rezygnacjê z czêœci podró¿y samochodowych wskutek czêstszego
korzystania z komunikacji publicznej, roweru b¹dŸ carpoolingu i carsharingu9.
Bezpoœrednio wp³ywa na poprawê bezpieczeñstwa pieszych wokó³ obiektu, redukuje poziom ha³asu i zanieczyszczenia powietrza, poprawia wizerunek
przedsiêbiorstwa b¹dŸ instytucji i dostêpnoœæ do nich10.
6

7

8

9

10

White Paper Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource
efficient transport system/COM/2011/0144 final, Brussels 2011.
K. Nosal, Zintegrowany plan mobilnoœci dla Politechniki Krakowskiej – pierwszy plan mobilnoœci w Polsce,
http://siskom.waw.pl/nauka/konferencje/20100608/13.pdf [dostêp: 16.03.2016].
Z. K³os-Adamkiewicz, Plan mobilnoœci jako narzêdzie realizacji zrównowa¿onego rozwoju transportu
w miastach, „Logistyka” 2014, nr 2.
K. Gwarda, A. Przyby³owski, Planowanie mobilnoœci w skali lokalnej – Akademia Morska w Gdyni, „Logistyka” 2014, nr 6.
The Essential Guide to Travel Planning, Department for Transport, London 2008.
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Ka¿dy plan mobilnoœci posiada okreœlon¹ strukturê, a proces jego przygotowania dzieli siê na cztery czêœci. We wstêpie przedstawiony jest profil organizacji, jej lokalizacja, charakter wykonywanych prac, a tak¿e idea oraz cel wdro¿enia planu. Pierwszy rozdzia³ zawiera czêœæ analityczn¹ powsta³¹ przez zbieranie
danych i szczegó³ow¹ analizê sytuacji wyjœciowej, umieszcza siê w niej audyt
dostêpu do obiektu, w tym opcje dojazdu œrodkami transportu publicznego,
drogi (korytarze) ruchu rowerowego, udogodnienia dla samochodów i ich
parkowania oraz zdjêcia i mapki. Dodatkowo przeprowadza siê badanie ankietowe zachowañ zwi¹zanych z mobilnoœci¹: czas i odleg³oœæ przejazdu do obiektu,
sposób i godzina dotarcia, mo¿liwoœæ podró¿y alternatywnych, œwiadomoœæ
kwestii zrównowa¿onych œrodków transportu.
Kolejny krok, nale¿¹cy ju¿ do czêœci projektowej, polega na opisaniu kierunkowych celów planu mobilnoœci, przedstawieniu zakresu oraz ram czasowych,
a tak¿e okreœleniu docelowych poziomów wskaŸników planu mobilnoœci np. redukcjê samodzielnych przejazdów samochodem o 10% w ci¹gu najbli¿szych
dwóch lat. Na tym etapie powinno siê przygotowaæ instrumenty (prawne, inwestycyjne, planistyczne, finansowe)11, które zamierza siê wdro¿yæ, oraz stworzyæ powi¹zania pomiêdzy nimi. Przedstawione cele mo¿na osi¹gn¹æ, realizuj¹c
dowoln¹ kombinacjê œrodków informacyjnych, promocyjnych, organizacyjnych, edukacyjnych czy motywacyjnych.
Tabela 2. Przyk³adowa tablica dzia³añ
Dzia³anie

Dlaczego

Jak

Kto

Potrzebne
œrodki

Kiedy

Strategia 1: zachêcenie do korzystania z rowerów miejskich i prywatnych
wprowadzenie
informacji
na temat dostêpnoœci infrastruktury
rowerowej

bardzo niska
liczba podró¿y
rowerowych;
du¿e natê¿enie
ruchu samochodowego wokó³
instytucji

umieszczenie plakatów informacyjnych; wrêczenie
arkuszy informacyjnych nowo
zatrudnionym
pracownikom

koordynator
planu
mobilnoœci;
dzia³ kadr

lipiec 2016 r.

3 tys. PLN

Strategia 2: inicjacja i promowanie firmowej platformy poœwiêconej systemowi carpoolingu
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Travel Smart Workplace, http://www.transport.wa.gov.
au/activetransport/24631.asp [dostêp: 16.03.2016].

W trzeciej czêœci, zwanej zobowi¹zuj¹c¹, opisano strategie i dzia³ania, które
bêd¹ wdro¿one, aby osi¹gn¹æ docelowe poziomy wskaŸników i celów kierunkowych planu mobilnoœci. Harmonogram prac – realizowany zgodnie z tablic¹

11

K. Nosal, W. Starowicz, Wybrane zagadnienia zarz¹dzania mobilnoœci¹, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 3.
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dzia³añ – identyfikuje strategiê z okreœlonym dzia³aniem, charakteryzuje powód
i sposób jej wdro¿enia w sprecyzowanym terminie, wyznacza osobê/dzia³ odpowiedzialny za jej realizacjê oraz szacuje œrodki potrzebne do jej wykonania
(tab. 2). Czêœæ oceniaj¹ca obejmuje ostatni etap procesu przygotowania planu
mobilnoœci, okreœla siê w nim obowi¹zuj¹ce zasady monitorowania i dokonuje
regularnych przegl¹dów rozwoju sytuacji. Na podstawie takiej oceny plan jest
na bie¿¹co aktualizowany12.
Przygotowanie i wdro¿enie planu mobilnoœci to proces d³ugotrwa³y. Badanie
zachowañ i preferencji transportowych stanowi jego integraln¹ czêœæ maj¹c¹
du¿y wp³yw na póŸniejsze opracowanie celów, wskaŸników oraz strategii planu. Dlatego niezmienie wa¿ne jest, aby badanie zosta³o poprowadzone w sposób w³aœciwy. Pierwszy etap obejmuje przygotowanie kwestionariusza ankietowego w wersji papierowej lub elektronicznej. We wstêpie nale¿y przedstawiæ
podmiot prowadz¹cy badanie oraz cel tego badania. Kwestionariusz sk³ada siê
z kilku, kilkunastu b¹dŸ nawet kilkudziesiêciu pytañ. Poziom szczegó³owoœci
dopasowany jest do profilu organizacji, wystêpuj¹cych problemów komunikacyjnych, lokalizacji obiektu itd. Istniej¹ wzorce kwestionariuszy ankietowych,
jednak liczba stawianych pytañ i ich treœæ powinna zostaæ sformu³owana po dokonaniu audytu dostêpnoœci danej instytucji czy przedsiêbiorstwa.
W dalszej czêœci artyku³u przedstawiono przyk³adowe badanie pilota¿owe
przeprowadzone dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK).

2. Badanie zachowañ i preferencji transportowych u¿ytkowników
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne mieœci siê w Gdañsku przy ulicy Dêbinki 7.
Podmiotem zarz¹dzaj¹cym UCK jest Gdañski Uniwersytet Medyczny. Jest to
publiczny zak³ad opieki zdrowotnej, udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowotnych w powi¹zaniu z realizacj¹ zadañ dydaktycznych i badawczych. W sk³ad UCK wchodzi klilkanaœcie klinik i zak³adów diagnostycznych13 (rys. 1). Uniwersyteckie
Centrum Kliniczne zlokalizowane jest w dzielnicy Anio³ki, le¿y przy g³ównej
arterii komunikacyjnej Gdañska.
Badanie zosta³o przeprowadzone w ramach zajêæ realizowanych przez Katedrê Logistyki i Systemów Transportowych w grudniu 2015 r. wœród 100 osób
wybranych losowo spoœród pracowników, pacjentów, a tak¿e studentów UCK.
Najwiêksz¹ grupê respondentów stanowili pacjenci (61), nastêpnie pracownicy
(27) i studenci (12). Po³owa badanych znajdowa³a siê w przedziele wiekowym
12

13

TravelSmart to work: a workplace travel planning guide, Department of Environment and
Conservation and the Department of Transport, Australia 2012.
Zob. http://www.uck.gda.pl [dostêp: 15.03.2016].
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51–60 lat, drug¹ pod wzglêdem wielkoœci grupê stanowi³y osoby w wieku 25–35 lat.
Najmniej licznymi grupami by³y osoby w wieku 19–24 lat oraz powy¿ej 60 lat.

Rysunek 1. Mapa UCK
ród³o: www.uck.gda.pl [dostêp: 15.03.2016].

Pierwsza czêœæ badania mia³a na celu sprawdzenie zachowañ zwi¹zanych
z przemieszczaniem siê. Pytanie pierwsze definiowa³o odleg³oœæ, jak¹ musz¹ pokonaæ ankietowani, aby dotrzeæ do UCK. Wersje odpowiedzi zosta³y tak dobrane, aby móc wskazaæ osoby mieszkaj¹ce w Gdañsku w pobli¿u szpitala, osoby
podró¿uj¹ce z s¹siednich miast (Pruszcz Gdañski, Sopot, Gdynia itp.), a tak¿e te,
które do pokonania maj¹ wiêkszy dystans. Z badania wynika, ¿e najwiêksz¹
grupê stanowili respondenci mieszkaj¹cy w odleg³oœci do 10 km. Tylko o trzy
odpowiedzi mniej udzielono dla kryterium „powy¿ej 60 km” (rys. 2). Wskazuje
to na du¿e zró¿nicowanie wœród ankietowanych docieraj¹cych zarówno z okolic UCK, jak i obszarów odleg³ych.
Udzielaj¹c odpowiedzi dotycz¹cych czasu podró¿owania, respondenci mieli
do wyboru cztery przedzia³y czasowe. Najwiêksz¹ grupê stanowi³y osoby potrzebuj¹ce nieca³e 30 minut na dotarcie do szpitala, co pokrywa siê z zamieszkaniem w niedu¿ej odleg³oœci od obiektu. Czas podró¿y przekraczaj¹cy 2 godziny
wskaza³o 19 respondentów, w tym 16 pacjentów i 3 studentów. Wszyscy oni
mieszkali w odleg³oœci przekraczaj¹cej 60 km (rys. 3).
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do 10 km

41–60 km
26–40 km
11–25 km

Rysunek 2. Odleg³oœæ zamieszkania od UCK
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

powy¿ej 2 h

do 30 min

do 2 h

31–60 min

Rysunek 3. Czas potrzebny na dotarcie do UCK
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Sposób docierania ankietowanych do UCK by³ zró¿nicowany. Sumuj¹c liczbê
osób, korzystaj¹cy z komunikacji publicznej (poci¹g, autobus, tramwaj) stanowi¹ najwiêksz¹ grupê respondentów – 49. Du¿a liczba podró¿uj¹cych samochodem, tj. 40 osób, w tym 5 taksówk¹ (4 pacjentów i 1 pracownik), przek³ada siê na
niski udzia³ podró¿y pieszych i jeszcze ni¿szy udzia³ podró¿y rowerowych. Tylko dwóch ankietowanych korzysta³o z tego ekologicznego œrodka transportu:
pacjent mieszkaj¹cy w pobli¿u UCK oraz pracownik doje¿d¿aj¹cy z odleg³oœci
11–25 km (rys. 4).
Kolejny zestaw pytañ dotyczy³ powodów wybierania danego sposobu podró¿y, œwiadomoœci istnienia zrównowa¿onych form transportu oraz utrudnieñ
zwi¹zanych z przemieszczaniem siê. Problemy zwi¹zane z parkowaniem samochodu wokó³ obiektu wskaza³o 36% respondentów i odnosi³y siê one w g³ównej
mierze do niewystarczaj¹cej liczby miejsc parkingowych, a tak¿e wysokiej
op³aty parkingowej oraz ma³ej przestrzeni do manewrowania. Badanie dowodzi, ¿e tylko sporadycznie respondenci korzystaj¹ ze wspólnych przejazdów
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jednym samochodem, tj. carpoolingu. Wœród nich znajdowa³o siê dwóch pacjentów i trzech pracowników (kobiety) UCK. Dla ankietowanych najwa¿niejszym kryterium wyboru sposobu przemieszczania siê by³ niski koszt dojazdu do
szpitala. Osoby te podró¿owa³y wy³¹cznie œrodkami transportu publicznego,
nikt nie wskaza³ roweru. Samochód wybierali respondenci chc¹cy przemieszczaæ siê wygodnie oraz ci, którym zale¿a³o na oszczêdnoœci czasu. Dla podró¿y
pieszych g³ówn¹ determinant¹ by³a odleg³oœæ (rys. 5).
taxi, 5%

poci¹g, 15%

pieszo, 9%

autobus, 24%

samochód, 35%
rower, 2%

tramwaj, 10%

Rysunek 4. Sposób przemieszczania siê do UCK
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

dbam o ochronê
œrodowiska, 15%

wygoda, 23%

oszczêdnoœæ, 11%
niski koszt, 49%

Rysunek 5. Powód wyboru danego sposobu przemieszczania siê
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Wœród respondentów podró¿uj¹cych komunikacj¹ publiczn¹ najwiêksze niezadowolenie wywo³a³a niepunktualnoœæ przyjazdów i odjazdów autobusów
oraz tramwajów. Kolejny problem zwi¹zany by³ ze sporym zat³oczeniem w komunikacji miejskiej i dotyczy³ on osób przemieszczaj¹cych siê poci¹giem oraz
autobusem. Na zbyt du¿¹ odleg³oœæ od przystanku skar¿yli siê g³ównie respondenci docieraj¹cy poci¹giem, od peronu do UCK musieli pokonaæ odleg³oœæ
1,7 km (rys. 6).
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t³ok w komunikacji miejskiej, 15%
nie dotyczy, 51%
odleg³oœæ od przystanku, 9%
ceny biletów, 1%

niepunktualnoœæ dojazdów, 24%

Rysunek 6. Utrudnienia w komunikacji publicznej
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Wokó³ UCK widoczny jest problem z parkowaniem pojazdów. Wynika on ze
zbyt du¿ej liczby osób przyje¿d¿aj¹cych w³asnym samochodem, niewystarczaj¹cej liczby miejsc parkingowych, a tak¿e braku odpowiedniego skomunikowania z transportem miejskim.

brak tablic informacyjnych
o rozmieszczeniu klinik, 11%

krzywe chodniki , 26%

niewystarczaj¹ca liczba
chodników doprowadzaj¹ca
do wszystkich obiektów, 2%

zaparkowane samochody
na chodnikach, 61%

Rysunek 7. Utrudnienia dla pieszych przemieszczaj¹cych siê wokó³ obiektu
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Sytuacja uleg³a pogorszeniu wraz z rozbudow¹ szpitala. Obecnie budowane
jest Centrum Medycyny Inwazyjnej, co spowodowa³o zamkniêcie dwóch g³ównych dróg oraz zmniejszenie liczby miejsc parkingowych z ponad 100 do
20–3014. Przek³ada siê to na pogorszenie sytuacji pieszych, którzy musz¹ omijaæ
pojazdy zaparkowane na chodnikach oraz w miejscach niedozwolonych.
Utrudnienia w ruchu pieszych wynika³y tak¿e ze s³abej jakoœci infrastruktury
i braku tablic informuj¹cych o rozmieszczeniu klinik (rys. 7).
14

Zob. http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Trudnosci-z-wjazdem-do-UCK-Lepiej-dotrzec-tramwajem,a,
46732 [dostêp: 23.03.2016].
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Podsumowanie
Dzia³ania informacyjne, planistyczne i projektowe odnosz¹ce siê do koncepcji zrównowa¿onego transportu s¹ coraz powszechniej stosowane w Polsce.
Kwestia zarz¹dzania mobilnoœci¹ wydaje siê byæ zauwa¿ana na poziomie regionalnym, wa¿ne jest jednak, aby nie pomin¹æ jej tak¿e na poziomie lokalnym.
Dzia³ania miêkkie, takie jak: informacja, edukacja, organizacja, planowanie,
tworzenie strategii mog¹ zostaæ wdro¿one dla obiektów generuj¹cych du¿e potoki ruchu. Podstawowymi, a jednoczeœnie bardzo istotnymi narzêdziami s³u¿¹cymi do ich realizacji s¹ plany mobilnoœci. Przy stosunkowo niskich nak³adach
finansowych i w krótkim czasie od wdro¿enia mog¹ przynieœæ korzyœci dla instytucji, pracowników, klientów, œrodowiska, a finalnie dla ca³ego miasta.
Zaprezentowane w publikacji UCK nale¿y do specyficznych obiektów ze
wzglêdu na zakres wykonywanych us³ug, a tak¿e zró¿nicowane grupy ludzi
przybywaj¹ce do tego miejsca: pracownicy, pacjenci, studenci, osoby odwiedzaj¹ce. Wi¹¿e siê to z takimi czynnikami, jak nieregularnoœæ podró¿owania
oraz ograniczona mobilnoœæ ruchowa wœród osób chorych i starszych. W zaistnia³ej sytuacji stosowanie niektórych œrodków zarz¹dzania mobilnoœci¹, np. carpoolingu b¹dŸ promowanie jazdy rowerem, stanowi spore wyzwanie.
Badanie pilota¿owe przeprowadzone wœród pracowników, pacjentów i studentów UCK nale¿y do czêœci analitycznej procesu wdro¿enia planu mobilnoœci.
Pytania dotycz¹ce sposobu przemieszczania siê oraz niedogodnoœci w dotarciu
do UCK pozwoli³y na zidentyfikowanie istniej¹cych problemów transportowych. Zauwa¿alny jest znacz¹cy udzia³ podró¿y samochodowych (35% wszystkich podró¿y) wykonywanych g³ównie przez osoby je¿d¿¹ce w pojedynkê,
a tak¿e niewielka liczba podró¿y pieszych (9%) i bliska zeru liczba podró¿y rowerowych (2%). Ankietowani korzystaj¹cy z publicznego transportu zbiorowego wskazywali na problemy zwi¹zane z punktualnoœci¹ autobusów i tramwajów, zat³oczeniem œrodków transportu oraz odleg³oœci¹ UCK od przystanków.
A¿ 61% respondentów wskaza³o na utrudnienia w poruszaniu siê wokó³ obiektu
spowodowane zaparkowanymi na chodnikach b¹dŸ wzd³u¿ ci¹gów pieszych
samochodami.
Wyniki przeprowadzonego badania pilota¿owego potwierdzi³y przyjêt¹ hipotezê badawcz¹: zachowania i preferencje transportowe u¿ytkowników UCK
odbiegaj¹ od za³o¿eñ koncepcji zrównowa¿onej mobilnoœci. Problemy zwi¹zane
z dotarciem do szpitala, spotêgowane rozbudow¹ kliniki, powoduj¹ coraz wiêksze niezadowolenie wœród wszystkich grup zmierzaj¹cych do tego obiektu. Szeroki wachlarz œwiadczonych us³ug oraz specjalistyczny rodzaj tej instytucji
wp³ywa na stopieñ skomplikowania dzia³añ na rzecz wdro¿enia planu mobilnoœci, mo¿liwe jest jednak zastosowanie dobrych wzorów praktykowanych za granic¹ np. codzienne losowanie nagród dla osób, które dotar³y do szpitala w spo-
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sób ekologiczny. Przyk³adem mo¿e byæ projekt wdro¿ony w uniwersyteckim
szpitalu w Dublinie, maj¹cy na celu zwiêkszenie liczby pracowników podró¿uj¹cych rowerem. Dziêki zastosowaniu œrodków informuj¹cych i promuj¹cych
(tablice wyœwietlaj¹ce, plakaty, kupony na œniadanie itp.) oraz budowie parkingu dla rowerów miêdzy rokiem 2006 a 2013 uda³o siê zwiêkszyæ o 81% udzia³
podró¿y rowerowych wœród 2500 pracowników instytucji. Obecnie Modal Split
podró¿y przedstawia siê tam nastêpuj¹co: 38% przemieszcza siê rowerem, 32%
samochodem, 13% poci¹giem, 10% pieszo, 7% autobusem15. Dzia³ania tego
typu mog³yby byæ rozwa¿one w przypadku ewentualnego wdra¿ania planu
mobilnoœci dla UCK.
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MOBILITY PLAN AS A TOOL FOR SUSTAINABLE TRANSPORT
DEVELOPMENT – CLINICAL ACADEMIC CENTRE CASE STUDY
Summary: In Poland in the 90s, automotive industry was constantly growing, along
with the economic development, resulting in an increase of urban car trips. This phenomenon caused not only the difficulties in moving within the city, but also a number
of consequences for facilities that generate high traffic, such as the lack of an adequate number of parking spaces, congestion within the facility, the increase of danger
for pedestrians etc. At the beginning of XXI century, the initiative for creating and implementing mobility (travelling plans) has been undertaken. The aim of the publication is to present the mobility plan as a tool for sustainable transport development in
urban areas. The survey research has been conducted among the users of Clinical
Academic Centre in Gdañsk. As a result, it has been possible to verify how employees,
students and patients reach their destination, what their type of transport preferences
are, how and how quickly they cover the distance between their households and the
institution. Moreover, it helped to identify the barriers to change the current habits.
Measurement tool in the form of anonymous questionnaire containing a series of
questions has been used to carry out the research. Transport behaviour turned out to
be inconsistent with the sustainable urban mobility idea.
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NOWA KULTURA MOBILNOŒCI
W POLSKICH MIASTACH
Streszczenie: W artykule przedstawiono zmiany poziomu motoryzacji indywidualnej
oraz zmiany wielkoœci i charakterystyki popytu na transport w miastach jako podstawowe determinanty opracowania koncepcji nowej kultury mobilnoœci. Wskazano regulacje UE dotycz¹ce tej koncepcji, a tak¿e regulacje prawne przyjête w Polsce oraz
wybrane przyk³ady jej wdro¿enia w polskich miastach. Na tej podstawie wskazano
kierunki przysz³ych dzia³añ kszta³tuj¹cych now¹ kulturê mobilnoœci w polskich miastach.

Wprowadzenie
Ze wzglêdu na to, ¿e 70% populacji Unii Europejskiej (UE) mieszka w miastach, a 75% PKB Unii powstaje na obszarach miejskich, coraz wiêksz¹ wagê
przywi¹zuje siê do jakoœci ¿ycia w miastach. Bardzo istotnym parametrem tej
oceny jest transport. Szacuje siê, ¿e w Europie 57 mld podró¿y realizuj¹ pasa¿erowie lokalnym transportem1. Wyzwania transportu miejskiego w XXI w. to:
– rozwój przestrzenny miast powoduj¹cy wzrost d³ugoœci podró¿y;
– rosn¹ce zagêszczenie ludnoœci na obszarach miejskich;
– wzrost motoryzacji indywidualnej;
– wzrost zanieczyszczenia powietrza i ha³asu;
– potrzeba oddzia³ywania na mobilnoœæ ludnoœci miejskiej.
Oznacza to, ¿e nowa kultura mobilnoœci, która pojawi³a siê w XXI w., wykracza poza bezpoœrednio transportowe ujêcie, chocia¿ w jej analizie podstawowe
znaczenie nadal maj¹ wskaŸniki stricte transportowe, takie jak poziom motoryzacji czy popyt na transport miejski.

1

Statistical Brief. Local Public Transport Trends in The European Union, UITP Advancing Public
Transport, Brussels 2014, s. 1.

68

Katarzyna Hebel

1. Zmiany poziomu motoryzacji indywidualnej w Europie
i jego skutki
Podstawowe znaczenie dla obserwowanych zmian w zakresie transportu,
a szczególnie transportu miejskiego, maj¹ zmiany poziomu motoryzacji mierzone
wskaŸnikiem motoryzacji, czyli liczb¹ samochodów osobowych przypadaj¹cych
na 1000 mieszkañców. W tabeli 1 przedstawiono wskaŸniki motoryzacji w krajach europejskich w latach 2000–2012. W krajach najbardziej rozwiniêtych,
w których ju¿ na pocz¹tku XX w. poziom motoryzacji by³ relatywnie wysoki, tj.
na poziomie oko³o 500, a nawet powy¿ej 650 (Luksemburg), nadal utrzymuje siê
on na tym samym poziomie. W krajach o poziomie rozwoju zbli¿onym do Polski
wyraŸnie widaæ wzrost wskaŸnika motoryzacji. Obecnie praktycznie co drugi
mieszkaniec Europy (niezale¿nie od wieku) posiada samochód, z którego mo¿e
korzystaæ w swoich podró¿ach w mieœcie, i tym samym nie jest uzale¿niony od
transportu publicznego.
Tabela 1. WskaŸnik motoryzacji w krajach europejskich w latach 2000–2012 (liczba samochodów osobowych/ 1000 mieszkañców)
Pañstwo

Rok
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Austria

511

493

501

508

513

528

–

Belgia

456

463

465

470

477

480

–

Bu³garia

244

276

315

233

317

353

385

Chorwacja

253

280

308

331

360

355

339

Cypr

386

405

457

492

557

551

549

Czechy

335

357

373

401

424

429

448

Dania

347

351

354

455

468

–

–

Estonia

339

295

350

413

413

416

456

Finlandia

412

422

447

475

507

535

560

Francja

475

487

476

478

–

–

496

Grecja

293

332

367

–

–

–

–

Hiszpania

433

453

450

470

479

475

476

Holandia

411

424

428

442

457

464

–

Irlandia

347

374

381

–

–

–

425

Islandia

565

563

591

–

–

–

–

Lichtenstein

667

683

692

691

715

744

–

Litwa

335

340

392

490

525

554

–

Luksemburg

626

643

648

662

665

–

–

£otwa

235

265

305

372

431

307

305

Malta

490

510

524

–

–

581

592
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Pañstwo

Rok
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Niemcy

532

541

550

566

508

517

530

Norwegia

412

418

428

445

458

469

484

Polska

260

288

314

351

422

447

486

Portugalia

337

375

389

–

–

444

406

Rumunia

143

136

151

152

197

214

224

–

–

–

–

203

215

–

236

247

222

248

287

310

337

Serbia
S³owacja
S³owenia

437

459

455

487

514

518

518

Szwajcaria

493

508

512

519

518

518

529

Szwecja

451

453

456

461

462

460

–

Turcja

66

66

75

88

95

102

114
301

Wêgry

232

259

280

319

305

299

Wielka Brytania

426

446

462

–

458

451

–

W³ochy

572

590

587

606

612

619

621

ród³o: Energy, transport and environment indicators 2015 edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015, s. 95; Energy, transport and environment indicators 2007 edition,
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2007, s. 90.

Dynamiczny wzrost liczby pojazdów (samochodów osobowych, ale tak¿e
ciê¿arowych, autobusów, tramwajów i trolejbusów, a nawet motorów i rowerów) poruszaj¹cych siê po drogach miejskich, przy niewielkich zmianach infrastruktury drogowej, powoduje zauwa¿alny spadek œredniej prêdkoœci ruchu
pojazdów. Taka jazda skutkuje wzrostem zu¿ycia paliwa, a w efekcie zanieczyszczeñ transportowych oraz zwiêkszon¹ emisj¹ ha³asu i coraz d³u¿szym czasem
podró¿y2. Straty czasu wynikaj¹ce z zatorów ulicznych mieszkañcy odczuwaj¹
najdotkliwiej, dostrzegaj¹ je bowiem na co dzieñ, pozosta³e uci¹¿liwoœci widoczne s¹ dopiero w d³u¿szej perspektywie.

2. Zmiany wielkoœci i charakterystyki popytu na transport
w miastach
Rezultatem zmian poziomu motoryzacji jest zauwa¿alna zmiana wielkoœci
popytu na us³ugi transportu publicznego w miastach. W 2012 r. w miastach Unii
zrealizowano prawie 58 mld podró¿y transportem publicznym. Na rysunku 1
przedstawiono ich strukturê. Najwiêcej podró¿y realizowano autobusem i trolejbusem, ³¹cznie 56%. Du¿o mniejszy udzia³ stanowi³y podró¿e metrem, tramwa2

A. Badyda, A. Kraszewski, Transport publiczny – zagro¿enie czy szansa dla œrodowiska, „Transport
Miejski i Regionalny” 2010, nr 7–8, s. 19–21.
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jem czy kolej¹ podmiejsk¹, co wynika z faktu, i¿ te œrodki transportu nie we
wszystkich miastach s¹ dostêpne. Nale¿y jednak podkreœliæ ich proekologiczny
charakter.

kolej podmiejska
14%

autobus i trolelejbus
56%

metro
16%

tramwaj
14%

Rysunek 1. Struktura podró¿y transportem publicznym w miastach UE w 2012 r.
ród³o: Statistical Brief. Local Public Transport Trends in The European Union, UITP Advancing
Public Transport, Brussels 2014, s. 1.
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Rysunek 2. Popyt na us³ugi transportu publicznego w miastach polskich w latach 2000–2013
ród³o: Dane wewnêtrzne Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie, www.igkm.pl.

W Polsce ju¿ od koñca lat 80. XX w. popyt na transport publiczny w miastach
wyraŸnie siê zmniejsza. Na rysunku 2 przedstawiono zmiany, jakie zasz³y

Nowa kultura mobilnoœci w polskich miastach

71

w wielkoœci popytu na us³ugi transportu miejskiego w Polsce w latach 2000–2013.
W tym okresie ogólny popyt zmniejszy³ siê a¿ o 25%.
Popyt na us³ugi transportu w miastach zmienia siê nie tylko w zakresie wielkoœci, ale tak¿e jakoœci. Wp³yw na to maj¹ ró¿ne zjawiska gospodarcze i spo³eczne. W Polsce do tych zjawisk zalicza siê3:
– migracje ludnoœci z dzielnic centralnych na obrze¿a i poza granice administracyjne miasta;
– redukcje zatrudnienia w du¿ych przedsiêbiorstwach przy jednoczesnym
zwiêkszaniu liczby ma³ych przedsiêbiorstw i ich rozproszeniu;
– powstawanie sklepów wielkopowierzchniowych, g³ównie na obrze¿ach
miast;
– zmiany w strukturze szkolnictwa (np. utworzenie gimnazjów), liczbie szkó³
poszczególnych typów i ich lokalizacji;
– zmiany rozk³adu szczytów potoków pasa¿erskich w ci¹gu dnia roboczego;
– zwiêkszanie siê zasobnoœci materialnej mieszkañców;
– wzrastaj¹c¹ liczbê samochodów osobowych na 1000 mieszkañców;
– wzrastaj¹c¹ kongestiê transportow¹;
– rosn¹ce zanieczyszczenie œrodowiska naturalnego;
– zwiêkszaj¹c¹ siê mobilnoœæ spo³eczeñstwa;
– powiêkszanie siê grupy mieszkañców o niskiej sprawnoœci fizycznej.

3. Regulacje UE dotycz¹ce mobilnoœci w miastach
Narastaj¹ce problemy transportowe miast i coraz wiêksze trudnoœci w sprawnym obs³ugiwaniu ruchu przez system drogowy, zw³aszcza w okresach szczytów komunikacyjnych, oraz œwiadomoœæ zagro¿eñ dla œrodowiska naturalnego
wi¹¿¹cych siê z transportem miejskim sta³y siê podstaw¹ do okreœlenia w ró¿nych dokumentach nowego podejœcia do sposobu ich rozwi¹zania.
Pojêcie nowej kultury mobilnoœci w miastach wprowadzono w przyjêtej
w 2007 r. przez kraje UE zielonej ksiêdze transportu miejskiego. Ksiêga ta zosta³a
zatytu³owana W kierunku nowej kultury mobilnoœci w mieœcie.
Kolejnym dokumentem poœwiêconym mobilnoœci by³ Plan dzia³ania na rzecz
mobilnoœci w miastach, komunikat Komisji Europejskiej z 2009 r.. Równie¿ bia³a
ksiêga z 2011 r. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie
do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu dotyczy³a mobilnoœci. Zwieñczeniem dotychczasowych prac nad mobilnoœci¹ w ramach struktur
unijnych jest opracowany w 2013 r. pakiet dzia³añ KE na rzecz mobilnoœci
w miastach wspieraj¹cy dzia³ania w zakresie zrównowa¿onego transportu miejskiego.
3

W. B¹kowski, W poszukiwaniu oceny wartoœci us³ugi w miejskim transporcie zbiorowym, „Transport
Miejski i Regionalny” 2010, nr 5, s. 2.
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Za now¹ kulturê mobilnoœci uznaje siê d¹¿enie do wypracowania zachowañ
transportowych mieszkañców miast zgodnych z polityk¹ zrównowa¿onego rozwoju, a wiêc zapewniaj¹cych zmniejszenie emisji CO2 pochodz¹cych z samochodów osobowych i pojazdów transportu zbiorowego. W zielonej ksiêdze
transportu miejskiego stwierdza siê ponadto, ¿e „nale¿y podj¹æ dzia³ania maj¹ce
na celu uatrakcyjnienie i uczynienie bardziej bezpiecznymi alternatywnych,
w stosunku do podró¿owania prywatnym samochodem, sposobów poruszania
siê, takich jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, transport zbiorowy lub jazda
na motocyklach i skuterach”4.

4. Polskie regulacje dotycz¹ce mobilnoœci
Równie¿ w polskich dokumentach mo¿na odnaleŸæ odwo³ania, wskazuj¹ce
na d¹¿enie do nowej kultury mobilnoœci. W rz¹dowym raporcie Polska 2030
wskazano na koniecznoœæ wykorzystywania w przewozach w aglomeracjach
miejskich w wiêkszym ni¿ do tej pory zakresie kolei, jako œrodek transportu
mog¹cy zapewniæ wysok¹ zdolnoœæ przewozow¹ przy zachowaniu niskiej
uci¹¿liwoœci dla œrodowiska, co jest szczególnie istotne w zwi¹zku z przewidywaniem kierunku dalszego rozwoju aglomeracji miejskich, rozci¹ganiem siê ich
w promieniu oko³o 30–40 km od centrum5.
W Strategii rozwoju kraju 2020 podkreœla siê celowoœæ podnoszenia jakoœci
transportu zbiorowego, w tym podejmowania dzia³añ okreœlonych jako najprostsze, takich jak: regulacja œwiate³ drogowych, zakaz parkowania na jezdni
w centrum miasta i jednoczesne tworzenie miejsc parkingowych w miejscach
ekonomicznie uzasadnionych, w tym przed punktami us³ugowymi. Z myœl¹
o ograniczeniu roli samochodów w mieœcie przewiduje siê budowê obwodnic
du¿ych miast6.
W kolejnym polskim dokumencie o charakterze strategicznym – Strategii
rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektyw¹ do 2030 r.) z 2013 r. (SRT), podkreœla siê koniecznoœæ d¹¿enia do zwiêkszenia roli œrodków transportu zbiorowego,
szczególnie kolei, w przewozach miejskich, w obs³udze transportowej regionów
i w obrêbie obszarów aglomeracyjnych. W SRT zaleca siê te¿ rozwój nowych
form mobilnoœci spo³eczeñstwa, w tym wspólnego podró¿owania i wspólnego
korzystania z pojazdu (carpoolingu i carsharingu) oraz wykorzystywania rowe4

5

6

Tekst dokumentu zielona ksiêga COM(2007)551. W kierunku nowej kultury mobilnoœci w mieœcie,
„Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 11, s. 19–32.
Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, s. 141, http://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-polska-2030 [dostêp: 27.02.2016].
Strategia rozwoju kraju 2020. Aktywne spo³eczeñstwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne pañstwo. Za³¹cznik do uchwa³y nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 wrzeœnia 2012 r. w sprawie Strategii
Rozwoju Kraju 2020, MP Nr 109, poz. 882, s. 109.
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rów i podró¿owania pieszo. W SRT wskazano tak¿e na zaniechanie podró¿y,
jako po¿¹danych z punktu widzenia polityki transportowej decyzji mieszkañców miast7.
Z kolei w Krajowej strategii rozwoju regionalnego za najwa¿niejszy cel w zakresie transportu miejskiego uznano zredukowanie problemu kongestii przez
zwiêkszanie liczby pasa¿erów korzystaj¹cych z transportu publicznego w najwiêkszych miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Podkreœlono koniecznoœæ
wspierania przedsiêwziêæ w zakresie transportu zbiorowego obejmuj¹cych infrastrukturê, tabor i rozwi¹zania organizacyjne. Za szczególnie celowe uznano
rozwijanie multimodalnego transportu zbiorowego, obejmuj¹cego ró¿ne œrodki
transportu i elementy infrastruktury, w tym wspólne rozk³ady jazdy, jednolite
systemy taryfowe oraz bilety wa¿ne na wszystkie œrodki transportu u wszystkich przewoŸników w skali regionów i kraju. Wiele uwagi poœwiêcono tak¿e
wzrostowi mo¿liwoœci przewozów œrodkami transportu szynowego na obszarach aglomeracji. Za po¿¹dane zachowania transportowe w miastach uznano
przemieszczania piesze i rowerowe8.
W najnowszym dokumencie strategicznym, za jaki mo¿na uznaæ przyjêt¹
w 2015 r. Krajow¹ politykê miejsk¹ 2023, jako cel w³adz samorz¹dowych z zakresu
transportu i mobilnoœci wskazuje siê „osi¹gniêcie zrównowa¿onej mobilnoœci
w obszarze funkcjonalnym miasta, rozumianej jako odbywanie podró¿y w takiej iloœci i o takiej d³ugoœci, jak wynika to z zaspokajania potrzeb ¿yciowych
podró¿uj¹cych z racjonalnym wykorzystaniem poszczególnych podsystemów
transportu miejskiego. Racjonalnoœæ wykorzystania podsystemów oznacza
dokonywanie takich wyborów przez podró¿uj¹cych, które nie powoduj¹ w bilansie ogólnym nadmiernych strat czasu oraz nadmiernych kosztów – ponoszonych przez uczestników podró¿y, organizatorów transportu oraz ca³¹ spo³ecznoœæ (wyra¿anych w tym ostatnim przypadku poprzez œrodowiskowe oraz
spo³eczne koszty zewnêtrzne)”9. Dzia³ania s³u¿¹ce realizacji tego celu powinny
byæ prowadzone konsekwentnie i wielotorowo.
W dokumentach lokalnych, g³ównie politykach transportowych miast,
odnaleŸæ mo¿na dzia³ania sprzyjaj¹ce tworzeniu nowej kultury mobilnoœci10:
– ograniczanie potrzeb transportowych i sterowanie nimi m.in. przez politykê
przestrzenn¹ (lokalizacyjn¹) uwzglêdniaj¹c¹ skutki transportowe lokowania
okreœlonych funkcji u¿ytkowania terenu w okreœlonym miejscu;
7

8

9

10

Strategia rozwoju transportu (SRT 2020), https://www.transport.gov.pl/files/0/1795904/130122SRTna RM.pdf, s. 71.
Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Warszawa
2010, s. 96–98, www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace.../M20110423.pdf [dostêp: 10.11.2014].
Krajowa polityka miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki
Przestrzennej, Warszawa 2015, s. 51.
Uchwa³a nr XIII/782/98 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie polityki transportowej miasta Gdyni, s. 3–5.

74

Katarzyna Hebel

– wprowadzanie szeroko rozumianego priorytetu dla transportu zbiorowego;
– ograniczanie u¿ytkowania samochodów osobowych w œródmieœciu i ujednolicanie zasad ich parkowania;
– stworzenie zintegrowanego systemu transportu miejskiego ³¹cznie z kolej¹
miejsk¹, a w szczególnoœci ujednolicenie systemu taryfowo-biletowego
w transporcie zbiorowym;
– ograniczenie uci¹¿liwoœci transportu przez eliminowanie ruchu tranzytowego przez obszary ju¿ zagospodarowane, gdzie wystêpuj¹ szczególnie jaskrawe konflikty przestrzenno-transportowe;
– rozwój form i œrodków transportu alternatywnego dla podró¿y samochodem
osobowym, szczególnie w obszarach o ograniczonej pojemnoœci œrodowiskowej lub ograniczonej dostêpnoœci komunikacyjnej;
– rozwój podsystemu rowerowego.

5. Przyk³ady dzia³añ kszta³tuj¹cych now¹ kulturê mobilnoœci
stosowane w polskich miastach
W polskich miastach wdra¿ane s¹ dzia³ania kszta³tuj¹ce now¹ kulturê mobilnoœci. W tym celu realizowane s¹ inwestycje infrastrukturalne i taborowe, wdra¿ane s¹ rozwi¹zania ITS w zarz¹dzaniu ruchem drogowym i dzia³ania organizacyjne integruj¹ce transport miejski na obszarach aglomeracji. Ponadto, d¹¿¹c do
wykorzystania transportu zbiorowego w wiêkszym zakresie ni¿ obecnie, a tak¿e innowacyjnych sposobów podró¿y, tworzy siê warunki do wspó³istnienia
tych rozwi¹zañ. Mo¿liwoœci takie daj¹ wêz³y integracyjne z parkingami park
and ride (P+R) i bike and ride (B+R), w których mo¿na przesiadaæ siê ze œrodków transportu indywidualnego na œrodki transportu zbiorowego. Rozwój systemu P+R wymaga poniesienia przez w³adze miasta kosztów utworzenia takich parkingów i ich utrzymywania oraz podejmowania dzia³añ promuj¹cych
system P+R. W wielu miastach stosuje siê tablice informuj¹ce o wolnych miejscach parkingowych w systemie P+R (np. w Sopocie).
Promowanie niektórych kierunków dzia³añ nie wymaga szczególnego zaanga¿owania podmiotów zajmuj¹cych siê transportem, a raczej innymi dziedzinami. Przyk³adowo, korzystanie z transportu zbiorowego promuj¹ organizatorzy
tego transportu, natomiast carpooling i carsharing – organizatorzy tych form
podró¿owania, w szczególnoœci pracodawcy. Promowanie przemieszczeñ rowerowych w mieœcie jest natomiast domen¹ w³adz miejskich, organizacji samorz¹dowych i pozarz¹dowych, w tym prozdrowotnych. Anga¿uj¹ siê te¿ pracodawcy, tworz¹c w zak³adach pracy stosowne warunki do przechowywania
rowerów, zapewnienia miejsca na zmianê przez pracowników odzie¿y oraz korzystania z pryszniców.
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Przyk³adem zaanga¿owania w³adz miejskich w promocjê proekologicznych
zachowañ transportowych jest realizacja projektu o nazwie Segment w Gdyni.
Program koncentrowa³ siê na „punktach zwrotnych w ¿yciu”, które sk³aniaj¹
ludzi do zakwestionowania swoich dotychczasowych przyzwyczajeñ transportowych. Uznaj¹c za taki „punkt zwrotny” podjêcie nowej pracy, w ramach projektu zachêcano do przeanalizowania mo¿liwoœci dojazdów do pracy rowerem.
Dzia³ania skierowano do osób, które podjê³y now¹ pracê w ostatnim roku. Jednoczeœnie stworzono warunki socjalne zachêcaj¹ce do podró¿owania do pracy
rowerem, tj. zapewniono parkingi rowerowe, szatnie i prysznice dla rowerzystów. Projekt ten realizowa³o tak¿e w piêæ innych miastach europejskich
(Utrecht, Sofia, Almada, Ateny, Aberdeen)11.
W polskich miastach mo¿na tak¿e zaobserwowaæ przyk³ady dzia³añ zachêcaj¹cych do planowania podró¿y przez mieszkañców, aby doprowadziæ do
realizacji tzw. podró¿y kompleksowych, jako jednego z rozwi¹zañ nowej kultury mobilnoœci12. Chodzi o to, by mieszkañcy, d¹¿¹c do optymalnego wykorzystania swojego czasu, tak planowali swój dzieñ, by unikn¹æ niepotrzebnych przemieszczeñ, np. bezpoœrednio po pracy za³atwiali sprawy osobiste lub potrzeby
rekreacyjne, odwozili dzieci do szko³y w ramach swoich podró¿y do pracy,
³¹czyli podró¿ powrotn¹ z robieniem zakupów. W konsekwencji zmniejsza siê
ogólna liczba realizowanych przez nich podró¿y. Ciekawym rozwi¹zaniem zastosowanym w Gdañsku w 2012 r. w ramach projektu unijnego Civitas Mimosa
Plus13 i w Gdyni w ramach projektu Segment14, zmniejszaj¹cym liczbê podró¿y,
by³ „pieszy autobus”. Ustalono trasy w podró¿ach do szko³y i ze szko³y w ten
sposób, by jak najwiêksza liczba dzieci mog³a siê stopniowo do³¹czaæ w celu
wspólnego kontynuowania podró¿y. Dzieciom ka¿dym razem towarzyszy³
przynajmniej jeden opiekun (jedno z rodziców lub osoba wyznaczona przez
szko³ê lub w³adze gminne). Ograniczono nie tylko liczbê podró¿y, ale tak¿e zapewniono bezpieczeñstwo dzieciom, a droga do szko³y sta³a siê bardziej atrakcyjna przez fakt kontaktu z innymi dzieæmi.
Inicjatywa ograniczania liczby podró¿y czêsto wychodzi od rodziców, którzy
dowo¿¹ dzieci na zajêcia pozaszkolne. To oni porozumiewaj¹ siê z rodzicami innych
dzieci w celu zamiennego dowo¿enia kilkorga dzieci razem, czyli w praktyce
stosuj¹ carsharing lub carpooling.
11

12

13

14

Projekt Segment, http://www.segmentproject.eu/hounslow/segment.nsf/Pages/SEG-24 [dostêp:
23.12.2012].
T.A. Chowdhury, Travel Behavior – Built Environment Nexus: an Investigation in the Context of Halifax
Regional Municipality, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada 2011, http://digitalcommons.
mcmaster.ca/opendissertations [dostêp: z 15.01.2013].
The „Walking Bus” project in Gdansk (Poland), http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1
=en&study_id=3563 [dostêp: 13.02.2016].
Co wp³ywa na twoj¹ podró¿?, http://www.segmentproject.eu/hounslow/segment.nsf/pages/seg-27
[dostêp: 16.02.2016].
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W wielu miastach zrealizowano kampanie promuj¹ce zamianê przemieszczeñ
samochodem osobowym na podró¿e piesze i rowerem, programy edukacyjne,
debaty o transporcie, w które zaanga¿owano ró¿ne œrodowiska. Przyk³adem takiego dzia³ania adresowanego do m³odzie¿y by³ program Youth zrealizowany
przez UITP (Miêdzynarodow¹ Uniê Transportu Publicznego) w Gdyni15.
Nowa kultura mobilnoœci polega tak¿e na aktywizacji spo³ecznej osób starszych. Przyk³adem takich dzia³añ jest realizacja w Krakowie programu ANEAS
(angielski akronim projektu Osi¹gniêcie energooszczêdnej mobilnoœci w starzej¹cym siê spo³eczeñstwie)16. Osobom starszym zaleca siê podró¿owanie, ale
nie samochodem, a transportem zbiorowym w godzinach pozaszczytowych.

Podsumowanie
Jakoœæ ¿ycia w miastach europejskich w XXI w. zmienia siê. Znacz¹cy wp³yw
na to ma wzrost motoryzacji indywidualnej, skutkuj¹cy zwiêkszonym wykorzystywaniem samochodów w podró¿ach miejskich, kongesti¹ i wieloma uci¹¿liwoœciami dla œrodowiska. Jednoczeœnie zmniejsza siê udzia³ transportu publicznego w realizacji podró¿y w miastach. Dostrzegaj¹c zwi¹zane z tym zagro¿enia
dla jakoœci ¿ycia w mieœcie, UE wdra¿a regulacje promuj¹ce now¹ kulturê mobilnoœci, która jest koncepcj¹ zmieniaj¹c¹ podejœcie do sposobu podró¿owania
w miastach. Analogiczne regulacje wprowadza tak¿e Polska.
Po¿¹dane z punktu widzenia realizacji tej koncepcji zachowania transportowe
mieszkañców miast w zakresie podró¿y miejskich sprowadzaj¹ siê do korzystania przede wszystkim z transportu publicznego, wykorzystywania rowerów,
carpoolingu i carsharingu, podró¿owania w systemie P+R i B+R, redukowania
odleg³oœci przemieszczeñ oraz poruszania siê pieszo. Nale¿y do nich tak¿e ograniczanie podró¿y miejskich i korzystanie z innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych umo¿liwiaj¹cych za³atwianie spraw zawodowych i prywatnych bez
koniecznoœci podró¿owania, a tak¿e planowanie podró¿y i realizacja czêœci podró¿y w okresie pozaszczytowym.
Zakres realnych dzia³añ stosowanych w polskich miastach jest zró¿nicowany
i zale¿ny od inwencji w³adz poszczególnych miast oraz aktywnoœci lokalnej
spo³ecznoœci.
We wszystkich miastach, zgodnie z wytycznymi w³adz krajowych, podejmowane s¹ dzia³ania zwi¹zane z podniesieniem atrakcyjnoœci transportu publicznego (np. wprowadzanie taboru o wy¿szym standardzie, wdra¿anie rozwi¹zañ
ITS do regulacji ruchu, stosowanie w wiêkszym zakresie ni¿ dotychczas transportu szynowego). Intensywnie rozwijane s¹ wêz³y integracyjne, umo¿liwiaj¹ce
15
16

Zob. http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/youth [dostêp: 27.02.2016].
Szerzej zob. http://www.aeneas-project.eu/pl/?page=about_pl [dostêp: 27.02.2016].
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wykorzystanie systemów P+R przede wszystkim przez tych u¿ytkowników,
którzy doje¿d¿aj¹ z podmiejskich miejscowoœci. Du¿a odleg³oœæ od centrum
decyduje o tym, ¿e nie maj¹ oni zazwyczaj mo¿liwoœci skorzystania z transportu
zbiorowego w obszarach podmiejskich i zmuszeni s¹ dotrzeæ do wêz³ów transportowych w³asnym pojazdem17. Coraz wiêcej jest te¿ przyk³adów wykorzystywania innowacyjnych form transportu zbiorowego, takich jak carsharing i carpooling. Pozwala to na redukcjê ruchu samochodowego, ale wydaje siê, ¿e
przysz³oœæ tych rozwi¹zañ zwi¹zana jest przede wszystkim z ich wykorzystywaniem zamiast drugiego i kolejnego samochodu, a nie jako jedynego w gospodarstwie domowym18.
Dzia³ania podejmowane w polskich miastach pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e nowa
kultura mobilnoœci bêdzie systematycznie wdra¿ana.
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NEW MOBILITY CULTURE IN POLISH CITIES
Summary: The article presents changes in individual motorization and changes in the
size and characteristics of demand for transport in cities as the primary determinants
of the development of the concept of a new culture of mobility. It mentions EU regulations on this concept, as well as the regulations adopted in Poland and selected examples of its implementation in Polish cities. On this basis, it indicates the directions
of future activities that shape a new mobility culture in Polish cities.
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JAKOŒÆ I JEJ ROLA W KSZTA£TOWANIU
POPYTU NA US£UGI TRANSPORTU MIEJSKIEGO
NA PRZYK£ADZIE GDYNI
Streszczenie: Wielkoœæ popytu na ka¿d¹ us³ugê, równie¿ na us³ugê transportu miejskiego, jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z jej rzeczywist¹ jakoœci¹, a tak¿e jakoœci¹ postrzegan¹ zarówno przez osoby bêd¹ce, jak i niebêd¹ce pasa¿erami tego rodzaju transportu.
G³ównym celem artyku³u jest zobrazowanie wp³ywu jakoœci us³ug œwiadczonych
przez Zarz¹d Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni na wielkoœæ popytu zg³aszanego
przez u¿ytkowników. Jakoœæ œwiadczonych us³ug jest g³ównym instrumentem marketingowym zarz¹dzanym bezpoœrednio przez Zak³ad Komunikacji Miejskiej w Gdyni, maj¹cym wp³yw na wybór rodzaju transportu przez obecnych oraz potencjalnych
konsumentów. Artyku³ zosta³ podzielony na trzy czêœci. W pierwszej czêœci przedstawiono znaczenie jakoœci w kszta³towaniu popytu na us³ugi transportu miejskiego.
W drugiej czêœci za determinantê wyboru sposobu realizacji podró¿y przyjêto oceny
transportu miejskiego organizowanego przez ZKM w Gdyni. W trzeciej czêœci przedstawiono g³ówne powody rezygnowania z podró¿owania transportem zbiorowym
przez mieszkañców Gdyni i preferowania samochodów osobowych.

Wprowadzenie
Sta³e i metodyczne podnoszenie jakoœci us³ug transportu miejskiego stanowi
jedn¹ z metod przeciwdzia³ania wzrostowi udzia³u indywidualnego transportu
samochodowego w ogólnej liczbie przemieszczeñ na terenie aglomeracji1. Dzieje siê tak, gdy¿ wzrost jakoœci us³ugi powoduje przesuniêcie krzywej popytu
w górê oraz wp³ywa ujemnie na jej nachylenie, czyni¹c krzyw¹ popytu bardziej
pionow¹2. Transport miejski, oferuj¹cy us³ugi wysokiej jakoœci, charakteryzuje
siê wy¿sz¹ elastycznoœci¹ popytu od transportu miejskiego oferuj¹cego us³ugi
ni¿szej jakoœci. Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e pasa¿erowie zbiorowego
transportu miejskiego cechuj¹ siê wiêksz¹ wra¿liwoœci¹ na zmiany w jakoœci
us³ugi ni¿ na zmiany w cenach, tj. taryfach obowi¹zuj¹cych na terenie danej
1

2

J. Weso³owski, Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, £ódŸ 2008, s. 20–24.
M. Moszoro, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze u¿ytecznoœci publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 131.
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aglomeracji3. Co wiêcej, przeniesienie podmiotowoœci p³atnika za us³ugi transportu miejskiego z podró¿nych na organizatora, jakim jest Zarz¹d Komunikacji
Miejskiej (ZKM) w Gdyni, dodatkowo ogranicza mo¿liwoœæ szybkiej reakcji na
zmiany popytu przez zmiany cen biletów4.
Jakoœæ us³ug transportu miejskiego mo¿na definiowaæ jako zestaw kryteriów
odpowiednich miar, za które odpowiedzialny jest dostawca us³ugi deklaruj¹cy
zgodnoœæ z norm¹5. W odniesieniu do ZKM w Gdyni normy jakoœci opracowywane s¹ na podstawie badañ preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni. Badania te prowadzone s¹ przez ZKM w Gdyni w kooperacji z Katedr¹ Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego w interwale dwuletnim. Badana próba stanowi ka¿dorazowo 1% mieszkañców w wieku od 16 lat
do 75 lat dobieranych w sposób losowy, warstwowy, zapewniaj¹cy reprezentatywnoœæ próby6. Normy jakoœci po sporz¹dzeniu zakontraktowane s¹ z przewoŸnikami, a ich przestrzeganie wymuszaj¹ badania przeprowadzane metod¹
tajemniczego klienta oraz kary umowne nak³adane w przypadku stwierdzenia
uchybieñ. Jakoœæ us³ug transportu miejskiego organizowanego przez ZKM
w Gdyni nie jest zatem dzie³em przypadku, ale stanowi konsekwencjê planowanych i skoordynowanych dzia³añ podejmowanych przez ZKM w Gdyni we
wspó³pracy z Katedr¹ Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego.

1. Znaczenie jakoœci w kszta³towaniu popytu na us³ugi
transportu miejskiego
Ze wzglêdu na daleko id¹ce konsekwencje dla jakoœci ¿ycia mieszkañców
miast, wynikaj¹ce z dominacji indywidualnego transportu samochodowego na
rynku transportowym, niezbêdne jest kszta³towanie jakoœci zbiorowego transportu miejskiego w sposób jak najbardziej efektywnie wp³ywaj¹cy na zmianê
œrodka transportu, a zw³aszcza na rezygnowanie z realizowania podró¿y miejskich samochodem osobowym. Niezrównowa¿ony rozwój transportu miejskiego poci¹ga za sob¹ liczne koszty zewnêtrzne. Najwiêkszy wp³yw na jakoœæ ¿ycia
mieszkañców miast ma kongestia, wypadki drogowe oraz zanieczyszczenie
œrodowiska7. Eksperci s¹ zgodni co do koniecznoœci zapewnienia wysokich
3

4

5

6

7

M. Dudek, A. Rudnicki, Wp³yw czynnika jakoœci na dobór rodzaju œrodka przewozowego w miejskim
transporcie zbiorowym, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 3, s. 11.
W. B¹kowski, Metodyka badania wp³ywu segmentów rynku na popyt w miejskim transporcie zbiorowym –
ujêcie modelowe, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 3, s. 4.
Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2008, s. 108.
K. Hebel, Zmiany preferencji i zachowañ transportowych mieszkañców Gdyni w latach 1996–2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 4, s. 10.
£. Kosobucki, Sposoby analizy i wymiarowania systemu transportu zbiorowego osób w miastach, „Komunikacja Publiczna” 2011, nr 1, s. 41.
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standardów jakoœci us³ug, odpowiadaj¹cych preferencjom konsumentów, przed
przyst¹pieniem do procesu wp³ywania na zachowania transportowe mieszkañców oraz promowania rezygnacji z przemieszczania siê za pomoc¹ indywidualnego transportu samochodowego8. W czasie badañ przeprowadzonych w Polsce
na próbie ponad 17 tys. osób za g³ówny czynnik zmiany samochodu osobowego
na rzecz zbiorowego transportu miejskiego 27% badanych uzna³o poprawê jakoœci transportu zbiorowego9.
Jakoœæ transportu miejskiego nale¿y badaæ przez pryzmat nie tylko jakoœci
us³ugi przewozowej, ale tak¿e w odniesieniu do pozosta³ych instrumentów
marketingowych zarz¹dzanych przez organizatorów zbiorowego transportu
miejskiego, maj¹cych wp³yw na zachowanie konsumentów na rynku transportowym. Do specyficznych czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ zbiorowego
transportu miejskiego nale¿y zaliczyæ10:
– intymnoœæ podró¿owania,
– dostosowanie rozk³adów jazdy do potrzeb konsumentów,
– odpowiedni standard przystanków,
– klarowny system informacji o trasach i rozk³adach jazdy,
– zabezpieczenie podró¿nych przed napadami na przystankach i w pojazdach,
– kulturê osobist¹ obs³ugi,
– odpowiednie warunki przesiadania,
– mo¿liwoœæ wypoczynku podczas podró¿y,
– zapewnienie miejsca na baga¿,
– prosty system taryfowy,
– ³atwoœæ wsiadania i wysiadania.
Minimalizacja luki jakoœciowej powy¿szych czynników wraz z minimalizacj¹
luki jakoœciowej postulatów przewozowych w du¿ej mierze odpowiada za
poprawê ca³oœciowego postrzegania jakoœci us³ug transportu miejskiego przez
potencjalnych oraz rzeczywistych konsumentów.
Wielkoœæ popytu na us³ugi zbiorowego transportu miejskiego, poza jakoœci¹
us³ugi, determinuj¹ inne czynniki. Za najwa¿niejsze uznaje siê11:
– liczbê mieszkañców,
– strukturê wiekow¹ mieszkañców,
– liczbê zarejestrowanych samochodów osobowych.
8

9

10

11

K. Nosal, W. Starowicz, Wybrane zagadnienia zarz¹dzania mobilnoœci¹, „Transport Miejski i Regionalny”
2010, nr 3, s. 26–28.
W. Starowicz, A. Rudnicki, R. Janecki, Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach
Œl¹skich. Synteza wyników, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Komunikacji, Kraków 1999,
s. 71–72.
B. Majecka, Normalizacja jakoœciowa w transporcie. Funkcjonowanie i rozwój transportu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2004, s. 124.
O. Wyszomirski, Zrównowa¿ony rozwój miejskiego transportu zbiorowego – przyk³ad Gdyni, „Transport
Miejski i Regionalny” 2014, nr 4, s. 4.
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2. Ocena jakoœci us³ug Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni
jako determinanta sposobu realizacji podró¿y miejskich
Podstawowym wskaŸnikiem pozwalaj¹cym oceniæ jakoœæ us³ug transportu
miejskiego oraz s³usznoœæ kierunku jej zmiany, jest ocena wystawiana przez
jego u¿ytkowników, zarówno rzeczywistych, jak i potencjalnych. Ocena ta ma
charakter opisowy, tj. bardzo dobra, dobra, dostateczna lub niedostateczna12. Jak
wynika z przeprowadzonych w trakcie dzia³ania ZKM w Gdyni badañ preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni, ocena ta wzros³a
z 3,39 w 1994 r. do 4,27 w 2013 r. Wyniki badania ogólnej oceny jakoœci us³ug
œwiadczonych przez ZKM w Gdyni w 2010 r. i 2013 r. w skali akademickiej
przedstawia rysunek 1. Histogram ten obrazuje spadek liczby osób oceniaj¹cych
gdyñski zbiorowy transport miejski jako dostateczny oraz dobry przy jednoczesnym wzroœcie ocen bardzo dobrych. Odsetek ocen bardzo dobrych wzrós³
z 24,48% w 2010 r. do 33,79% w 2013 r. Spowodowa³o to przesuniêcie rozrzutu
ocen w kierunku oceny bardzo dobrej oraz wzrost œredniej oceny z 4,18 w 2010 r.
do 4,27 w 2013 r. W 2013 r. nast¹pi³ nieznaczny wzrost liczby ocen niedostatecznych. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e oceny niedostateczne stanowi³y poni¿ej 1%
wszystkich udzielanych ocen, odpowiednio 0,50% w 2010 r. oraz 0,83% w 2013 r.
Rysunek 2 przedstawia wykres ramkowy obrazuj¹cy œrednie oceny gdyñskiego zbiorowego transportu miejskiego oraz odchylenia standardowe od œrednich w odniesieniu do sposobu realizacji podró¿y przez osoby poddane badaniu. Gdyñski zbiorowy transport miejski najlepiej oceniaj¹ osoby zawsze nim
podró¿uj¹ce (œrednia 4,32), najgorzej natomiast osoby podró¿uj¹ce zawsze samochodem osobowym (œrednia 4,18). Wœród osób podró¿uj¹cych zawsze zbiorowym transportem miejskim odsetek ocen bardzo dobrych w ogóle udzielanych
odpowiedzi wynosi³ 38,8%, wœród osób podró¿uj¹cych wy³¹cznie samochodem
osobowym odsetek ten wynosi³ 25,3%. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e czêœæ
osób rezygnuje ca³kowicie z korzystania ze zbiorowego transportu miejskiego
z powodu przeœwiadczenia o ni¿szej jakoœci us³ug ni¿ postrzegana przez osoby
korzystaj¹ce z tego transportu.
Osoby poddane badaniu oceni³y równie¿ pracê kontrolerów biletów. Ocena
ich pracy uleg³a poprawie z poziomu 3,6 w 2006 r. do 3,75 w 2013 r. Odnotowano jednak istnienie silnej korelacji Pearsona na poziomie 0,979 przy poziomie
istotnoœci 0,05 pomiêdzy ocen¹ pracy kontrolerów a liczb¹ wystawionych
mandatów. Pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci czy wy¿sza ocena spowodowana jest popraw¹ pracy kontrolerów, czy mniejsz¹ liczb¹ osób ukaranych mandatem,

12

K. Hebel, Kszta³towanie jakoœci w transporcie miejskim, „Zintegrowany Transport Publiczny w Obs³udze
Miast i Regionów. Konferencja PublicTrans 2009”, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Komunikacji, Radom 2009, s. 41.
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jakoœæ w 2010 r.
jakoœæ w 2013 r.

(ocena)

Rysunek 1. Ogólna ocena gdyñskiego transportu miejskiego przez mieszkañców (bez
uwzglêdnienia SKM, PR i kolei regionalnych)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych wewnêtrznych ZKM w Gdyni, www.zkmgdynia.pl [dostêp: 22.02.2016].

œrednia
œrednia±odch.std.
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* 1 – zawsze komunikacj¹ zbiorow¹, 2 – przewa¿nie komunikacj¹ zbiorow¹, 3 – w równym stopniu komunikacj¹
zbiorow¹ i samochodem osobowym, 4 – przewa¿nie samochodem osobowym 5 – zawsze samochodem osobowym

Rysunek 2. Ogólna ocena gdyñskiego transportu miejskiego przez mieszkañców a sposób
realizacji podró¿y w 2013 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych wewnêtrznych ZKM w Gdyni, www.zkmgdynia.pl [dostêp: 22.02.2016].
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mog¹cymi byæ surowszymi w swojej ocenie. W¹tpliwoœci te potwierdza silna korelacja Pearsona na poziomie 0,957 przy poziomie istotnoœci 0,05 pomiêdzy
liczb¹ wystawionych mandatów a odsetkiem ocen niedostatecznych pracy kontrolerów biletów.
Mieszkañcy, oprócz ogólnej oceny zbiorowego transportu miejskiego oraz
pracy kontrolerów biletów, ocenili najlepiej oraz najgorzej realizowane postulaty przewozowe.
Od lat mieszkañcy Gdyni najlepiej oceniaj¹ gdyñski transport miejski w zakresie13:
– dostêpnoœci,
– punktualnoœci,
– czêstotliwoœci.
W poszczególnych latach najgorzej realizowane postulaty przewozowe ulega³y przetasowaniom na poszczególnych pozycjach. W 2013 r. mieszkañcy Gdyni
za najgorzej realizowane postulaty przewozowe uznali14:
– niski koszt,
– punktualnoœæ,
– wygodê.
Punktualnoœæ jest oceniana przez respondentów zarówno jako najlepiej, jak
i najgorzej realizowana cecha. Bardzo niska korelacja Persona pomiêdzy odsetkiem osób oceniaj¹cych punktualnoœæ jako cechê najgorzej realizowan¹ a rzeczywistym odsetkiem kursów opóŸnionych wskazuje na subiektywnoœæ odczuæ
respondentów odnoœnie do punktualnoœci komunikacji miejskiej organizowanej
przez ZKM w Gdyni. Nale¿y podkreœliæ, ¿e odsetek osób oceniaj¹cych punktualnoœæ jako najgorzej realizowan¹ cechê maleje, mimo rzeczywistego wzrostu odsetka kursów opóŸnionych poni¿ej 3 minut. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e
opóŸnienia poni¿ej 3 minut nie wp³ywaj¹ istotnie na ocenê punktualnoœci przez
u¿ytkowników.
Istotnym czynnikiem z punktu widzenia oceny transportu miejskiego organizowanego przez ZKM w Gdyni jest rosn¹ca nieprzerwanie od 1996 r. liczba
osób niemog¹cych wskazaæ ¿adnej z cech transportu miejskiego jako realizowanej najgorzej. Odsetek ten wzrós³ z 24% w 1996 r. do 50% w 2013 r. Oznacza to,
¿e systematycznie roœnie liczba osób niezauwa¿aj¹cych istotnych wad w funkcjonowanie zbiorowego transportu miejskiego w Gdyni.

13

14

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkañców Gdyni, Raport z badañ marketingowych
2013, http://www.zkmgdynia.pl [dostêp: 22.02.16].
O. Wyszomirski, Zrównowa¿ony rozwój miejskiego transportu zbiorowego..., s. 4.
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3. G³ówne powody rezygnacji pasa¿erów z podró¿y zbiorowym
transportem miejskim organizowanym przez ZKM w Gdyni
jako czynniki ograniczaj¹ce popyt
Jednym z g³ównych powodów, dla których mieszkañcy Gdyni wybieraj¹ samochód osobowy jako œrodek transportu jest krótszy czas podró¿y ni¿ transportem miejskim. Czynnik ten w 2013 r. zaj¹³ 2 miejsce tu¿ po wiêkszej wygodzie
podró¿owania samochodem osobowym oraz przed brakiem koniecznoœci oczekiwania na przystanku autobusowym15. Ró¿nice w czasie dojazdu do miejsca
pracy osób wybieraj¹cych ró¿ne sposoby realizacji podró¿y przedstawia rysunek 3, na którym zobrazowano czas podró¿y w relacji drzwi-drzwi. Uwzglêdniony na nim zosta³ zarówno czynnik czasu podró¿y, jak i oczekiwania na
przystanku.
Rysunek 3 ilustruje œrednie oraz odchylenia standardowe od œrednich czasu
podró¿y, jaki w ocenie osób wybieraj¹cych ró¿ne sposoby podró¿y, jest potrzebny,

œrednia
œrednia ±odch. std.

*

* SO – samochodem osobowym, KZ – komunikacj¹ zbiorow¹, 1 – zawsze komunikacj¹ zbiorow¹, 2 – przewa¿nie
komunikacj¹ zbiorow¹, 3 – w równym stopniu komunikacj¹ zbiorow¹ i samochodem osobowym, 4 – przewa¿nie
samochodem osobowym 5 – zawsze samochodem osobowym

Rysunek 3. Czas podró¿y mieszkañców Gdyni do miejsca pracy w relacji drzwi-drzwi,
a sposób realizacji podró¿y w 2013 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych wewnêtrznych ZKM w Gdyni, www.zkmgdynia.pl [dostêp: 22.02.2016].

15

Ibidem, s. 10.
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by odbyæ podró¿ z domu do miejsca pracy w relacji drzwi-drzwi. Wed³ug osób
podró¿uj¹cych zawsze samochodem osobowym œredni czas dojazdu do pracy
transportem miejskim wynosi 46 minut. Jest to œrednia o 10 minut wy¿sza ni¿
w przypadku osób podró¿uj¹cych zawsze transportem miejskim (œrednia 36
min). Co wiêcej, œredni czas potrzebny osobom podró¿uj¹cym wy³¹cznie
samochodem osobowym na dotarcie do miejsca pracy transportem miejskim
jest najwy¿szy ze wszystkich grup. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich
badanych grupach zró¿nicowanych pod wzglêdem sposobu realizacji podró¿y,
czasy podró¿y transportem miejskim charakteryzuj¹ siê wy¿szym odchyleniem
standardowym ni¿ czasy podró¿y z wykorzystaniem samochodu osobowego.
Przyczynê takiego stanu rzeczy w przypadku osób korzystaj¹cych wy³¹cznie
z samochodów osobowych przedstawia rysunek 4, na którym celowo nie
zosta³y uwzglêdnione czasy podró¿y powy¿ej 100 minut. Wynika z niego, ¿e
zarówno rozrzut czasu podró¿y samochodem osobowym, jak i zbiorowym
transportem miejskim cechuje siê prawoskoœnoœci¹. Wœród osób realizuj¹cych
podró¿e wy³¹cznie samochodem osobowym 57,4% badanych okreœla czas
potrzebny na dojazd z domu do pracy w relacji drzwi – drzwi jako krótszy lub
równy 20 minutom. Ten sam czas potrzebny na dojazd transportem miejskim
deklaruje 16,6% badanych. Czasy podró¿y wykorzystane do analizy s¹ czasami
deklarowanymi oraz subiektywnymi, okreœlanymi przez osoby poddane
badaniu. Na podstawie analizy œrednich czasów i odchyleñ standardowych od
œrednich nie mo¿na wiêc wnioskowaæ, czy osoby wybieraj¹ce samochód
osobowy jako sposób realizacji podró¿y czyni¹ tak, gdy¿ czas dojazdu do pracy
transportem miejskim jest w tej grupie najd³u¿szy w rzeczywistoœci, czy tylko
w ocenie osób badanych.
W jednym z badañ udowodniono, ¿e pasa¿erowie transportu miejskiego wykazuj¹ siê wy¿sz¹ stop¹ elastycznoœci czasowej ni¿ elastycznoœci cenowej.
WskaŸniki te wyliczono odpowiednio na poziomie 0,17 dla ceny oraz 0,39 dla
czasu w odniesieniu do podró¿y zwi¹zanych z prac¹ oraz na poziomie -0,32 dla
ceny oraz 0,59 dla czasu przy podró¿ach zwi¹zanych z zakupami16. Oznacza to,
¿e podnoszenie jakoœci zbiorowego transportu miejskiego przez redukowanie
czasów przejazdów mo¿e powodowaæ wiêkszy iloœciowy wzrost popytu ni¿
obni¿anie op³at.
Ze wzglêdu na to, ¿e wiêksza wygoda podró¿owania samochodem osobowym wskazywana jest jako g³ówny powód rezygnacji pasa¿erów z podró¿y
zbiorowym transportem miejskim, stopniowo modernizacji ulega flota pojazdów operatorów funkcjonuj¹cych w sieci ZKM w Gdyni. Od 2012 r. wszystkie
pojazdy kursuj¹ce w sieci ZKM w Gdyni, a wiêc tak¿e trolejbusy, s¹ niskopod³ogowe. Nowe pojazdy, wypieraj¹ce z u¿ycia starsze modele, posiadaj¹ rów16

N. Dudek, A. Rudnicki, Wp³yw czynnika jakoœci na dobór rodzaju œrodka przewozowego w miejskim transporcie zbiorowym..., s. 11.
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(liczba osób)

nie¿ przyklêk, rampy dla wózków, klimatyzacjê, monitoring oraz zapowiadanie
g³osowe przystanków17.

samochód osobowy
komunikacja zbiorowa

Rysunek 4. Czas podró¿y do miejsca pracy w relacji drzwi-drzwi mieszkañców Gdyni realizuj¹cych podró¿e miejskie zawsze samochodem osobowym w 2013 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych wewnêtrznych ZKM w Gdyni, www.zkmgdynia.pl [dostêp: 22.02.2016].

Podsumowanie
Wielkoœæ popytu na us³ugi zbiorowego transportu miejskiego jest nierozerwalnie powi¹zana z oferowan¹ jakoœci¹. Udowadnia to zarówno najni¿sza ocena jakoœci transportu miejskiego przez osoby realizuj¹ce podró¿e miejskie
wy³¹cznie samochodem osobowym, jak i przedstawiony w artykule wp³yw czasu potrzebnego na podró¿ do pracy w relacji drzwi-drzwi na wybór œrodka
transportu. Za uzasadnione dla zrównowa¿onej mobilnoœci nale¿y przyj¹æ
wszelkie dzia³ania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, maj¹ce za
zadanie podnoszenie szeroko rozumianej jakoœci transportu zbiorowego.
Wszystkie dzia³ania projakoœciowe wi¹¿¹ siê jednak z koniecznoœci¹ ponoszenia
kosztów, a ich efekty czêsto s¹ trudne do zmierzenia oraz udowodnienia w sposób empiryczny.

17

http://www.zkmgdynia.pl [dostêp: 22.02.2016].
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QUALITY AND THE IMPACT OF QUALITY ON THE DEMAND
FOR PUBLIC TRANSPORT BASING ON GDYNIA
Summary: The municipal transport is an important component of the transport system in cities. The quality of public transport affects the demand and the number of
users and has a large impact both on urban and social development. To make public
transport services more attractive and thereby reduce the private car use, public
transport companies should do whatever they can to guarantee a high quality of the
provided services. The first part of publication focuses on the role that quality plays
in the demand for public transport. In the second part of this article the author shows
how the rating of public transport determines the choice of means of transportation.
The last part presents the main reasons why inhabitants of Gdynia choose to travel by
private car rather than public transport. The results are presented in a descriptive and
graphic form.
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KONKURENCYJNOŒÆ KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW
PASA¯ERSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŒL¥SKIM
Streszczenie: W artykule podjêto problematykê konkurencyjnoœci kolejowych przewozów u¿ytecznoœci publicznej na obszarze województwa œl¹skiego. Celem pracy
jest analiza pozycji, jak¹ zajmuj¹ Koleje Œl¹skie wzglêdem prywatnych przewoŸników
autobusowych w zakresie czêstotliwoœci, czasu przejazdu oraz ceny biletu. Analizê
przeprowadzono opieraj¹c siê na skomunikowaniu Katowic z pozosta³ymi miastami
województwa œl¹skiego. Dodatkowo w obszarze metropolii górnoœl¹skiej odniesiono
siê do problemu substytucyjnoœci oferty przewozowej kolei oraz publicznego transportu zbiorowego, organizowanego i realizowanego po³¹czeniami autobusowymi.

Wprowadzenie
Liberalizacja rynku transportowego w Polsce, w szczególnoœci przewozów
pasa¿erskich w transporcie drogowym, nasili³a procesy konkurencji wewn¹trzga³êziowej oraz wprowadzenie ofert przewozowych substytucyjnych w stosunku
do innych ga³êzi transportu. Rozwój rynku prywatnych przewozów autobusowych w Polsce jest dynamiczny i ekspansywny. Prywatny transport autobusowy
wyrasta obecnie na najwiêkszego konkurenta pasa¿erskich przewozów kolejowych
nie tylko w relacjach miêdzyregionalnych, ale tak¿e na odcinkach wewn¹trz
wojewódzkich, a nawet na obszarach aglomeracji. Dodatkowo zauwa¿yæ mo¿na
efekty substytucji pomiêdzy przewozami u¿ytecznoœci publicznej (np. powielanie tras przez kolej, tramwaj i autobus). Celem artyku³u jest analiza konkurencyjnoœci kolejowych przewozów u¿ytecznoœci publicznej na terenie województwa
œl¹skiego wzglêdem innych systemów transportu zbiorowego. W artykule zestawiono ofertê przewoŸników prywatnych i Kolei Œl¹skich w uk³adzie relacyjnym, ze szczególnym naciskiem na charakterystykê cenow¹ i czas przejazdu.
Oferty prywatnych przewoŸników identyfikowano na podstawie danych zawartych na stronach internetowych oraz rozk³adów jazdy generowanych przez dostêpne wyszukiwarki po³¹czeñ autobusowych. W artykule podjêto tak¿e badania
efektu substytucji w przewozach u¿ytecznoœci publicznej na obszarze metropolii górnoœl¹skiej. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwol¹ na okreœlenie pozycji konkurencyjnej Kolei Œl¹skich na rynku transportu zbiorowego.
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1. Uwarunkowania funkcjonowania kolejowego transportu
zbiorowego w województwie œl¹skim
Województwo œl¹skie ma powierzchniê 12,3 tys. km2 i prawie 4,6 mln mieszkañców1. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ ten obszar na tle pozosta³ych regionów s¹ najwy¿sze wskaŸniki gêstoœci liniowej infrastruktury transportu drogowego oraz kolejowego. Wartoœci wskaŸników gospodarczych (PKB per capita), stopy bezrobocia oraz œredniego wynagrodzenia równie¿ wyró¿niaj¹ siê in plus w skali ca³ego
kraju. Województwo œl¹skie od wielu lat jest liderem kolejnych edycji rankingu
atrakcyjnoœci inwestycyjnej województw, który w swej ocenie uwzglêdnia tak¿e
dostêpnoœæ transportow¹2.
Mieszkañcy województwa œl¹skiego codziennie realizuj¹ swoje potrzeby
transportowe, objawiaj¹ce siê chêci¹ lub koniecznoœci¹ przemieszczenia pomiêdzy okreœlonymi punktami, za pomoc¹ œrodków transportu. Potrzeby te maj¹
charakter wtórny wzglêdem innych potrzeb spo³eczno-gospodarczych. W konsekwencji konieczne jest zaistnienie potrzeby pierwotnej, wymagaj¹cej pokonania
pewnej odleg³oœci3. Na zachowania komunikacyjne mieszkañców województwa
œl¹skiego wp³ywa tak¿e jego zagospodarowanie przestrzenne, z wyraŸnym
punktem ci¹¿enia, jaki stanowi obszar metropolii górnoœl¹skiej. Zgodnie z delimitacj¹ obszaru województwa zamieszczon¹ w dokumentach strategicznych4
obszar metropolii obejmuje 23 miasta, z czego 14 miast na prawach powiatu.
Miasta wchodz¹ce w sk³ad metropolii górnoœl¹skiej to: Katowice, Sosnowiec,
Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Œl¹ska, Tychy, D¹browa Górnicza, Jaworzno,
Mys³owice, Siemianowice Œl¹skie, Tarnowskie Góry, Bêdzin, Piekary Œl¹skie,
Œwiêtoch³owice, Knurów, Miko³ów, CzeladŸ, £aziska Górne, Bieruñ, Radzionków
i Wojkowice. Dodatkowo w województwie œl¹skim wyró¿niono trzy obszary
aglomeracyjne: bielski, czêstochowski oraz rybnicki. Zró¿nicowanie przestrzenne
wp³ywa na powstawanie obligatoryjnych potrzeb transportowych mieszkañców.
Na rysunku 1 przedstawiono wiêŸbê dojazdów do pracy na obszarze województwa œl¹skiego (w przypadku potoków wy¿szych ni¿ 250 pasa¿erów). Podkreœliæ nale¿y du¿¹ si³ê oddzia³ywania obszaru metropolii górnoœl¹skiej,
a w szczególnoœci Katowic, na pozosta³e aglomeracje w województwie. Za³o¿yæ
nale¿y, ¿e czêœæ wskazanych potoków pasa¿erskich realizowana jest liniami
publicznego transportu zbiorowego lub komercyjnymi liniami autobusowymi.
1
2

3

4

Stan na dzieñ 31.12.2014 r., Bank Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl.
Atrakcyjnoœæ inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2015.
W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci Warszawa
1982, s. 144.
Strategia rozwoju województwa œl¹skiego „Œl¹skie 2020+”, Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Œl¹skiego, Katowice 2013.
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Dodatkowo system transportu zbiorowego w du¿ej mierze obs³ugiwaæ bêdzie
potoki pasa¿erskie motywowane dotarciem do szko³y b¹dŸ uczelni. Wskazane
motywacje stanowi¹ grupê obligatoryjnych potrzeb transportowych, charakteryzuj¹cych siê regularnoœci¹ i sta³oœci¹ ich realizacji.

Rysunek 1. Kierunki i natê¿enie powi¹zañ powy¿ej 250 osób w zakresie dojazdu do pracy
na terenie województwa œl¹skiego
ród³o: Diagnoza systemu transportu województwa œl¹skiego, „Regionalne Centrum Analiz Strategicznych” 2014, z. 4, s. 10.

Podstaw¹ systemu publicznego transportu zbiorowego w wymiarze regionalnym s¹ kolejowe przewozy u¿ytecznoœci publicznej. Organizatorem tych przewozów, zgodnie zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, jest
Marsza³ek Województwa Œl¹skiego5. Praca eksploatacyjna wykonywana jest przez
spó³kê Koleje Œl¹skie, której w³aœcicielem jest zarz¹d województwa. Spó³ka jest
podmiotem wewnêtrznym, realizuj¹cym przewozy tylko na obszarze województwa œl¹skiego. Realizacja po³¹czeñ miêdzywojewódzkich zosta³a powierzona
5

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
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spó³ce Przewozy Regionalne. Organizatorami publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa œl¹skiego s¹ tak¿e gminy i zwi¹zki miêdzygminne.
Obs³ug¹ przewozów pasa¿erskich zajmuj¹ siê tak¿e przedsiêbiorstwa prywatne,
realizuj¹ce przewozy na komercyjnych liniach komunikacyjnych. Zgodnie
z ustaw¹ o transporcie drogowym6 podjêcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoŸnika drogowego.
Warunki wykonywania zawodu przewoŸnika drogowego zosta³y zdefiniowane
w Rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego (WE) Nr 1071/20097. Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia, które jest wydawane w zale¿noœci od zasiêgu obs³ugiwanych linii.

2. Konkurencyjnoœæ Kolei Œl¹skich wzglêdem komercyjnych
przewozów autobusowych
Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa mo¿na zdefiniowaæ jako jego zdolnoœæ
do efektywnego osi¹gania za³o¿onych celów rynkowych8. Konkurencyjnoœæ pozwala na unikanie przez przedsiêbiorstwo skutków przedstawienia przez inn¹
firmê korzystniejszej oferty, wp³ywaj¹cej na decyzje zawarcia transakcji9. Zagadnienie konkurencyjnoœci w przypadku kolejowych przewozów pasa¿erskich
wi¹¿e siê z umiejêtnoœci¹ przeciwstawienia siê ekspansji transportu indywidualnego oraz innych ga³êzi transportu (w tym drogowego). Przedstawienie przez
operatorów kolejowych efektywnej oferty przewozowej mo¿e wywieraæ wp³yw
na postêpowanie u¿ytkowników transportu, przyczyniaj¹c siê do ich rezygnacji
z korzystania z w³asnych samochodów oraz us³ug innych przewoŸników10.
Rynek przewozów pasa¿erskich w województwie œl¹skim jest bardzo podatny na aktywnoœæ przewoŸników autobusowych, sprzyjaj¹ temu:
– wysoka gêstoœæ sieci drogowej (w tym autostrad, dróg ekspresowych oraz
krajowych) oraz stosunkowo wysoka jakoœæ infrastruktury (za spraw¹ budowy nowych odcinków i modernizacji ju¿ istniej¹cych),
– wieloletnie zaniedbania i dekapitalizacja infrastruktury kolejowej (zarówno
liniowej, jak i punktowej).

6
7

8

9

10

Ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371).
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 ustanawiaj¹ce wspólne
zasady dotycz¹ce warunków wykonywania zawodu przewoŸnika drogowego i uchylaj¹ce dyrektywê Rady 96/26/WE.
M.J. Stankiewicz, Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa. Budowanie konkurencyjnoœci w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruñ 2002, s. 36.
S. Bogdanowicz, Warunki uczciwej konkurencji w transporcie, „Problemy Ekonomiki Transportu”
1996, nr 2, s. 90.
T. Dyr, Koleje du¿ych prêdkoœci jako czynnik poprawy konkurencyjnoœci kolei na rynku transportowym,
„Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 11–12, s. 33–34.
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Tabela 1. Porównanie oferty przewozowej Kolei Œl¹skich i przewoŸników prywatnych na
g³ównych relacjach w województwie œl¹skim
PrzewoŸnik

Czas przejazdu
(min)

Liczba kursów
w dniu roboczym
(tam)

Cena biletu jednorazowego normalnego (tam) (PLN)

Relacja Katowice – Gliwice
Koleje Œl¹skie Sp. z o.o.

30

29

5,00

Inter Sp. z o.o.

31

24

6,00

Relacja Katowice – Rybnik
Koleje Œl¹skie Sp. z o.o.

62

16

11,40

Inter Sp. z o.o.

50

25

11,00

Drabas

60

7

9,00

Travel-Bus

66

3

8,50

Relacja Katowice – Wis³a
Koleje Œl¹skie Sp. z o.o.

145

5

12,00

Bus Brothers

120

6

16,00

Drabas

120

6

16,00

Relacja Katowice – Bielsko-Bia³a
Koleje Œl¹skie Sp. z o.o.

75

22

13,40

PKS Turek

70

1

22,00

Lubelskie Linie Autobusowe

60

1

13,00

JM BUS

60

2

10,00

Relacja Katowice – Zawiercie
Koleje Œl¹skie Sp. z o.o.

46

29

11,40

AS BUS

50

1

11,00

Sprint Travel

70

7

bd

PKS K³odzko

75

1

14,50

PKS Starachowice

72

1

15,50

S.C.P. Jansen

56

1

12,00

Omega Bus

46

2

12,00

Relacja Katowice – Czêstochowa
Koleje Œl¹skie Sp. z o.o.

90

22

18,20

A.D. Euro Trans

65

2

18,00

PKS Czêstochowa

90

4

PolskiBus

75

bd

6

20,00

Relacja Katowice – ¯ory
Koleje Œl¹skie Sp. z o.o.

8

14,20

Bus Brothers

100–150
40

18

8,00

Drabas

40

26

8,00

Relacja Katowice – Wodzis³aw Œl¹ski
Koleje Œl¹skie Sp. z o.o.

90

3

14,20

Drabas

70

7

13,00

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie oferty przewoŸników i wyszukiwarki po³¹czeñ e-podró¿nik (stan na dzieñ 9.06.2015 r.), www.e-podroznik.pl.
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W tabeli 1 zestawiono ofertê przewoŸników prywatnych i Kolei Œl¹skich
w uk³adzie relacyjnym ze szczególnym naciskiem na konkurencjê cenow¹ i czas
przejazdu. Oferty prywatnych przewoŸników identyfikowano na podstawie danych zawartych na stronach internetowych oraz rozk³adów jazdy generowanych przez wyszukiwarkê po³¹czeñ autobusowych e-podró¿nik (zapytania
i otrzymane wyniki rozk³adów jazdy s¹ w³aœciwe dla dnia 9.06.2015 r.).
Porównuj¹c pozycjê konkurencyjn¹ Kolei Œl¹skich i przewoŸników autobusowych, nale¿y stwierdziæ, i¿ szczególnie w sytuacji wystêpowania bezpoœredniego po³¹czenia kolejowego jest ona bardzo wysoka. Ceny oferowane przez przewoŸnika kolejowego z regu³y s¹ bardzo zbli¿one do cen na rynku przewozów
autobusowych. Atutem przewoŸników autobusowych, w relacjach z Katowic
do: Rybnika, ¯or i Wodzis³awia Œl¹skiego, jest wiêksza czêstotliwoœæ po³¹czeñ.
Jedyn¹ analizowan¹ relacj¹ w obszarze bezpoœredniego otoczenia metropolii
górnoœl¹skiej, gdzie kolej nie jest konkurencyjna wzglêdem autobusu, jest
po³¹czenie Katowice – ¯ory, realizowane z przesiadk¹, co znacznie wyd³u¿a
czas przejazdu, a za spraw¹ „nadrabiania kilometrów” podwy¿sza cenê us³ugi.
Na rynku przewozów autobusowych i minibusowych w województwie
œl¹skim najwiêkszymi graczami s¹ przedsiêbiorstwa: Inter, Drabas i Bus Brothers.
Wymienieni przewoŸnicy dzia³aj¹ w sposób ekspansywny, intensyfikuj¹c
dzia³ania zw³aszcza w relacjach, na których oferta Kolei Œl¹skich jest niewystarczaj¹ca (d³ugi czas przejazdu, niska czêstotliwoœæ). Ze wzglêdu na zdolnoœæ
kolei do obs³ugi du¿ych potoków pasa¿erskich, przewozy minibusowe i autobusowe nie s¹ w stanie istotnie zagroziæ pozycji regionalnego przewoŸnika. Sytuacja
to mo¿e jednak ulec zmianie w przypadku ograniczania oferty przewozowej
Kolei Œl¹skich lub znacznego podniesienia cen biletów.

3. Substytucja na rynku publicznego transportu zbiorowego
na obszarze metropolii górnoœl¹skiej
Organizacja publicznego transportu zbiorowego wymaga zaanga¿owania
œrodków finansowych zgromadzonych w bud¿etach gmin b¹dŸ województwa.
W celu racjonalnego wydatkowania œrodków publicznych nale¿y d¹¿yæ do zagwarantowania wzajemnej komplementarnoœci przewozów u¿ytecznoœci publicznej
np. przez koordynacjê rozk³adów jazdy i uruchamianie centrów przesiadkowych. Ka¿dy z subsystemów transportu zbiorowego pe³ni okreœlon¹ funkcjê,
która wynika g³ównie z pojemnoœci taboru oraz elastycznoœci w wytyczaniu
i obs³udze linii komunikacyjnych. W przypadku województwa œl¹skiego najbardziej z³o¿onym systemem transportu zbiorowego charakteryzuje siê obszar metropolii górnoœl¹skiej.
Na system publicznego transportu zbiorowego metropolii górnoœl¹skiej sk³adaj¹
siê: przewozy realizowane przez Koleje Œl¹skiej oraz oferta organizatorów trans-
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portu publicznego, na zlecenie których realizowane s¹ przewozy autobusowe
i tramwajowe:
– Komunikacyjny Zwi¹zek Komunalny GOP w Katowicach (KZK GOP),
– Miêdzygminny Zwi¹zek Komunikacji Pasa¿erskiej w Tarnowskich Górach,
– Miejski Zarz¹d Komunikacji w Tychach,
– Miejski Zarz¹d Dróg i Mostów w Jaworznie.
Na obszarze metropolii górnoœl¹skiej nastêpuje znaczna intensyfikacja potoków pasa¿erskich (w transporcie publicznym oraz indywidualnym) w uk³adzie
œrednicowym, na trasie Gliwice – Katowice. Relacja ta charakteryzuje siê bardzo
dobrym po³¹czeniem drogowym, g³ównie za spraw¹ Drogowej Trasy Œrednicowej (DTŒ). W celu realizacji podró¿y na trasie Gliwice – Katowice pasa¿erowie
maj¹ do wyboru opisane w tabeli 1 po³¹czenie kolejowe oraz po³¹czenie autobusowe organizowane przez KZK GOP. Linia autobusowa 870 charakteryzuje siê
du¿¹ prêdkoœci¹ komunikacyjn¹, co wynika z ma³ej liczby przystanków (w zale¿noœci od kierunku 7 lub 9) oraz realizacji zasadniczej czêœci przejazdu DTŒ.
W konsekwencji czas przejazdu lini¹ autobusow¹ wynosi 48 minut, przy dobowej czêstotliwoœci w dniu roboczym na poziomie 34 kursów oraz cenie za bilet
normalny w wysokoœci 4,80 PLN. Prawdopodobnie czas przejazdu linii 870 ulegnie skróceniu po oddaniu ostatniego, gliwickiego, odcinka DTŒ, co spowoduje,
¿e praktycznie ca³y przejazd autobusu bêdzie siê odbywa³ po drodze szybkiego
ruchu.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w analizowanym przypadku dochodzi do silnej
konkurencji, a pasa¿er ma do wyboru dwie, bardzo zbli¿one oferty. Sytuacja ta
jest niekorzystna, gdy¿ zarówno po³¹czenie kolejowe, jak i autobusowe jest
wspó³finansowane przez stronê publiczn¹, a wzajemne „podbieranie pasa¿erów” pogarsza wynik ekonomiczny ca³ego systemu. Ze wzglêdu na aglomeracyjny charakter po³¹czenia powinno ono byæ realizowane przez kolej, a przyspieszone linie autobusowe nale¿y trasowaæ w obszarach pozbawionych dostêpu do
transportu kolejowego, a nie stanowiæ dla niego bezpoœredni¹ konkurencjê.

Podsumowanie
Pozycja konkurencyjna kolejowych przewozów u¿ytecznoœci publicznej na
rynku transportu zbiorowego w województwie œl¹skim jest silna. Spó³ka Koleje
Œl¹skie, bêd¹ca podmiotem wewnêtrznym i realizuj¹cym przewozy na zlecenie
Urzêdu Marsza³kowskiego, stanowi konkurencjê dla komercyjnych przewoŸników autobusowych, których aktywnoœæ w ostatnich latach roœnie. Mimo ekspansji przewoŸników autobusowych Koleje Œl¹skie w wiêkszoœci analizowanych
relacji oferuj¹ ni¿sz¹ lub zbli¿on¹ cenê za bilet normalny. W wielu przypadkach
czas przejazdu kolej¹ jest bardzo zbli¿ony do przewozów autobusowych (nale¿y jednak uwzglêdniæ, ¿e s¹ to czasy rozk³adowe i w przypadku przewozów
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autobusowych czas przejazdu mo¿e siê wyd³u¿yæ ze wzglêdu na kongestiê drogow¹). Dodatkowo w przypadku po³¹czenia Katowice – Gliwice dochodzi do
konkurencji pomiêdzy ofert¹ transportu kolejowego oraz publicznego transportu
zbiorowego organizowanego przez KZK GOP, co nie jest dobre z punktu widzenia kszta³towania zrównowa¿onego systemu transportu.
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COMPETITIVENESS OF RAIL PUBLIC TRANSPORT
Summary: The article discusses the problems of competitiveness of rail transport utilities in Silesia. The aim of the study is to analyse the position of Railways Silesian
terms of private bus operators in the frequency, time travel and the ticket price. The
analysis was based on the Katowice communicated with the other towns of the province of Silesia. Additionally, in the same area of the Upper Silesia Metropolis reference
to the problem of substitutability of the transport offer rail and public transport organized implemented bus links.
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ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO
NA PRZYK£ADZIE OLSZTYNA
Streszczenie: Zintegrowany system transportu zbiorowego powinien zapewniæ jego
u¿ytkownikom jak najlepsze rozwi¹zania komunikacyjne. System ten ma na celu
umo¿liwienie podró¿y ró¿nymi œrodkami transportu w obrêbie w³aœciwoœci organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie jednego biletu. Najwa¿niejsz¹
zalet¹ systemu jest skrócenie czasu podró¿y przez tak¹ zmianê organizacji ruchu
w mieœcie, ¿e pierwszeñstwo przejazdu maj¹ pojazdy transportu publicznego.
Projekt modernizacji i rozwoju zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
w Olsztynie rozpoczêto w 2006 r. Zak³ada on przywrócenie tramwajów w Olsztynie,
unowoczeœnienie taboru transportu publicznego, przebudowê i rozbudowê ulic, budowê buspasów oraz wprowadzenie inteligentnego systemu transportowego. Po zakoñczeniu projektu poprawi¹ siê warunki korzystania z komunikacji miejskiej oraz
skrócony zostanie czas przejazdu, co powinno prze³o¿yæ siê na zwiêkszenie liczby
osób korzystaj¹cych z transportu zbiorowego.
Celem opracowania jest sprawdzenie, czy zak³adane przez miasto korzyœci p³yn¹ce
z realizacji projektu wyst¹pi¹ po jego zakoñczeniu oraz zebranie opinii mieszkañców
na temat przeprowadzonej rewolucji komunikacyjnej w mieœcie.

Wprowadzenie
Zintegrowany system transportu zbiorowego powinien zapewniæ jego u¿ytkownikom jak najlepsze rozwi¹zania komunikacyjne. System ten ma na celu
umo¿liwienie podró¿y ró¿nymi œrodkami transportu w obrêbie w³aœciwoœci
organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie jednego biletu.
Najwa¿niejsz¹ zalet¹ systemu jest skrócenie czasu podró¿y przez tak¹ zmianê
organizacji ruchu w mieœcie, ¿e pierwszeñstwo przejazdu maj¹ pojazdy transportu publicznego.

1. Transport zrównowa¿ony
Transport jest jedn¹ z podstawowych dziedzin ¿ycia i dzia³alnoœci cz³owieka,
towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Dziêki nowoczesnym rozwi¹zaniom
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cz³owiek potrafi przenieœæ na du¿e odleg³oœci w krótkim czasie nie tylko towary
i inne osoby, ale tak¿e informacje i ró¿nego rodzaju media. Gdy mowa o transporcie, ludzie widz¹: drogi, koleje, lotniska i porty. To jedynie nieliczne przyk³ady
infrastruktury s³u¿¹cej transportowi.
Obecnie, tworz¹c nowe rozwi¹zania transportowe, planiœci, urbaniœci i projektanci dzia³aj¹ zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Zrównowa¿ony
rozwój spo³eczno-gospodarczy integruje dzia³ania polityczne, gospodarcze
i spo³eczne, a jednoczeœnie zachowuje równowagê przyrodnicz¹ oraz trwa³oœæ
podstawowych procesów przyrodniczych. Tylko zintegrowane dzia³anie zagwarantuje zaspokojenie podstawowych potrzeb wspó³czesnego spo³eczeñstwa
i przysz³ych pokoleñ1.
Wspó³czeœnie najwiêksze problemy stwarza transport towarów i osób w miastach. Ograniczona przepustowoœæ miejskich ulic zmusza w³adze do modernizowania systemu transportu zbiorowego i wdra¿ania nowych rozwi¹zañ. Zrównowa¿ony system transportu powinien zapewniæ sprawny tranzyt towarów
i osób, a tak¿e gwarantowaæ wysokiej jakoœci us³ugi2. Centrum Badañ Globalnego Rozwoju opracowa³o osiem g³ównych zasad dotycz¹cych transportu zrównowa¿onego:
– dostêpnoœæ – prawo ka¿dego cz³owieka do przemieszczania siê,
– sprawiedliwoœæ spo³eczna – d¹¿enie do zaspokojenie podstawowych potrzeb
ludzi,
– zdrowie i bezpieczeñstwo – poprawa jakoœci ¿ycia,
– odpowiedzialnoœæ indywidualna – umiejêtnoœæ dokonywania wyborów z zakresu ruchu osobowego – pojadê sam samochodem czy mo¿e pójdê na autobus,
– planowanie zintegrowane – ujednolicone rozwi¹zania systemów transportowych, które prowadz¹ do ka¿dej dzielnicy miasta,
– zapobieganie zanieczyszczeniom – transport zrównowa¿ony nie mo¿e zagra¿aæ zdrowiu i ¿yciu ludzi oraz powinien dbaæ o œrodowisko, dlatego nale¿y
promowaæ proekologiczne rozwi¹zania,
– efektywne wykorzystanie zasobów i gruntów – wykorzystanie istniej¹cych
obszarów zdegradowanych, niedopuszczanie do degradacji nowych terenów,
– ¿ywotnoœæ ekonomiczna – œrodek transportu musi byæ ekonomiczny, nowoczesny, skracaj¹cy czas podró¿y i bezpieczny dla œrodowiska3.
W systemach zrównowa¿onego transportu wa¿ne jest, aby zapewniæ sprawny
i szybki transport jak najszerszemu gronu obywateli. W transporcie publicznym
najczêœciej wykorzystuje siê autobusy, tramwaje, trolejbusy, kolej oraz metro.
1

2

3

Zob. art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
The Global Development Research Center, Urban Environmental Management. Sustainable
Transport, http://www.gdrc.org/uem/sustran/sustran.html.
The Global Development Research Center, Guiding Principles for Sustainable Transport, http://
www.gdrc.org/uem/sustran/sustran-principles.html.
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Aby transport posiada³ walory szybkoœci i uniwersalnoœci, powinien docieraæ
do ka¿dego miejsca w mieœcie. Wprowadzane systemy transportu zbiorowego,
dziêki mo¿liwoœci wyboru œrodka transportu i odpowiednich przesiadek, maj¹
pozwoliæ jak najszybciej dotrzeæ do celu. Realizacji tego zadania sprzyja projektowanie wa¿nych wêz³ów przesiadkowych w jednym miejscu, dziêki temu podró¿ny nie musi przechodziæ przez ulicê, aby siê przesi¹œæ, oraz zastosowanie systemów informatycznych, które poka¿¹ przebieg trasy podró¿y oraz czas jej
przebycia. Z punktu widzenia pasa¿era wa¿ne jest, aby cena biletu za korzystanie z komunikacji publicznej nie by³a za wysoka, a jednym biletem mo¿na by³o
pos³u¿yæ siê w ró¿nych œrodkach transportu.
System zrównowa¿onego transportu zbiorowego jest wprowadzany w wielu
polskich i œwiatowych miastach. Olsztyn jest niew¹tpliwie miastem, które w ostatnim czasie zmieni³o ca³kowicie podejœcie do transportu publicznego.

2. Miasto Olsztyn
Olsztyn jest najwiêkszym miastem Warmii i Mazur. W styczniu 2015 r. zamieszkiwa³o je 173 831 osób4. Zajmuje obszar 88,33 km2 i podzielone jest na 23 osiedla.
W granicach administracyjnych znajduje siê 15 jezior oraz 1300 ha Lasu Miejskiego. Przez miasto przep³ywaj¹ trzy rzeki (najwiêksz¹ z nich jest £yna)5. Olsztyn, stolica województwa warmiñsko-mazurskiego, jest g³ównym oœrodkiem
naukowym, produkcyjnym, administracyjnym i kulturalnym województwa.
Do miasta prowadz¹ drogi krajowe nr 16, 51 i 53 oraz drogi wojewódzkie
nr 527 i 598. Obecnie prowadzone s¹ prace zwi¹zane z budow¹ obwodnicy, która ma po³¹czyæ drogê krajow¹ nr 16 po po³udniowej stronie miasta. Fragment
obwodnicy od wêz³a po³udnie do wêz³a wschód oraz droga krajowa nr 51 i nr 16
od strony wschodniej zosta³y wpisane na listê dróg ekspresowych6.
Przez Olsztyn prowadz¹ tak¿e magistrale kolejowe nr 216 (Dzia³dowo – Olsztyn G³ówny), nr 219 (Olsztyn G³ówny – E³k), nr 220 (Olsztyn G³ówny – Bogaczewo) i nr 353 (Poznañ Wschód – Skandawa).
Na osiedlu Dajtki w pobli¿u trasy nr 16 w zachodniej czêœci miasta znajduje
siê lotnisko Aeroklubu Warmiñsko-Mazurskiego7.
W mieœcie od dekady prowadzona jest modernizacja transportu publicznego,
ma ona na celu ca³kowit¹ zmianê sposobu postrzegania transportu zbiorowego
przez mieszkañców. Projekt Modernizacji i rozwoju zintegrowanego systemu
4
5

6

7

Bank Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego, https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
Portal turystyczny Olsztyna Visit Olsztyn, http://www.visit.olsztyn.eu/article/371/olsztyn-miastojezior-i-lasow.
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 13 paŸdziernika 2015 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 1734).
Areoklub Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, http://www.aeroklub.olsztyn.pl/.
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transportu zbiorowego w Olsztynie zacz¹³ siê w 2006 r. Zak³ada on przywrócenie tramwajów w Olsztynie, unowoczeœnienie taboru transportu publicznego,
przebudowê i rozbudowê ulic, budowê buspasów oraz wprowadzenie inteligentnego systemu transportowego.
Po zakoñczeniu projektu poprawi¹ siê warunki korzystania z komunikacji
miejskiej oraz skrócony zostanie czas przejazdu, co powinno prze³o¿yæ siê na
zwiêkszenie liczby osób korzystaj¹cych z transportu zbiorowego.

3. Modernizacja systemu transportu zbiorowego
W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej rozpoczêto
jedn¹ z najwiêkszych d³ugoterminowych inwestycji – Modernizacja i rozwój
zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. Prowadzona jest
od 2006 r. i ma na celu zwiêkszenie przewozów transportu publicznego, wprowadzenie nowego œrodka transportu, jakim jest tramwaj, a tak¿e instalacjê systemu obszarowego sterowania ruchem, systemu informacji pasa¿erskiej oraz
systemu biletu elektronicznego8. Ca³a inwestycja sk³ada siê z kilku pomniejszych projektów, takich jak: zakup nowych autobusów, budowa buspasów,
budowa nowych ulic, budowa torowisk tramwajowych, zakup sk³adów szynowych itp.9
G³ównym i najwiêkszym zadaniem by³ tzw. projekt tramwajowy. Zakoñczy³
siê on wraz z koñcem 2015 r., a jego wartoœæ to 100 mln EUR. Projekt zak³ada³
przywrócenie po 50 latach komunikacji tramwajowej w Olsztynie.
Obecnie transport publiczny w Olsztynie obs³ugiwany jest przez trzy linie
tramwajowe, o ³¹cznej d³ugoœci 10 km, oraz 35 linii autobusowych obs³uguj¹cych prawie ca³e miasto i czêœæ gmin oœciennych. Eksploatowane s¹ g³ównie
nowe niskopod³ogowe pojazdy wyprodukowane przez firmê Solaris. Powstanie
linii tramwajowych sprawi³o, ¿e czêœæ autobusów skierowano do obs³ugi innych
obszarów w mieœcie10.
Wraz z torami tramwajowymi wybudowano specjalne pasy ruchu dostêpne
tylko dla komunikacji miejskiej – buspasy i trambuspasy w centrum, dziêki
takiemu rozwi¹zaniu czas przejazdu autobusów znacz¹co siê skróci³. Sieæ tramwajowa ³¹czy Jaroty i Pieczewo, najwiêksze osiedla mieszkaniowe w Olsztynie,
z dworcem kolejowym, a przez odnogi z Rynkiem Starego Miasta oraz Kampusem Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.

8

9
10

Program Rozwoju Polski Wschodniej, http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/Projekty/
Strony/Modernizacja_i_rozwoj_zintegrowanego_systemu_transportu_zbiorowego_w_Olsztynie.
aspx.
Tramwajeolsztyn.pl, http://www.tramwaje.olsztyn.eu/o-projekcie/historia-projektu.
Zarz¹d Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, http://www.zdzit.olsztyn.eu/.
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Równoczeœnie z oddaniem do eksploatacji tramwajów zmieniono taryfê biletow¹, wprowadzaj¹c bilety czasowe u³atwiaj¹ce przesiadanie siê pomiêdzy poszczególnymi œrodkami transportu. Bilety mo¿na kupiæ w biletomatach ustawionych na przystankach oraz zamontowanych w autobusach i tramwajach,
wprowadzono tak¿e bilet elektroniczny, który mo¿na zakodowaæ na karcie miejskiej. Aby u³atwiæ podró¿, na przystankach ustawiono tablice informacyjne, które prezentuj¹ rzeczywisty czas przyjazdu autobusu lub tramwaju. Czas jest
okreœlany na podstawie wskazañ GPS, który zamontowano w ka¿dym pojeŸdzie11.
Od koñca 2015 r. w Olsztynie pierwszeñstwo przejazdu na skrzy¿owaniach
maj¹ pojazdy transportu publicznego. Mo¿liwe jest to dziêki wprowadzeniu systemu inteligentnego sterowania ruchem ulicznym. System zmienia œwiat³o na
zielone, gdy do skrzy¿owania zbli¿a siê autobus komunikacji miejskiej lub tramwaj12.
Zmiany w olsztyñskiej komunikacji miejskiej ci¹gle trwaj¹, na prze³omie lutego i marca 2016 r. przeprowadzono konsultacje spo³eczne odnoœnie do rozbudowy linii tramwajowej. Jeœli wszelkie uzgodnienia bêd¹ zrealizowane, ju¿
w 2019 r. linia tramwajowa w Olsztynie zostanie przed³u¿ona o kolejne 8 km13.

4. Nowy system komunikacji miejskiej Olsztyna w ocenie
mieszkañców
Badania ankietowe prowadzono od 15 do 20 lutego 2016 r. wœród losowo
wybranych mieszkañców Olsztyna. Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety sk³adaj¹cy siê z 5 pytañ zamkniêtych i metryczki. Wœród respondentów przewa¿ali mê¿czyŸni (55%), osoby w wieku 26–35 lat (35%) i osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie wy¿sze (55%) (tab. 1).
W badaniu ankietowym wziê³o udzia³ 240 respondentów. Czêœæ ankiet zosta³a przeprowadzona za pomoc¹ kwestionariuszy internetowych, pozosta³e
uzupe³niono podczas badañ terenowych na obszarze osiedla Œródmieœcie w pobli¿u przystanku autobusowego i tramwajowego Centrum i Skwer Wakara. S¹
to g³ówne przystanki w mieœcie i generuj¹ najwiêkszy ruch. Ze wzglêdu na
w¹ski obszar badañ podana w tabeli 1 charakterystyka respondentów nie stanowi pe³nego przekroju demograficznego miasta.

11
12
13

Tramwajeolsztyn.pl, http://www.tramwaje.olsztyn.eu/o-projekcie/nie-tylko-tramwaje.
Ibidem.
Platforma konsultacji spo³ecznych, http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/Przedluzenie-linii-tramwajowej.
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Tabela 1. Charakterystyka respondentów (%)
P³eæ

Wykszta³cenie

Wiek

kobiety

45

gimnazjalne

5

18–25

10

mê¿czyŸni

55

zawodowe

5

26–35

35

œrednie

35

36–45

25

wy¿sze

55

46–55

15

powy¿ej 56

15

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ.

W pierwszym pytaniu zapytano respondentów, jak czêsto korzystaj¹
z komunikacji miejskiej. Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów (49%) korzysta
z transportu publicznego codziennie, g³ównie aby dotrzeæ do szko³y lub pracy.
A¿ 26% respondentów korzysta z komunikacji sporadycznie lub wcale (rys. 1).
mê¿czyŸni
kobiety

okazjonalnie nie korzystam
kilka razy w miesi¹cu
kilka razy w tygodniu
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Rysunek 1. Czêstotliwoœæ korzystania z transportu zbiorowego (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ.

Z komunikacji miejskiej korzysta zdecydowanie wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn,
a¿ 9% respondentów p³ci mêskiej nie korzysta z transportu publicznego.
Kolejne pytanie mia³o na celu sprawdzenie, czy dziêki modernizacji i zmianom, jakie zasz³y w ostatnim czasie w Olsztynie, ludzie chêtniej przesiadaj¹ siê
z w³asnego œrodka transportu na transport publiczny (rys. 2).
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Rysunek 2. Wp³yw inwestycji w transport publiczny na wzrost korzystania z przejazdów (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ.

Zintegrowany system transportu zbiorowego na przyk³adzie Olsztyna

103

Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów deklaruje, i¿ dziêki zmianom zachodz¹cym w transporcie publicznym czêœciej wybieraj¹ komunikacjê miejsk¹
jako œrodek transportu. Prawie 26% kobiet i 32% mê¿czyzn uwa¿a, ¿e modernizacja transportu zbiorowego w Olsztynie nie mia³a wp³ywu na ich decyzjê odnoœnie do podró¿owania publicznymi œrodkami transportu.
Kolejne pytanie dotyczy³o zmienionej taryfy biletowej i wprowadzenia karty
miejskiej jako œrodka p³atniczego w pojazdach transportu miejskiego oraz dokumentu, na który kodowany jest bilet miesiêczny. Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów (82%) ocenia pozytywnie zmiany zwi¹zane z now¹ taryf¹ biletow¹ –
wprowadzenie biletów jednorazowych i czasowych jednokrotnego kasowania
oraz karty miejskiej jako miejsca kodowania biletów miesiêcznych i tzw. skarbonki. Funkcja skarbonki zakodowana na karcie miejskiej polega na gromadzeniu na karcie œrodków, którymi mo¿na p³aciæ w biletomatach tak jak kart¹ p³atnicz¹, dodatkowo umo¿liwiono p³acenie kart¹ miejsk¹ w parkomatach
rozstawionych w strefie p³atnego parkowania. Tylko 14% respondentów zdecydowanie negatywnie odbiera zmiany, jakie zasz³y w taryfie biletowej.
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ocena pozytywna
82%

Rysunek 3. Ocena zmian taryfy biletowej i ocena wprowadzenia karty miejskiej
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ.

Czwarte pytanie dotyczy³o inteligentnego sytemu sterowania ruchem ulicznym. System ten zmienia œwiat³o w momencie, gdy autobus lub tramwaj zbli¿a
siê do skrzy¿owania, u³atwiaj¹c mu przejazd (rys. 4). Wielu respondentów nie
widzi ró¿nicy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i w p³ynnoœci ruchu
ulicznego.
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Rysunek 4. Ocena inteligentnego systemu kierowania ruchem ulicznym (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ.

Du¿a liczba respondentów (40 mê¿czyzn i 30 kobiet) negatywnie ocenia
wprowadzenie nowego systemu do kierowaniem ruchem ulicznym. Uskar¿aj¹
siê g³ównie na zbyt szybk¹ zmianê œwiate³ na skrzy¿owaniach, d³ugi czas oczekiwania na zielone œwiat³o dla samochodów i tworzenie siê tzw. korków. Zdecydowana wiêkszoœæ kobiet (50) uwa¿a, ¿e wprowadzenie systemu jest potrzebne
i spe³nia on swoj¹ rolê, podobnie uwa¿a 45 mê¿czyzn.
Ostatnie pytanie dotyczy³o rozbudowy linii tramwajowej, która ma nast¹piæ
w 2019 r. Zdecydowanie za now¹ inwestycj¹ jest 63% respondentów, zdecydowanie nie popiera rozbudowy sieci tramwajowej 25% respondentów.

Podsumowanie
Wprowadzenie zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie jest dzia³aniem pozytywnym i jest bardzo dobrze odbierane przez mieszkañców miasta. Zrealizowanie inwestycji wymaga³o wprowadzenia nowego œrodka
komunikacji publicznej, jakim s¹ tramwaje, zakupienia nowych autobusów, budowy linii tramwajowej, buspasów i remontów oraz budowy ulic, dodatkowo
wprowadzono now¹ taryfê biletow¹ i rozwi¹zania techniczne s³u¿¹ce poprawie
komfortu pasa¿erów i jakoœci ich obs³ugi.
Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego mo¿na stwierdziæ,
¿e mieszkañcy popieraj¹ zmiany zachodz¹ce w komunikacji miejskiej miasta
i coraz czêœciej z niej korzystaj¹ równie¿ dziêki temu, ¿e przeprowadzane inwestycje podnosz¹ standard podró¿owania oraz skracaj¹ czas przejazdu komunikacj¹ miejsk¹. Mieszkañcy pozytywnie odnosz¹ siê do planów rozbudowy
sieci tramwajowej w mieœcie. Najwiêcej negatywnych opinii odnosi siê do inteligentnego systemu kierowania ruchem ulicznym. Taka sytuacja ma zwi¹zek ze
zmianami na skrzy¿owaniach i nadaniu pierwszeñstwa przejazdu œrodkom
transportu zbiorowego, przez co ruch samochodowy jest zepchniêty w hierarchii na sam koniec.
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INTEGRATED SYSTEM OF TRANSPORT COLLECTIVE
FOR EXAMPLE OLSZTYN
Summary: An integrated public transport system should provide its users with the
best communication solutions. This system is also designed to allow passengers to
travel by various means of transport in the properties of the organizer of public transport in a single ticket. The most important feature of the system is to reduce travel
time by changing the organization of traffic in the city giving priority to Public Transport vehicles.
The project “Modernization and development of the integrated public transport system in Olsztyn” began in 2006. The project involves the restoration of trams in Olsztyn, modernization of rolling stock of public transport, reconstruction and
construction of streets, construction of bus lanes, and the introduction of intelligent
transport system. A full completion of the project aims to improve the conditions for
the use of public transport and the reduction of travel time, which should translate
into an increase in the number of people using public transport.
The aim of the study is to verify whether established by the city benefits from the
project occur after its implementation and to collect residents’ opinions on the communication revolution carried out in the city.

.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 62 (2017)

Olgierd Wyszomirski

SPECYFIKA MOBILNOŒCI UCZNIÓW GIMNAZJÓW
I LICEÓW OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH W GDYNI
Streszczenie: Uczniowie szkó³ ponadpodstawowych stanowi¹ wa¿ny segment pasa¿erów transportu miejskiego zarówno ze wzglêdu na zakres korzystania z jego us³ug,
jak i d¹¿enie do utrzymania ich w roli sta³ych pasa¿erów w przysz³oœci. Celowe jest
wiêc badanie ich mobilnoœci w zakresie preferencji i zachowañ transportowych oraz
oceny jakoœci us³ug transportu zbiorowego pod k¹tem kszta³towania polityki transportowej i oferty przewozowej transportu zbiorowego.
Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego we wspó³pracy z Zarz¹dem
Komunikacji Miejskiej w Gdyni przeprowadzi³a badania preferencji i zachowañ
transportowych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku
szkolnym 2013/2014. Badania zosta³y zrealizowane metod¹ ankiety audytoryjnej. Interesuj¹cym zagadnieniem badawczym jest porównanie preferencji i zachowañ
transportowych uczniów obu rodzajów szkó³ w celu okreœlenia ich specyfiki. Przedmiotem rozwa¿añ opartych na wynikach badañ pierwotnych s¹ cechy uczniów determinuj¹ce ich mobilnoœæ, a nastêpnie ich postulaty przewozowe, sposoby realizacji
podró¿y miejskich oraz ocena jakoœci us³ug w przekroju poszczególnych elementów
oferty przewozowej. W koñcowej czêœci opracowania przedstawione zosta³y wnioski
o charakterze poznawczym i praktycznym, wynikaj¹ce z przeprowadzonych badañ.

Wprowadzenie
Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹d Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni, jako wspó³pracuj¹ce ze sob¹ jednostki, zorganizowa³y i przeprowadzi³y badania mobilnoœci uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014. Badania te odby³y siê
w ramach europejskiego projektu Civitas Dyn@mo (DYNamic citizens @ctive
for sustainable MObility), wchodz¹cego w sk³ad inicjatywy Civitas II Plus.
Celem projektu Civitas Dyn@mo by³o wdro¿enie nowoczesnych rozwi¹zañ
w dziedzinie mobilnoœci oraz wymiana wiedzy i doœwiadczeñ pomiêdzy uczestnicz¹cymi w nim miastami w zakresie:
– rozwoju systemów i us³ug web 2.0;
– wprowadzenia przyjaznych miastu i mieszkañcom pojazdów elektrycznych;
– zaanga¿owania mieszkañców w proces planowania mobilnoœci i poprawy jakoœci us³ug.
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Projekt realizowany by³ w czterech dynamicznie rozwijaj¹cych siê europejskich miastach, s¹ to:
– Akwizgran (Niemcy),
– Gdynia (Polska),
– Koprivnica (Chorwacja),
– Palma de Mallorca (Hiszpania).
Podejmuj¹c siê okreœlenia preferencji i zachowañ transportowych uczniów
gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych, organizatorzy badañ wyszli z za³o¿enia,
¿e stanowi¹ oni jeden z podstawowych segmentów pasa¿erów transportu miejskiego, w zdecydowanej wiêkszoœci korzystaj¹ w podró¿ach miejskich z us³ug
transportu zbiorowego. Du¿e znaczenie zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego ma znajomoœæ ich mobilnoœci i jej uwarunkowañ. Informacje z badañ mo¿na bowiem wykorzystaæ do kszta³towania oferty przewozowej odpowiadaj¹cej preferencjom tego segmentu pasa¿erów i w ten sposób
stymulowaæ racjonalne zachowania komunikacyjne na obecnym etapie ich ¿ycia
i co wa¿niejsze, w przysz³oœci.
Na podstawie przeprowadzonych badañ powsta³y dwie prace magisterskie
w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Gdañskiego, napisane pod kierunkiem autora niniejszego artyku³u1. Wykorzystuj¹c te prace oraz materia³y Ÿród³owe, ich autorzy wraz z autorem niniejszego
artyku³u opracowali raporty z badañ poœwiêcone osobno preferencjom i zachowaniom komunikacyjnym w podró¿ach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni
oraz uczniów liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni i Sopocie w roku szkolnym
2013/20142. Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni i Sopocie w roku szkolnym 2013/2014 sta³y siê te¿ przedmiotem referatu wyg³oszonego na X Konferencji Naukowo-Technicznej „Zintegrowany Transport Publiczny w Obs³udze Miast i Regionów. PublicTrans 2015”3

1

2

3

M. Konarski, Preferencje i zachowania komunikacyjne w podró¿ach miejskich uczniów liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni i Sopocie, praca magisterska niepublikowana, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Sopot 2015; B. Orzechowski, Preferencje i zachowania transportowe w podró¿ach miejskich na przyk³adzie m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do szkó³ gimnazjalnych w Gdyni, praca magisterska niepublikowana, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Sopot 2015.
M. Konarski, O. Wyszomirski, Preferencje i zachowania komunikacyjne w podró¿ach miejskich uczniów
liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni i Sopocie, Raport z badañ opracowany w ramach projektu Civitas
Dyn@mo, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Sopot 2015, www.http://
ekonom.ug.edu.pl,instytuty_i_katedry; B. Orzechowski, O. Wyszomirski, Preferencje i zachowania
komunikacyjne w podró¿ach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni, Raport z badañ opracowany w ramach projektu Civitas Dyn@mo, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego,
Sopot 2015.
O. Wyszomirski, M. Konarski, Specyfika preferencji i zachowañ komunikacyjnych uczniów szkó³ licealnych na przyk³adzie Gdyni i Sopotu, zbiór referatów X Konferencji Naukowo-Technicznej „Zintegrowany Transport Publiczny w Obs³udze Miast i Regionów. PublicTrans 2015”, Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Komunikacji, Radom 2015, s. 146–157.
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oraz artyku³u opublikowanego w miesiêczniku „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”4.
W ¿adnym z wymienionych opracowañ nie porównano mobilnoœci uczniów
gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych. Celem niniejszego artyku³u jest wiêc
dokonanie takiego porównania. U jego pod³o¿a le¿y hipoteza badawcza, ¿e preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów gimnazjów oraz uczniów liceów
ogólnokszta³c¹cych oraz ich oceny jakoœci us³ug i oferty przewozowej transportu
publicznego s¹ zró¿nicowane.
Próby badawcze objê³y 764 uczniów uczêszczaj¹cych do 12 gdyñskich gimnazjów oraz 1009 uczniów uczêszczaj¹cych do jedenastu gdyñskich liceów ogólnokszta³c¹cych w roku szkolnym 2013/2014. Badania przeprowadzone zosta³y
w szko³ach w wytypowanych klasach metod¹ ankiety audytoryjnej.

1. Charakterystyka prób badawczych
Struktury zbadanych prób w przekroju p³ci by³y zró¿nicowane. Udzia³ kobiet i mê¿czyzn wynosi³ wœród gimnazjalistów odpowiednio 45% i 55%, natomiast wœród licealistów odpowiednio 56% i 44%. Zró¿nicowany by³ tak¿e wiek
gimnazjalistów i licealistów w nawi¹zaniu do odmiennych poziomów kszta³cenia. Gimnazjaliœci mieli od 13 do 17 lat, licealiœci – od 16 do 20 lat.
Zdecydowana wiêkszoœæ zbadanych gimnazjalistów gdyñskich gimnazjów
pochodzi³a z Gdyni (90%). Pozosta³e w kolejnoœci miejscowoœci, w których mieszkali
uczniowie, to: Kosakowo (4%), Rumia (2%) i Szemud (1%). Nieliczni uczniowie
uczêszczaj¹cy do gdyñskich gimnazjów, pochodzili z innych miejscowoœci. W liceach w Gdyni zostali zbadani uczniowie zamieszkuj¹cy 17 gmin. Wœród nich
przewa¿ali mieszkañcy Gdyni (68%). Znacz¹cy udzia³ (16%) stanowili mieszkañcy tzw. Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego, na które sk³adaj¹ siê Reda, Rumia,
Wejherowo i s¹siednie gminy wiejskie.
Wyposa¿enie gospodarstw domowych zbadanych uczniów w samochody
osobowe przedstawiono w tabeli 1.
Poziom wyposa¿enia gospodarstw domowych gimnazjalistów i licealistów
w samochody osobowe by³ zbli¿ony. W gospodarstwie domowym 83% gimnazjalistów i 87% licealistów znajdowa³ siê przynajmniej jeden samochód osobowy, prywatny lub s³u¿bowy. Tylko 17% gimnazjalistów i 13% licealistów nie posiada³o w swoim gospodarstwie domowym samochodu osobowego.

4

M. Konarski, O. Wyszomirski, Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni i Sopocie, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 12,
s. 22–26.
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Tabela 1. Samochody osobowe (prywatne i s³u¿bowe) w gospodarstwach domowych
uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014
Gimnazjaliœci
Liczba samochodów
udzia³ gospodarstw
w gospodarstwach
liczba
posiadaj¹cych
domowych
samochodów
samochód (%)
631

Licealiœci
liczba
samochodów

udzia³ gospodarstw
posiadaj¹cych
samochód (%)

877

86,92

82,59

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

2. Preferencje transportowe uczniów
Podstawowym elementem oceny preferencji transportowych s¹ postulaty
przewozowe. Hierarchiê postulatów zg³oszonych przez zbadanych uczniów, na
podstawie wskazania 3 ich zdaniem najwa¿niejszych, przedstawiono na rysunku 1.
1,27
0,10

brak odpowiedzi

gimnazjaliœci
licealiœci

0,09
0,17

inne

0,65

wyczerpuj¹ca odpowiedŸ
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2,66

rytmicznoœæ
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4,03

7,81
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9,51
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Rysunek 1. Hierarchia postulatów przewozowych zg³oszonych przez uczniów gimnazjów
i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 (udzia³ w % we wskazaniach w kolejnoœci maksymalnie 3 cech)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.
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W dokonanej przez uczniów gimnazjów i liceów hierarchizacji postulatów
przewozowych wyst¹pi³y pewne ró¿nice. Dla uczniów gimnazjów najwa¿niejszym
postulatem przewozowym okaza³a siê bezpoœrednioœæ, dla uczniów liceów –
prêdkoœæ. Kolejne miejsca w hierarchii ustalonej przez gimnazjalistów zajê³y odpowiednio prêdkoœæ i czêstotliwoœæ, przez licealistów – bezpoœrednioœæ i niezawodnoœæ.
Ró¿nice w procentowym udziale wskazañ obu segmentów uczniów w przypadku postulatów uznanych za wa¿ne (udzia³ we wskazaniach od 10% wzwy¿),
takich jak bezpoœrednioœæ, czêstotliwoœæ i punktualnoœæ, nie okaza³y siê znaczne. Wiêksze rozbie¿noœci wyst¹pi³y w przypadku pozosta³ych wa¿nych postulatów, do których nale¿¹ prêdkoœæ przejazdu, dostêpnoœæ przestrzenna przystanków i niezawodnoœæ dojazdu.
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Rysunek 2. Preferencje uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku
szkolnym 2013/2014 w zakresie substytucji bezpoœrednioœci i czêstotliwoœci po³¹czeñ
komunikacyjnych (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

Niemal po³owa gimnazjalistów i licealistów, odpowiednio 48% i 53%, jako
preferowane wskaza³o po³¹czenia bezpoœrednie o niskiej czêstotliwoœci w stosunku do po³¹czeñ z koniecznoœci¹ przesiadania siê o wysokiej czêstotliwoœci.
Ten drugi rodzaj po³¹czeñ za lepszy uzna³o 23% gimnazjalistów i 28% licealistów. Pozostali uczniowie, w wiêkszym udziale gimnazjaliœci ni¿ licealiœci, nie
byli w stanie okreœliæ swoich preferencji w tym zakresie (rys. 2).

3. Zachowania transportowe uczniów
Nie uwzglêdniaj¹c powrotów do domu jako celu podró¿y zarówno uczniowie gimnazjów, jak i liceów podró¿owali przede wszystkim do miejsc nauki,
przy czym udzia³ gimnazjalistów podró¿uj¹cych do miejsca nauki by³ znacznie

112

Olgierd Wyszomirski

mniejszy ni¿ licealistów. Udzia³y te wynios³y odpowiednio 73% i 95%. Celem
podró¿y niepieszych uczniów nale¿¹cych do obu segmentów by³y te¿ sprawy
osobiste oraz sport i rekreacja. Udzia³y uczniów podró¿uj¹cych w tych celach
ukszta³towa³y siê na ni¿szym poziomie i nie przekroczy³y 15% (rys. 3).
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Rysunek 3. Cele podró¿y niepieszych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych
w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

Najwiêcej podró¿y uczniowie nale¿¹cy do obu segmentów wykonywali miêdzy
godz. 7.00 a 8.00 (poranny szczyt komunikacyjny) oraz 14.00 a 16.00 (popo³udniowy szczyt komunikacyjny). Te dwa okresy wyznaczy³y godziny rozpoczynania i koñczenia zajêæ lekcyjnych. Pewien wzrost mobilnoœci uczniów gimnazjów
wyst¹pi³ miêdzy godz. 18.00 a 19.00, kiedy to realizowali oni g³ównie podró¿e
fakultatywne. W przypadku uczniów liceów w tym okresie wyst¹pi³o zatrzymanie tendencji spadkowej liczby wykonywanych podró¿y (rys. 4).
W tabeli 2 zaprezentowane zosta³y zadeklarowane sposoby podró¿y
niepieszych zbadanych uczniów. Po³owa gimnazjalistów i 61% licealistów
stwierdzi³o, ¿e przewa¿nie lub zawsze podró¿uje transportem zbiorowym.
Oko³o jedna trzecia uczniów nale¿¹cych do obu segmentów zadeklarowa³a
podró¿owanie w równym stopniu obydwoma rodzajami transportu. Tylko 12%
gimnazjalistów i 6% licealistów stwierdzi³o, ¿e przewa¿nie lub zawsze korzysta
z samochodu osobowego. Ponad dwukrotnie wiêkszy udzia³ gimnazjalistów ni¿
licealistów uzale¿nionych od samochodu wynika z czêstszego podwo¿enia tych
pierwszych do szko³y tym œrodkiem transportu.
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Rysunek 4. Podró¿e niepiesze uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni
w roku szkolnym 2013/2014 wed³ug godziny rozpoczêcia podró¿y
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

Tabela 2. Zadeklarowane sposoby realizacji podró¿y niepieszych przez uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014
Sposób realizacji podró¿y

Gimnazjaliœci

Licealiœci
udzia³ w %

zawsze komunikacj¹ zbiorow¹

11,65

13,30

przewa¿nie komunikacj¹ zbiorow¹

37,96

48,44

w równym stopniu komunikacj¹ zbiorow¹
i samochodem osobowym

37,90

32,44

przewa¿nie samochodem osobowym

11,30

3,11

zawsze samochodem osobowym

0,90

2,67

inny

0,13

0,00

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

W tabeli 3 pokazano wykorzystanie poszczególnych œrodków transportu
przez zbadanych uczniów. Zarówno wœród gimnazjalistów, jak i licealistów
w roli podstawowego œrodka transportu wyst¹pi³ autobus, którym w dniu objêtym badaniem podró¿owa³o odpowiednio 55% i 53% uczniów. Kolejnym co do
wa¿noœci œrodkiem transportu okaza³ siê trolejbus, z którego skorzysta³o 22%
gimnazjalistów i 19% licealistów. Nastêpne miejsce zaj¹³ samochód osobowy.
Tym œrodkiem transportu podró¿ zrealizowa³o 19% uczniów gimnazjów (wszyscy w roli pasa¿era) i 15% licealistów (w tym co trzeci wyst¹pi³ w roli kierowcy).
Kolejno w hierarchii w obs³udze gimnazjalistów i licealistów znalaz³y siê poci¹g
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SKM lub regionalny z udzia³em odpowiednio 2% i 12% oraz rower z udzia³em
1% w przypadku uczniów gimnazjów i bliskim zera w przypadku uczniów liceów. Motocykl, motorower, autobus zak³adowy, tramwaj i taksówka osobowa zarówno wœród gimnazjalistów, jak i licealistów odnotowa³y udzia³y bliskie zera.
Uczniowie gimnazjów i liceów podró¿owali g³ównie transportem zbiorowym,
którego udzia³ wyniós³ odpowiednio 79% i 84%.
Tabela 3. Wykorzystanie poszczególnych œrodków transportu przez uczniów gimnazjów
i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014
Œrodek transportu

Gimnazjaliœci

Licealiœci

udzia³ w %

autobus miejski i regionalny

54,80

trolejbus

22,12

19,08

SKM lub kolej regionalna

2,48

11,62

tramwaj

0,06

0,52

samochód jako kierowca

53,22

0,00

4,97

18,50

10,18

rower

1,40

0,24

motocykl lub motorower

0,45

0,04

inny ( autobus zak³adowy, taksówka osobowa)

0,19

0,12

samochód jako pasa¿er

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

Za charakterystyczne mo¿na uznaæ zjawisko œladowych udzia³ów roweru
w podró¿ach miejskich, uwidocznione w tabeli 3. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
udzia³y te dotycz¹ wybranego dnia roku szkolnego, niekoniecznie o sprzyjaj¹cych dla jazdy rowerem warunkach atmosferycznych, zwrócono siê do uczniów z proœb¹ o zadeklarowanie celów podró¿y rowerowych, szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, czy ten œrodek transportu s³u¿y przede wszystkim rekreacji,
czy te¿ konkuruje z innymi œrodkami transportu (tab. 4). Tylko 12% gimnazjalistów i 7% licealistów zadeklarowa³o czêste korzystanie z roweru w podró¿ach
po zakupy, z kolei 25% gimnazjalistów i 7% licealistów – w innych celach pozarekreacyjnych. Rower odgrywa potencjalnie wa¿n¹ rolê dla gimnazjalistów i licealistów w podró¿ach w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych, co zadeklarowa³o 83% uczniów nale¿¹cych do ka¿dego zbadanego segmentu uczniów.
Maj¹c na uwadze, ¿e w podró¿ach miejskich uczniowie korzystaj¹ g³ównie
z transportu zbiorowego, zbadano, czy posiadaj¹ oni bilety okresowe na jego
us³ugi. A¿ 75% gimnazjalistów i 90% licealistów by³o sta³ymi klientami transportu zbiorowego, maj¹c wa¿ny bilet okresowy w dniu objêtym badaniem (rys. 5).
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Tabela 4. Zadeklarowane wykorzystywanie roweru przez uczniów gimnazjów i liceów
ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014
Gimnazjaliœci

Licealiœci
udzia³ w %

Cele podró¿y
nie

sporadycznie

czêsto

nie

sporadycznie

dojazdy po zakupy

57,98

29,84

12,17

66,20

26,96

6,84

inne cele pozarekreacyjne

40,31

34,95

24,74

49,55

37,07

13,38

cele rekreacyjne

17,28

33,77

48,95

17,34

45,09

37,56

czêsto

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.
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Rysunek 5. Uczniowie gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym
2013/2014 posiadaj¹cy wa¿ny bilet okresowy na us³ugi transportu publicznego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

4. Ocena jakoœci us³ug transportu zbiorowego przez uczniów
Œrednia ocena jakoœci us³ug transportu zbiorowego przyznana w skali od
2 do 5 przez uczniów gimnazjów i liceów wynios³a w przypadku ZKM w Gdyni
odpowiednio 3,86 i 3,76 oraz w przypadku SKM odpowiednio 3,57 i 3,37 (tab. 5).
Wiêkszoœæ uczniów gimnazjów i liceów oceni³a jakoœæ us³ug ZKM w Gdyni
jako co najmniej dobr¹ (odpowiednio 72% i 63%). W przypadku SKM co najmniej ocenê dobr¹ przyzna³a mniej ni¿ po³owa uczniów z ka¿dego segmentu
(odpowiednio 43% i 37%). Tylko kilka procent uczniów wystawi³o us³ugom
transportu zbiorowego ocenê niedostateczn¹. Uczyni³ tak prawie jednakowy
odsetek gimnazjalistów i licealistów, przy czym prawie trzykrotnie mniejszy by³
udzia³ uczniów w obu segmentach oceniaj¹cych negatywnie jakoœæ us³ug ZKM
ni¿ SKM (po 3% ZKM oraz odpowiednio 8% i 9% SKM).
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Tabela 5. Ogólna ocena us³ug ZKM w Gdyni i PKP SKM w Trójmieœcie przez uczniów
gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014
Gimnazjaliœci

Licealiœci

Ocena

udzia³ w %
ZKM

SKM

ZKM

SKM

bardzo dobrze

14,66

8,25

12,39

3,37

dobrze

57,33

35,21

51,34

34,09

dostatecznie

21,07

24,74

29,04

39,94

niedostatecznie

3,53

8,12

3,07

9,12

nie mam zdania

3,40

23,69

4,16

13,48

ogólnie

3,86

3,57

3,76

3,37

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

W celu uszczegó³owienia oceny jakoœci us³ug transportu zbiorowego uczniowie ocenili poszczególne elementy oferty przewozowej, takie jak: rozk³ad jazdy,
wygoda podró¿y, bezpieczeñstwo osobiste w podró¿y, ³atwoœæ zakupu biletów,
cena biletów, czystoœæ przystanków, wyposa¿enie przystanków i strona internetowa. Otrzymane wyniki zaprezentowano w tabeli 6.
Tabela 6. Œrednia ocena elementów oferty przewozowej ZKM w Gdyni i PKP SKM w Trójmieœcie przyznana przez uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku
szkolnym 2013/2014 (w skali ocen od 2 do 5)
Element
rozk³ad jazdy

Gimnazjaliœci

Licealiœci

ZKM

SKM

ZKM

SKM

3,90

3,97

3,80

3,62

wygoda podró¿y

3,50

3,53

3,42

3,16

bezpieczeñstwo osobiste w podró¿y

3,65

3,37

3,63

3,15

³atwoœæ zakupu biletów

3,76

3,64

3,62

3,49

cena biletów

3,18

3,44

3,18

3,20

czystoœæ przystanków

3,13

3,29

3,16

3,21

wyposa¿enie przystanków

3,19

3,51

3,08

3,29

strona internetowa

4,45

4,08

4,26

4,06

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników w³asnych badañ pierwotnych.

Gimnazjaliœci, jak i licealiœci najwy¿ej ocenili strony internetowe obu organizatorów transportu zbiorowego. Jedni i drudzy przyznali witrynie ZKM przeciêtn¹ ocenê dobr¹ plus, a witrynie SKM – dobr¹. Gimnazjaliœci w miarê wysoko
ocenili tak¿e rozk³ady jazdy ZKM i SKM oraz ³atwoœæ zakupu biletów ZKM, licealiœci – tylko rozk³ady jazdy ZKM. ¯aden z elementów oferty przewozowej
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ZKM i SKM nie otrzyma³, ani od gimnazjalistów, ani od licealistów, oceny niedostatecznej. Najni¿ej gimnazjaliœci przeciêtnie ocenili czystoœæ przystanków ZKM
i SKM, licealiœci – wyposa¿enie przystanków ZKM i bezpieczeñstwo osobiste
w SKM.

Podsumowanie
Z porównania wyników badañ mobilnoœci uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
– dla uczniów gimnazjów najwa¿niejszym postulatem przewozowym okaza³a
siê bezpoœrednioœæ, dla uczniów liceów – prêdkoœæ; kolejne miejsca w hierarchii ustalonej przez gimnazjalistów zajê³y prêdkoœæ i czêstotliwoœæ, przez licealistów – bezpoœrednioœæ i niezawodnoœæ;
– zarówno gimnazjaliœci, jak i licealiœci uznali po³¹czenia bezpoœrednie o ni¿szej
czêstotliwoœci za lepsze ni¿ po³¹czenia z przesiadaniem siê o wy¿szej czêstotliwoœci, przy czym wiêkszy odsetek gimnazjalistów nie by³ w stanie okreœliæ
swoich preferencji w tym zakresie;
– uczniowie gimnazjów i liceów podró¿owali przede wszystkim do miejsc nauki,
przy czym udzia³ gimnazjalistów podró¿uj¹cych do miejsca nauki by³ znacznie mniejszy ni¿ licealistów;
– szczytowe okresy podró¿y gimnazjalistów i licealistów przypad³y na te same
godziny;
– po³owa gimnazjalistów i wiêkszoœæ licealistów zadeklarowa³a korzystanie
w podró¿ach miejskich zawsze lub przewa¿nie z transportu zbiorowego;
konsekwentnie wiêkszy odsetek gimnazjalistów ni¿ licealistów stwierdzi³, ¿e
zawsze lub przewa¿nie podró¿uje samochodem osobowym, mimo ¿e gimnazjaliœci korzystali z tego œrodka transportu wy³¹cznie w roli pasa¿era;
– zarówno gimnazjaliœci, jak i licealiœci wykorzystywali jako podstawowe œrodki transportu w podró¿ach miejskich w kolejnoœci autobus, trolejbus i samochód osobowy; w rezultacie wœród gimnazjalistów i licealistów udzia³ transportu zbiorowego w podró¿ach miejskich wyniós³ odpowiednio 79% i 84%;
– rower z udzia³em w podró¿ach miejskich na poziomie 1% w przypadku
gimnazjalistów i bliskim zera w przypadku licealistów by³ wykorzystywany
przez oba segmenty uczniów g³ównie w celach rekreacyjnych;
– o 20% wiêkszy odsetek licealistów ni¿ gimnazjalistów wyst¹pi³ w roli sta³ych
klientów transportu zbiorowego, maj¹cych wa¿ny bilet okresowy w dniu badania;
– nieco wy¿ej jakoœæ us³ug transportu zbiorowego w podró¿ach miejskich ocenili gimnazjaliœci ni¿ licealiœci, przy czym lepiej w ocenie obu segmentów
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uczniów wypad³a jakoœæ us³ug transportu autobusowego i trolejbusowego
ni¿ kolejowego;
– wœród elementów oferty przewozowej zarówno gimnazjaliœci, jak i licealiœci
najwy¿ej ocenili strony internetowe organizatorów transportu miejskiego,
najni¿ej gimnazjaliœci ocenili czystoœæ przystanków, a licealiœci – wyposa¿enie
przystanków autobusowych i trolejbusowych oraz bezpieczeñstwo osobiste
w poci¹gach kolei miejskiej.
W œwietle przedstawionych wniosków mo¿na uznaæ za udowodnion¹ hipotezê
badawcz¹, ¿e preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów gimnazjów oraz
uczniów liceów ogólnokszta³c¹cych oraz ich oceny jakoœci us³ug i oferty przewozowej transportu publicznego s¹ zró¿nicowane. Stopieñ zró¿nicowania, który
wynika przede wszystkim ze specyfiki statusu ucznia gimnazjum i liceum, nie
jest znaczny. Wymaga on jednak uwzglêdnienia przez w³adze lokalne w ich polityce transportowej oraz przez organizatorów transportu zbiorowego w kszta³towaniu oferty przewozowej.
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THE SPECIFICITY OF THE MOBILITY OF JUNIOR PUPILS
AND PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS IN GDYNIA
Summary: Students of secondary schools are an important segment of passenger
transport, both because of the scope of use of its services, and the aim to keep them as
the passengers in the future. It is appropriate therefore to examine their mobility in
terms of preferences and transport behaviour and assess the quality of public transport services in terms of transport policy and transport offer of public transport. Department of Transportation Market at Gdañsk University, in collaboration with the
Urban Transport Authority in Gdynia, conducted a study of the transport preferences
and behaviour of junior pupils and pupils of secondary schools in Gdynia in the
school year 2013/2014. Studies have been carried out by auditory questionnaire. An
interesting research question is to compare the transport preferences and behaviour
of pupils attending both types of schools to determine their specificity. Under consideration, based on the results of primary research are the characteristics of the pupils
determining their mobility, their transport demands and behaviour and the evaluation of the quality of services in cross-section of individual elements of the transport
offer. In the final part of the study, the findings of cognitive and practical result are
presented.
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ANALIZY WYZNACZENIA DEDYKOWANYCH
PASÓW AUTOBUSOWYCH W GDYNI
Streszczenie: Rosn¹cy udzia³ podró¿y transportem samochodowym i zwi¹zany z tym
wzrost natê¿enia ruchu drogowego negatywnie wp³ywa na jakoœæ funkcjonowania
transportu zbiorowego, a w szczególnoœci transportu autobusowego, który z ruchem
drogowym jest bezpoœrednio zwi¹zany. Zwiêkszaj¹ce siê zat³oczenie ulic powoduje
zaburzenia funkcjonowania systemu transportu autobusowego, przede wszystkim
w postaci opóŸnieñ pojazdów lub te¿ wyd³u¿enia czasu przejazdu, po dostosowaniu
rozk³adu jazdy, a w konsekwencji rzadszymi kursami albo wzrostem kosztów jego
funkcjonowania. W skali globalnej powoduje to spadek atrakcyjnoœci transportu
zbiorowego, a w efekcie dalszy wzrost udzia³u podró¿y samochodami. W zwi¹zku
z powy¿szym samorz¹dy miast podejmuj¹ dzia³ania usprawniaj¹ce funkcjonowanie
transportu zbiorowego przez stosowanie ró¿nego rodzaju udogodnieñ i priorytetów.
Jednym z takich rozwi¹zañ jest wyznaczenie dedykowanych pasów dla ruchu autobusowego. Równie¿ miasto Gdynia w ramach prowadzonych projektów badawczych, w tym Civitas Dyn@mo, po wielomiesiêcznych analizach w roku 2015 wdro¿y³o takie rozwi¹zanie.
Celem artyku³u jest przedstawienie metodyki analiz dotycz¹cych wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w obszarze Gdyni oraz uzyskanych wyników.
W metodyce wykorzystane zosta³y narzêdzia symulacyjne na poziomie mikro-, mezoi makroskopowym w celu oszacowania efektywnoœci poszczególnych rozwi¹zañ.
W rezultacie wskazano lokalizacje, w których wyznaczenie pasów autobusowych bêdzie najbardziej efektywne.

Wprowadzenie
Zalet¹ transportu zbiorowego jest mo¿liwoœæ dostosowania go do zmieniaj¹cych siê potrzeb transportowych, które zwi¹zane s¹ ze zmianami preferencji pasa¿erów oraz powstawaniem nowych generatorów ruchu, jakimi s¹ nowo
budowane osiedla, centra handlowe i inne inwestycje. Dodatkowo jest to najbardziej ekonomiczny system transportu w obszarach o wysokiej gêstoœci celów
podró¿y. Pojemnoœæ autobusu czy tramwaju jest wielokrotnie wiêksza, ni¿
samochodów osobowych, w zwi¹zku z czym mieszcz¹ 50–80 razy wiêcej osób,
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a pojedynczy pojazd potrzebuje znacznie mniej powierzchni jezdni dla przewozu jednego pasa¿era1.
Na jakoœæ funkcjonowania transportu zbiorowego oddzia³uje wiele czynników. S¹ to przede wszystkim czynniki infrastrukturalne i organizacyjne.
Wp³ywaj¹ one na cechy transportu zbiorowego, czyli punktualnoœæ, regularnoœæ
kursowania, czêstotliwoœæ, dostêpnoœæ, niezawodnoœæ i komfort podró¿owania.
Aby zwiêkszyæ udzia³ transportu zbiorowego, nale¿y zwiêkszyæ jego atrakcyjnoœæ, poprawiaj¹c wy¿ej wymienione cechy.
G³ównym œrodkiem transportu zbiorowego w miastach, w których nie funkcjonuje miejski transport szynowy, jest autobus, a w nielicznych przypadkach
równie¿ trolejbus. System autobusowy, podobnie jak trolejbusowy, jest w znacznym stopniu podatny na zak³ócenia ruchu drogowego. Autobusy i trolejbusy
poruszaj¹ siê po odcinkach jezdni wspó³dzielonych z pozosta³ymi u¿ytkownikami ruchu. Ta zale¿noœæ mo¿e przyczyniæ siê do zaburzenia punktualnoœci
i regularnoœci kursowania, a tym samym spowodowaæ spadek komfortu podró¿owania i zmniejszenie niezawodnoœci komunikacji2.
Pozostawienie rozwoju transportu autobusowego bez integracji spowoduje
stagnacjê jakoœci jego funkcjonowania, a z czasem znaczne pogorszenie, a co za
tym idzie, spadek udzia³u autobusów w podró¿ach, dalszy wzrost zat³oczenia
ulic i gorsze warunki ruchu. Konieczne jest zatem wprowadzanie nowych rozwi¹zañ infrastrukturalnych i organizacyjnych, dziêki którym bêdzie mo¿na zapewniæ priorytetowe warunki funkcjonowania transportu zbiorowego, oraz
bardziej racjonalne wykorzystanie ju¿ istniej¹cej infrastruktury.
Udzielanie priorytetu autobusom umo¿liwia wiele œrodków, s¹ to m.in. pasy
autobusowe o organizacji ruchu dostosowanej do istniej¹cych potrzeb czy
udzielenie pierwszeñstwa w sygnalizacji œwietlnej dziêki odpowiedniej detekcji
autobusu. Gdynia w ramach prowadzonego w roku 2015 projektu badawczego Civitas Dyn@mo, po wielomiesiêcznych analizach, wdro¿y³a takie rozwi¹zanie.

1. Obszar badañ
Gdynia jest m³odym, dynamicznie rozwijaj¹cym siê miastem portowym, stanowi wa¿ny punkt na mapie kraju ze wzglêdu na integracjê transportu morskiego, kolejowego i drogowego. Dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju miasta ma na
celu nadanie mu charakteru centrum biznesowego, choæ obecnie obserwuje siê
wzrost atrakcyjnoœci miasta pod wzglêdem turystycznym i mieszkaniowym.

1

2

S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz, In¿ynieria ruchu drogowego, Wydawnictwa Komunikacji
i £¹cznoœci, Warszawa 2008.
M. Bauer, Wp³yw infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej, rozprawa doktorska,
Politechnika Krakowska, Kraków 2007, s. 9.
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Gwa³towny rozwój miasta i jego rozbudowa wp³ywa na wzrost popytu na
podró¿e. Najwiêkszy udzia³ maj¹ podró¿e do i z centrum miasta. Liczba tych
podró¿y stale wzrasta, poniewa¿ mieszkañcy przenosz¹ siê do dzielnic peryferyjnych. Wielu mieszkañców nowych osiedli porusza siê w³asnymi œrodkami
transportu. Zaobserwowano kilka negatywnych aspektów, wynikaj¹cych z rozbudowy miasta, bezpoœrednio zwi¹zanych z transportem:
– nastêpuje wzrost zat³oczenia ulic i wyczerpywanie siê przepustowoœci skrzy¿owañ,
– w sieci drogowej brakuje dróg dojazdowych do Œródmieœcia, zaœ rozbudowa
ulic w wielu przypadkach jest niemo¿liwa lub niezasadna,
– du¿e natê¿enie ruchu wzd³u¿ g³ównych ci¹gów ulicznych powoduje wysoki
poziom ha³asu i zanieczyszczenia œrodowiska, co obni¿a jakoœæ ¿ycia mieszkañców,
– pojawia siê coraz wiêkszy problem ze znalezieniem miejsc parkingowych,
– obni¿aj¹ siê warunki ruchu drogowego, tworz¹ siê zatory drogowe i wzrastaj¹
straty czasu w trakcie jazdy w godzinach szczytu,
– z³e warunki ruchu przyczyniaj¹ siê do spadku jakoœci funkcjonowania transportu zbiorowego.
Wzrost zat³oczenia dróg powoduje pogorszenie warunków ruchu, w zwi¹zku
z tym spada jakoœæ transportu zbiorowego, a konsekwencj¹ jest spadek liczby
pasa¿erów, decyduj¹ siê oni bowiem podró¿owaæ samochodem. Taka tendencja
powoduje dalsze zwiêkszanie zat³oczenia dróg.
Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni mo¿e siê odbyæ
jedynie przez odseparowanie ruchu autobusów i trolejbusów od pozosta³ych
potoków ruchu. Jest to konieczne szczególnie w centrum miasta i na drogach
dojazdowych do centrum, a mo¿liwe jest dziêki wydzieleniu pasów autobusowych w kluczowych lokalizacjach w mieœcie.
Nadanie priorytetu pojazdom transportu zbiorowego jest przewidziane równie¿ w planach rozwoju miasta. Polityka prowadzona przez miasto ma na celu
zwiêkszenie udzia³u w podró¿ach wewn¹trz miasta, a realizowana jest m.in.
przez wprowadzanie systemów nadaj¹cych autobusom i trolejbusom priorytety
w sygnalizacji. System priorytetów w sygnalizacji œwietlnej dla pojazdów transportu zbiorowego zosta³ wdro¿ony w ramach Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania Ruchem TRISTAR i bêdzie stanowi³ wsparcie dla powstaj¹cych
w mieœcie pasów autobusowych.
W sieci transportowej w obszarze Gdyni do analizy wytypowano dziewiêæ
odcinków, które wykazywa³y potencja³ (liczba kursów pojazdów transportu
zbiorowego, istotnoœæ odcinka w ca³ej sieci transportowej miasta, natê¿enie ruchu), aby wyznaczyæ pasy autobusowe:
– Morska (ul. Kalksztajnów – ul. Dzia³dowska), kierunek Chylonia,
– Morska (przystanek Morska-Estakada – ul. Grabowo), kierunek Œródmieœcie,
– Morska (przystanek Akademia Morska – ul. Warszawska), kierunek Œródmieœcie,
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Wójta Radtkego (Plac Konstytucji – ul. 3 Maja – Plac Kaszubski),
3 Maja (ul. Wójta Radtkego – ul. Zgoda), kierunek ul. 10 Lutego,
10 Lutego (odcinek: Skwer Koœciuszki – ul. Dworcowa), oba kierunki,
W³adys³awa IV (ul. 10 Lutego – ul. Pi³sudskiego), oba kierunki,
al. Zwyciêstwa (ul. Wielkopolska – Droga Gdyñska), oba kierunki,
Kielecka (ul. Witomiñska – Wêze³ F. Cegielskiej), oba kierunki.

Rysunek 1. Lokalizacja analizowanych odcinków
ród³o: Opracowanie w³asne, podk³ad Google Maps.

2. Kryteria wyboru lokalizacji
Ocenê zasadnoœci zastosowania wdro¿enia priorytetu dla transportu zbiorowego oraz jego rodzaju mo¿na wykonaæ po uprzedniej analizie istniej¹cej
sytuacji sieci autobusowej i cech ruchu pozosta³ych ga³êzi transportu. Decyzjê
dotycz¹c¹ metody usprawnienia ruchu autobusów w danej lokalizacji nale¿y
dokonaæ indywidualnie dla ka¿dego odcinka i punktu, gdzie wystêpuje potrzeba
usprawnienia przejazdu autobusom.
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W celu wykazania zasadnoœci wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych
w pierwszym etapie sprawdzono stopieñ spe³nienia nastêpuj¹cych kryteriów3:
1) natê¿enie ruchu autobusów przekracza 20 pojazdów na godzinê: QKZ > 20 A/h.
Dopuszcza siê jednak przypadki, gdy natê¿enie przekracza 10 autobusów na
godzinê;
2) godzinowy potok pasa¿erów transportu zbiorowego powinien byæ wiêkszy
ni¿ godzinowy potok pasa¿erów transportu indywidualnego w przeliczeniu
na jeden pas ruchu po odjêciu jednego z pasów dla autobusów:
Q SO × n SO
(1)
Q KZ × n KZ ³
N -1
gdzie:
QKZ
nKZ
QSO
nSO
N

–
–
–
–
–

natê¿enie ruchu autobusów,
œrednie nape³nienie autobusu,
natê¿enie ruchu transportu zbiorowego,
œrednie nape³nienie samochodu osobowego,
liczba pasów ruchu w jednym kierunku.

Spoœród analizowanych odcinków wszystkie spe³niaj¹ kryterium minimalnej
liczby kursów (tab. 1), zaœ odcinki ulic 10 Lutego w kierunku dworca g³ównego
oraz 3 Maja w kierunku ul. Armii Krajowej nie spe³niaj¹ kryterium nr 2 zgodnie
ze wzorem 1.
Tabela 1. Rezultaty kryterium wyboru lokalizacji
Nazwa ci¹gu

Kierunek

Kryterium 1
(liczba autobusów)
(A/h)

Kryterium 2
(potok pasa¿erów)

10 Lutego

dworzec g³ówny

21

fa³sz

10 Lutego

Skwer Koœciuszki

47

prawda

3 Maja

ul. Armii Krajowej

21

fa³sz

Kielecka

Witomino

14

prawda

Kielecka

Wzgórze œw. Maksymiliana

12

prawda

Morska 1

Chylonia

50

prawda

Morska 2

Œródmieœcie

47

prawda

Morska 3

Œródmieœcie

48

prawda

Wójta Radtkego

Plac Kaszubski

58

prawda

W³adys³awa IV

Wzgórze œw. Maksymiliana

51

prawda

W³adys³awa IV

Œródmieœcie

48

prawda

al. Zwyciêstwa

Wzgórze œw. Maksymiliana

42

prawda

al. Zwyciêstwa

ul. Wielkopolska

41

prawda

ród³o: Opracowanie w³asne.
3

M. Bauer, Wydzielone pasy dla komunikacji zbiorowej w Krakowie, materia³y konferencyjne, XV Forum
Mobilnoœci, Kraków 2009, s. 5.
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Aby wskazaæ odcinki, na których wyznaczenie pasa autobusowego bêdzie
najbardziej efektywne wzglêdem ca³ego systemu transportowego Gdyni, przeprowadzono badania z wykorzystaniem modelu makrosymulacyjnego podró¿y
w Gdyni, wartoœci¹ wynikow¹ jest w nich zmiana wielkoœci globalnego czasu
przejazdu (osobogodziny) w ca³ej sieci transportowej. Szczegó³owe za³o¿enia
oraz metodê analizy opisano w kolejnym punkcie opracowania.

3. Metoda badañ
3.1. Badania terenowe
Zgodnie z za³o¿eniami celem badañ jest identyfikacja parametrów ruchu
drogowego na wybranych odcinkach sieci transportowej Gdyni, bêd¹ca podstaw¹ do okreœlenia zasadnoœci wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych na tych odcinkach.
Badania obejmowa³y pomiary nastêpuj¹cych parametrów: czas przejazdu
pojazdów transportu indywidualnego, czas przejazdu pojazdów transportu zbiorowego, natê¿enie ruchu drogowego, nape³nienie pojazdów transportu zbiorowego.
Przeprowadzono je w dwóch punktach pomiarowych (na pocz¹tku i koñcu
ka¿dego odcinka) metod¹ obserwacji z zewn¹trz w typowe dni tygodnia (wtorek, œroda, czwartek) w godzinach: szczytu porannego (7.00–9.00), okresu miêdzyszczytowego (10.30–12.30), szczytu popo³udniowego (15.00–17.00).
Na podstawie przeprowadzonych badañ terenowych dokonano zestawienia
i analizy wskaŸników charakteryzuj¹cych warunki ruchu na ka¿dym z odcinków. Do takich wskaŸników zaliczono:
– œredni i najkrótszy czas przejazdu odcinka przez pojazd transportu zbiorowego – wykazane ró¿nice œwiadcz¹ o zmiennoœci warunków ruchu wzglêdem
poszczególnych okresów doby. Najkrótszy czas okreœla, ile powinien zaj¹æ
przejazd w przypadku minimalnego wp³ywu ograniczeñ. Jest to czas, do którego nale¿y d¹¿yæ, nadaj¹c priorytet pojazdom transportu zbiorowego;
– œrednia prêdkoœæ przejazdu odcinka – pozwala wyznaczyæ odcinki, na których prêdkoœæ jest najni¿sza, co jest sygna³em, ¿e nale¿y wykonaæ analizê
przyczyn niskiej prêdkoœci (np. du¿a liczba przystanków, zator drogowy (porównanie do prêdkoœci indywidualnych pojazdów samochodowych itd.);
– natê¿enie ruchu drogowego, stopieñ wykorzystania przepustowoœci i œrednia
prêdkoœæ przejazdu pojazdów indywidualnego transportu samochodowego –
pozwala okreœliæ warunki ruchu na analizowanym odcinku oraz zidentyfikowaæ miejsca krytyczne, w których powstaj¹ zak³ócenia w uk³adzie ulicznym;
– nape³nienie i liczba kursów pojazdów transportu zbiorowego – pozwala
okreœliæ istotnoœæ tego odcinka w sieci transportu zbiorowego, a tak¿e obliczyæ globalne straty czasu jego u¿ytkowników;
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– udzia³ pasa¿erów transportu zbiorowego w przekroju drogowym (z uwzglêdnieniem liczby indywidualnych pojazdów samochodowych i ich œredniego
nape³nienia) – pozwala okreœliæ wzglêdn¹ istotnoœæ strat czasu pasa¿erów
transportu zbiorowego wzglêdem innych uczestników ruchu, co nale¿y wykorzystaæ do optymalizacji strat czasu z uwzglêdnieniem zasady zrównowa¿onego rozwoju.
3.2. Badania symulacyjne
Celem wskazania spoœród analizowanych odcinków, na których wyznaczenie pasa autobusowego bêdzie najbardziej efektywne wzglêdem ca³ego systemu
transportowego Gdyni, przeprowadzono badania z wykorzystaniem wielopoziomowego modelu podró¿y Gdyni sk³adaj¹cego siê z: makrosymulacji
(z wykorzystaniem oprogramowania PTV VISUM), mezosymulacji (z wykorzystaniem oprogramowania SATURN), mikrosymulacji (z wykorzystaniem oprogramowania PTV VISSIM).

4. Wyniki analiz
4.1. Analizy na poziomie makroskopowym
Model podró¿y Gdyni wykorzystuje klasyczny czterostopniowy model
transportowy, który jest najczêœciej stosowany zarówno w Polsce, jak i na œwiecie.
Model sieci drogowej jest jednym z podstawowych elementów modelu transportowego miasta. W ramach projektu Civitas Dyn@mo na bazie schematów istniej¹cej infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego opracowano model
sieci transportowej Gdyni dla roku 2014. Sieci¹ objêto wszystkie systemy transportu zbiorowego funkcjonuj¹ce w modelowanym obszarze: kolejowy, autobusowy i tramwajowy.
Aby jak najdok³adniej odwzorowaæ obci¹¿enia poszczególnych odcinków
sieci, zakodowano wszystkie po³¹czenia transportu zbiorowego z podzia³em na
kategorie zale¿ne od systemu transportowego, taryfy lub organizatora: kolejowe
dalekobie¿ne, kolejowe miejskie i regionalne, autobusowe i trolejbusowe miejskie. Uk³ad po³¹czeñ oraz czasy przejazdu poszczególnych odcinków przez pojazdy transportu zbiorowego zosta³ skalibrowany w odniesieniu do rzeczy- wistego
rozk³adu jazdy obowi¹zuj¹cego w paŸdzierniku 2014 r. oraz do wyników badañ
terenowych.
Otrzymane wyniki (tab. 2) wskazuj¹, i¿ pod wzglêdem efektywnoœci liczonej
zmian¹ (skróceniem) globalnego czasu przejazdu w ca³ym mieœcie, najbardziej
efektywnymi odcinkami z dedykowanym pasem autobusowym s¹ kolejno: ul.
Kielecka, kierunek Witomino, ul. Morska (ul. Kalksztajnów – przystanek Morska

popo³udniowy

Witomino

Wzgórze
œw. Maksymiliana

Chylonia

Œródmieœcie

Œródmieœcie

Kielecka

Kielecka

Morska 1

Morska 2

Morska 3

ul. Wielkopolska

al. Zwyciêstwa

ród³o: Opracowanie w³asne.

popo³udniowy

al. Zwyciêstwa
popo³udniowy

popo³udniowy

Œródmieœcie

Wzgórze
œw. Maksymiliana

popo³udniowy

popo³udniowy

poranny

poranny

popo³udniowy

popo³udniowy

W³adys³awa IV

Wzgórze
œw. Maksymiliana

W³adys³awa IV

Wójta Radtkiego Plac Kaszubski

popo³udniowy

ul. Armii Krajowej

3 Maja

popo³udniowy

Skwer Koœciuszki

popo³udniowy

dworzec g³ówny

10 Lutego

Kierunek

10 Lutego

Nazwa ci¹gu

Szczyt
(okres
zbadanych
najwiêkszych
strat czasu)

2406,3

2322,5

1053,7

1240,2

216,7

2568,5

2028,7

605,8

490,6

847,1

132,6

263,1

94,2

90,9

60,3

71,1

21,3

83,8

142,2

59,9

24,5

52,9

7,3

25,9

9,0

3461,6

3328,1

1348,7

1246,4

83,8

2998,3

3463,3

1006,9

874,8

909,5

163,6

420,9

432,8

84,2

80,0

41,9

39,1

5,6

116,5

181,8

58,1

25,0

54,9

6,6

26,4

19,5

1489

1498

1242

1517

743

2349

1606

1500

358

618

670

725

456

(os.km) (os.godz.) (osób)

(pas.
godz.)

(pas.km)
122,4

osobokm

pasgodz.

osobogodz.

Przed

1562

1575

1711

1566

239

2525

2958

2519

638

664

878

1473

1074

(osób)

41

41

35

42

70

41

29

30

29

41

36

27

24

(%)

59

59

65

58

30

59

71

70

71

59

64

73

76

(%)

T1

modal split
T2

przekrój
liczba
natê¿enie
pasa¿eruchu
rów

psim

odcinek

Tabela 2. Wartoœci wynikowe makrosymulacji – stan bezinwestycyjny
sieæ

485 164

485 164

485 164

485 164

485 164

414 303

414 303

485 164

485 164

485 164

485 164

485 164

485 164

(pas.km)

17 821

17 821

17 821

17 821

17 821

13 717

13 717

17 821

17 821

17 821

17 821

17 821

17 821

(pas.
godz.)

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

30,2

30,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

(km/h)

39,04

39,04

39,04

39,04

39,04

31,52

31,52

39,04

39,04

39,04

39,04

39,04

39,04

(%)

praca
udzia³
globalny œrednia
przewopodró¿y
czas prêdkoœæ
zowa
T2

popo³udniowy

Witomino

Wzgórze
œw. Maksymiliana

Chylonia

Œródmieœcie

Œródmieœcie

Kielecka

Morska 1

Morska 2

Morska 3

ul. Wielkopolska

al. Zwyciêstwa
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popo³udniowy 2395,7

al. Zwyciêstwa
popo³udniowy 2408,8

popo³udniowy 1168,7

Œródmieœcie

popo³udniowy 1328,1

224,7

2657,4

2170,5

678,4

847,1

134,7

Wzgórze
œw. Maksymiliana

W³adys³awa IV

popo³udniowy

poranny

poranny

popo³udniowy

popo³udniowy

W³adys³awa IV

Wzgórze
œw. Maksymiliana

Wójta Radtkiego Plac Kaszubski

popo³udniowy 1016,4

ul. Armii Krajowej

Kielecka

277,6

129,6

3 Maja

popo³udniowy

popo³udniowy

Skwer Koœciuszki

94,3

77,6

44,6

51,8

16,9

93,6

113,7

33,1

52,9

28,8

3,6

22,3

7,2

2179,1

2087,6

1290,6

1181,0

83,8

2997,5

3460,1

998,9

909,0

904,4

159,1

322,8

335,9

(os.km)

(pas.
godz.)

(pas.km)

dworzec g³ówny

osobo
km

pasgodz.

psim

10 Lutego

Kierunek

10 Lutego

Nazwa ci¹gu

Szczyt
(okres
zbadanych
najwiêkszych
strat czasu)

odcinek

Tabela 3. Wartoœci wynikowe makrosymulacji – stan inwestycyjny

61,9

58,3

41,8

38,8

5,6

116,5

180,9

61,6

54,8

54,3

6,7

25,3

17,0

(os.
godz.)

osobogodz.

1491

1536

1354

1608

765

2435

1713

1680

618

741

680

762

471

(osób)

liczba
pasa¿erów

Po

986

999

1683

1494

239

2525

2955

2504

663

660

855

1116

865

(osób)

natê¿enie
ruchu

60

61

45

52

75

49

37

40

48

53

44

41

35

(%)

T2

40

39

55

48

24

51

63

60

52

47

56

59

65

(%)

T1

modal split

przekrój

(pas.
godz.)

485 708,2 17 846,9

485 615,3 17 826,2

485 268,4 17 807,8

485 245,0 17 805,5

485 196,4 17 818,4

414 327,4 13 708,2

414 300,9 13 685,1

485 055,2 17 790,6

485 173,7 17 813,0

485 277,0 17 789,3

485 185,6 17 818.4

485 273,2 17839,4

485 228,6 17 820,4

(pas.
km)

27,22

27,24

27,25

27,25

27,23

30,22

30,27

27,26

27,24

27,28

27,23

27,20

27,23

(km/h)

39,04

39,05

39,04

39,04

39,05

34,69

31,52

39,05

39,04

39,05

39,05

39,05

39,04

(%)

25,5

4,8

-13,6

-15,9

-3,0

-8,4

-31,4

-30,8

-8,4

-32,1

-3,0

18,0

-1,0

(pas.
godz.)

Zmiana
globalnego
czasu
przepraca
udzia³
globalny œrednia
przewopodró¿y jazdu
czas prêdkoœæ
na sieci
zowa
T2
transportowej
sieæ
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-Estakada) kierunek Chylonia, ul. Morska (przystanek Morska-Estakada – ul.
Grabowo) kierunek Œródmieœcie, ul. W³adys³awa IV, kierunek Wzgórze œw.
Maksymiliana, ul. W³adys³awa IV, kierunek ul. 10 Lutego.
Ponadto symulacje wskazuj¹ wzrost globalnego czasu podró¿y w przypadku
wyznaczenia pasów autobusowych na odcinkach: al. Zwyciêstwa, kier. ul. Wielkopolska, al. Zwyciêstwa, kierunek Wzgórze œw. Maksymiliana, ul. 10 Lutego,
kierunek Skwer Koœciuszki.
W zwi¹zku z powy¿szym odcinki te pominiêto w dalszej czêœci analizy.
Na podstawie otrzymanych wyników oraz wyników analizy spe³nienia kryteriów opisanych w rozdziale drugim niniejszego opracowania, zgodnie z jego
zakresem koncepcjê utworzenia dedykowanych pasów autobusowych ograniczono do nastêpuj¹cych odcinków: ul. Kielecka, kier. Witomino, ul. Morska (ul.
Kalksztajnów – przystanek Morska-Estakada) kierunek Chylonia, ul. W³adys³awa IV, kierunek Wzgórze œw. Maksymiliana, ul. W³adys³awa IV, kierunek ul.
10 Lutego.
Odcinek ul. Morskiej w kierunku Œródmieœcia odrzucono z uwagi na
koniecznoœæ przebudowy niektórych jego fragmentów.
4.2. Symulacje na poziomie mezoskopowym
W modelach mezoskopowych stosuje siê rozwi¹zania poœrednie pomiêdzy
modelami makroskopowymi i mikroskopowymi. Modele mezoskopowe opisuj¹
wiêkszoœæ elementów na wysokim poziomie szczegó³owoœci, charakteryzuj¹c
jednoczeœnie ich wzajemne oddzia³ywanie i zachowania w znacznie mniej
szczegó³owy sposób ni¿ w przypadku modeli mikroskopowych (np. decyzja
o wyborze pasa ruchu przez pojazd nie wynika, tak jak w przypadku modeli
mikroskopowych, z wzajemnych oddzia³ywañ miêdzy pojazdami, a z gêstoœci
ruchu na danym pasie).
W pracy, ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsca, zamieszczono jedynie
przyk³adowe wyniki symulacji dla wybranego odcinka, tj. ul. Kieleckiej.
W tabeli 4 i 5 przedstawiono wyniki porównañ pomiêdzy wariantem 0 (W0),
który zak³ada brak realizacji pasa dla autobusu oraz wariantem 1 (W1),
zak³adaj¹cym powstanie pasa dla autobusu na ul. Kieleckiej w kierunku Witomina oraz porównanie miar sprawnoœci oraz miar œrodowiskowych pomiêdzy
wariantami rozwi¹zañ.
Przeprowadzone analizy wykaza³y niewielkie pogorszenie warunków ruchu
w obszarach, w których utrudnienia wystêpuj¹ równie¿ w wariancie bez wprowadzenia pasa autobusowego – w obrêbie skrzy¿owañ al. Zwyciêstwa – ul. Stryjska i ul. Stryjska – ul. Legionów (na skutek niewielkiej dywersyfikacji ruchu –
wiêcej pojazdów przenosi siê na ul. Ma³okack¹ z ul. Kieleckiej – ze wzglêdu na to
nieznacznie pogarszaj¹ siê warunki ruchu na drogach dojazdowych do ul.
Ma³okackiej). Zauwa¿ono równie¿ przenoszenie siê niewielkiej czêœci pojazdów
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na ul. Konwaliow¹ w celu ominiêcia kolejki pojazdów na ul. Kieleckiej (ok. 20
pojazdów w szczycie popo³udniowym). Niemiej jednak zmiana rozk³adu ruchu
przyczynia siê do wzrostu efektywnoœci sterowania (zmniejsza siê liczba zatrzymañ oraz kolejki chwilowe na skrzy¿owaniach z sygnalizacj¹ œwietln¹). W szczycie
popo³udniowym czas podró¿y wszystkich pojazdów w sieci wyd³u¿a siê o 10%
(przy niezmienionej pracy przewozowej œrednia prêdkoœæ wszystkich pojazdów
w sieci spada równie¿ o 10%), pozosta³e parametry nie wykazuj¹ znacz¹cych
zmian (oprócz wspomnianej powy¿ej redukcji liczby zatrzymañ). Koszty ruchu
mierzone czasem podró¿y pojazdów transportu indywidualnego, zu¿yciem paliwa, oraz pozosta³ymi kosztami wp³ywu na œrodowisko podlegaj¹ zwiêkszeniu od
2% (szczyt poranny) do 3,5% (szczyt popo³udniowy). Nie odnotowano widocznego wp³ywu wyznaczenia pasa dla autobusów na warunki ruchu w sieci.
Tabela 4. Wartoœci wynikowe mezosymulacji – obszar ca³ego miasta

Warianty

W0 poranny

Praca
Czas
Koszty
przewoZu¿ycie Prêdkoœæ
Kolejki Kolejki popodró¿y
ruchu KR
zowa PP
paliwa ZP œr. VP
chwilowe zostaj¹ce
TP (godz./
(tys. PLN/
(pkm/
(l/godz.)
(km/h)
(poj.)
(poj.)
godz.)
godz.)
godz.)
215 333,90

4758,70

18 404,40

45,30

407,92

723,70

187,40

W1 poranny

215 379,40

5037,40

18 735,20

42,80

416,26

721,80

282,00

W0 popo³udniowy

249 893,10

6310,40

22 664,80

39,60

498,31

963,20

837,50

W1 popo³udniowy

249 631,20

6936,20

23 246,50

36,00

516,02

956,10

1473,30

0,02

5,86

1,80

-5,52

2,04

-0,26

50,48

-0,10

9,92

2,57

-9,09

3,55

-0,74

75,92

zmiana W1/W0
poranny, %
zmiana W1/W0
popo³udniowy, %

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 5. Wartoœci wynikowe mezosymulacji – obszar ca³ego miasta
Udzia³
liczby pojazdów w
kolejkach
(%)

Liczba
zatrzymañ

Emisja
CO (kg)

Emisja
CO2 (kg)

Emisja
NOx (kg)

Emisja
HC (kg)

W0 poranny

153 789,80

1627,76

18 250,04

451,27

297,73

W1 poranny

150 331,40

1647,52

18 342,89

449,06

300,87

1,05

W0 popo³udniowy

212 679,10

2006,10

21 764,01

529,78

365,23

2,57

W1 popo³udniowy

182 261,00

2048,67

21 882,42

522,51

371,87

4,52

zmiana W1/W0 poranny, %

-2,25

1,21

0,51

-0,49

1,05

50,48

zmiana W1/W0
popo³udniowy, %

-14,30

2,12

0,54

-1,37

1,82

75,92

Warianty

ród³o: Opracowanie w³asne.

0,70
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4.3. Symulacje na poziomie mikroskopowym
Modele mikrosymulacyjne pozwalaj¹ na najdok³adniejsze odwzorowanie sytuacji drogowej z uwzglêdnieniem wielu parametrów, takich jak: zachowanie
kierowcy, wielkoœæ danego pojazdu, parametry techniczne odcinka, organizacja
ruchu, progam sygnalizacji œwietlnej itd. Dziêki tak du¿ej dok³adnoœci mo¿liwe
jest opracowanie szczegó³owej organizacji ruchu w przypadku np. wydzielenia
pasów autobusowych, a tak¿e przeanalizowanie jak wp³ynie to na warunki ruchu drogowego oraz zachowania u¿ytkowników.
W pracy zamieszczono jedynie przyk³adowe wyniki symulacji dla wybranego odcinka, tj. ul. Kieleckiej.
Do analizy przyjêto 2 podstawowe warianty:
– wariant W0, stan istniej¹cy,
– wariant W1, zak³adaj¹cy wykonanie wydzielonego pasa autobusowego (w przypadku pasa autobusowego wzd³u¿ ul. Kieleckiej przeanalizowano równie¿
wariant 2 – wykonanie œluzy autobusowej na skrzy¿owaniu ulic Chwarznieñskiej – Widnej – Niskiej).
Przeanalizowano nastêpuj¹ce ci¹gi ulic w poszczególnych godzinach szczytu:
– ul. Morska:
– odcinek 1 – szczyt popo³udniowy,
– odcinek 2 – szczyt poranny,
– odcinek 3 – szczyt poranny,
– ul. 10 Lutego – szczyt popo³udniowy,
– ul. W³adys³awa IV – szczyt popo³udniowy,
– ul. Kielecka – szczyt popo³udniowy.
Tabela 6. Œrednie czasy przejazdu i prêdkoœci w ci¹gu ul. Kieleckiej
W0

W1

W2

ró¿nica
ró¿nica
w czasie œrednia
œredni
w czasie œrednia
œredni
œrednia
œredni
Rodzaj
czas
przejazdu prêdkoœæ
czas
prêdkoœæ czas prze- przejazdu prêdkoœæ
transportu
przejazdu przejazdu jazdu w stosun- przejazdu przejazdu w stosun- przejazdu
ku do W0
ku do W1
(s)

(km/h)

(s)

(s)

(km/h)

(s)

(s)

(km/h)

kierunek Witomino
TI

249,8

18,7

175,1

74,8
(29,9%)

26,7

169,5

5,6 (3,2%)

27,6

TZ

262,8

17,8

134,9

127,8
(48,6%)

34,7

131,2

3,8 (2,0%)

35,7

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Jak pokaza³y wyniki symulacji, w wariancie 2 na analizowanym odcinku
z pasem dla autobusów poprawi³y siê warunki ruchu dla pojazdów transportu
zbiorowego równie¿ wzglêdem wariantu 1. Bardzo istotnym aspektem przeprowadzonych analiz jest fakt, ¿e poprawione zosta³y równie¿ warunki ruchu pojazdów indywidualnych. Wynika to przede wszystkim z przeniesienia ruchu
autobusowego na inne elementy infrastruktury drogowej, a w efekcie zwiêkszenie przepustowoœci pozosta³ych odcinków.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania i analizy wykaza³y potrzebê uprzywilejowania pojazdów transportu zbiorowego w najwa¿niejszych obszarach sieci transportowej Gdyni. Pod koniec 2015 r., w ramach projektu TRISTAR, wdra¿ony zosta³
priorytet na skrzy¿owaniach z sygnalizacj¹ œwietln¹. Opracowana koncepcja
wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych umo¿liwia dodatkowe
uprzywilejowanie autobusów i trolejbusów. Opieraj¹c siê na doœwiadczeniach
wielu innych miast, mo¿na stwierdziæ, ¿e te wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê
dzia³ania przyczyni¹ siê do istotnej poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni, zwiêkszaj¹c jego niezawodnoœæ, ofertê, a przez to atrakcyjnoœæ.
Przedstawiona w opracowaniu metoda analiz poszczególnych koncepcji
wyznaczenia pasów autobusowych umo¿liwi³a poznanie wielop³aszczyznowych efektów dla ka¿dej z nich, co stanowi³o podstawê podjêcia decyzji odnoœnie do zasadnoœci zastosowania analizowanych rozwi¹zañ oraz wybór ich wariantu. Wykorzystanie wielopoziomowego modelu ruchu umo¿liwi³o dok³adne
sprawdzenia wp³ywu zaproponowanych zmian w organizacji ruchu (szczególnie sposobu wyznaczenia pasa w newralgicznych punktach) na warunki ruchu
dla wszystkich u¿ytkowników sieci transportowej. Po wykonanych w ten sposób badaniach i dodatkowych analizach uwzglêdniaj¹cych miêdzy innymi bezpieczeñstwo i mo¿liwoœci techniczne, na wybranych odcinkach wyznaczono
pasy autobusowe.
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Plan zrównowa¿onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gdyni oraz miast
i gmin objêtych porozumieniami komunalnymi na lata 2014–2025, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia 2014

ANALYSIS OF THE DEDICATED BUS LANES
SEPARATION IN GDYNIA
Summary: The growing share of travel by individual transport and the related increase in traffic, adversely affects the quality of public transport, especially that,
which is directly related with road traffic – buses. Increasing congestion causes disturbances in functioning of the bus system, primarily as delays or after adjusting timetables, less frequent courses or increase in the operation cost. On a global scale, it
reduce the appeal of public transport, and in consequence, a further increase in the
share of car trips. Therefore, municipal governments take steps to improve the functioning of public transport by using various kinds of facilities and priorities. One such
a solution is the separation of dedicated lanes for bus traffic. Also, the city of Gdynia
within the framework of research projects, including Civitas Dyn@mo, in 2015, after
months of analysis has implemented this kind of solution.
The aim of the article is to present the methodology of analyses concerning the separation of dedicated bus in the area of Gdynia with the results. The methodology used
simulation tools at a microscopic level and the macroscopic to evaluate the effectiveness of individual solutions. The result indicated the locations where the designation of
bus lanes will be most effective.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 62 (2017)

Stanis³aw Gondek

FUNKCJONOWANIE
KRAKOWSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU
Streszczenie: Komunikacja tramwajowa w wielu miastach Europy i Polski prze¿ywa
swoisty renesans. Powstaj¹ nowe linie tramwajowe, w tym linie tramwaju szybkiego,
które charakteryzuj¹ siê du¿o wy¿sz¹ prêdkoœci¹ komunikacyjn¹ od tramwaju
konwencjonalnego. Tramwaj szybki mo¿e byæ alternatyw¹ dla miast, w których budowa metra jest nieop³acalna. Celem artyku³u jest pokazanie, ¿e ograniczenia finansowe wymuszaj¹ce tymczasowe rozwi¹zania, jak w przypadku krakowskiego szybkiego tramwaju (KST), mog¹ zniweczyæ efekty wprowadzania nowoczesnych
rozwi¹zañ komunikacyjnych, na tymczasowej trasie KST nie uda³o siê bowiem zapewniæ prêdkoœci komunikacyjnej powy¿ej 24 km/h – podstawowego parametru, który
powinien charakteryzowaæ tramwaj szybki. W artykule przedstawiono wyniki badañ
prêdkoœci komunikacyjnej dla linii nr 50 KST, a tak¿e wp³yw obs³ugi priorytetowej
KST na straty czasu tramwaju szybkiego oraz tramwajów konwencjonalnych.
Wykazano, ¿e system sterowania nie zapewnia regularnoœci kursowania tramwaju
szybkiego.

Wprowadzenie
Zwiêkszaj¹ca siê mobilnoœæ mieszkañców miast, a jednoczeœnie brak mo¿liwoœci rozbudowy sieci ulicznej i ograniczona przepustowoœæ skrzy¿owañ, zmusza
zarz¹dców dróg do poszukiwania innych rozwi¹zañ zaspokajaj¹cych potrzeby
transportowe mieszkañców. Najlepszym sposobem wydaje siê zwiêkszanie
w przewozach udzia³u podró¿y realizowanych komunikacj¹ zbiorow¹, rowerem lub pieszo – w konsekwencji zmniejszy siê udzia³ transportu indywidualnego, a warunki podró¿owania w mieœcie znacznie siê polesz¹. Mo¿na to osi¹gn¹æ
przez poprawê oferty komunikacji zbiorowej i komfortu podró¿owania oraz
priorytetow¹ obs³ugê pojazdów komunikacji zbiorowej na skrzy¿owaniach z sygnalizacj¹ œwietln¹.
W du¿ych miastach tylko komunikacja zbiorowa wsparta systemami sterowania realizuj¹cymi za³o¿enia zrównowa¿onej polityki transportowej pozwala
z³agodziæ problemy komunikacyjne wynikaj¹ce z przeci¹¿enia sieci ulic. Pod koniec XX w. w wielu miastach zaczêto nie tylko przywracaæ zlikwidowane wczeœ-
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niej linie tramwajowe, ale tak¿e rozbudowywaæ sieæ tramwajow¹. Na zalety
tramwajów zwraca uwagê tak¿e Unia Europejska, podkreœlaj¹c, ¿e s¹ ekologiczne, pojemniejsze od autobusów, a zat³oczenie ulic ma mniejszy wp³yw na ich
przejazd dziêki wydzielonym torowiskom1.
Konsultacje spo³eczne przeprowadzone w Krakowie w 2014 r. pokaza³y, ¿e
wiêkszoœæ mieszkañców popiera budowê metra. Natomiast eksperci z zakresu
drogownictwa uwa¿aj¹, ¿e przy prognozowanych potokach pasa¿erskich
najefektywniejszym rozwi¹zaniem jest budowa sieci linii tramwaju szybkiego
z odcinkami tunelowymi pod centralnym obszarem miasta uzupe³niona Szybk¹
Kolej¹ Aglomeracyjn¹ (SKA) obs³uguj¹c¹ tereny podmiejskie.

1. Wdra¿anie projektu krakowski szybki tramwaj
i jego charakterystyka
Idea budowy krakowskiego szybkiego tramwaju (KST) pojawi³a siê ju¿ w latach 90. XX w. Miasto Kraków we wspó³pracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) od 1996
r. realizuje Krakowski Projekt Komunikacji Miejskiej (KPKM). W jego ramach
powstaje sieæ tramwaju szybkiego2, ma ona przebiegaæ bezkolizyjnie dziêki wydzielonym i trwale wygrodzonym torowiskom oraz systemowi sterowania zapewniaj¹cemu priorytet tramwajowi w ruchu (pierwszeñstwo na skrzy¿owaniach
z sygnalizacj¹ œwietln¹ oraz samoczynne blokady przejœæ dla pieszych).
Pierwszym elementem KST by³a budowana od 1997 r. linia na kierunku
pó³noc-po³udnie, ³¹cz¹ca osiedla Krowodrza Górka i Kurdwanów. Ze wzglêdu
na ograniczenia finansowe zrezygnowano z budowy estakad nad ul. Wielick¹
i nad uk³adem torowym dworca Kraków-P³aszów i poprowadzono liniê KST po
trasie tramwaju konwencjonalnego. K³opoty z wykonawc¹ tunelu tramwajowego pod dworcem Kraków G³ówny spowodowa³y, ¿e dopiero 12 grudnia 2008 r.
ruszy³a pierwsza linia KST oznaczona nr 503, jej przebieg przedstawiono na rysunku 1. Po kolejnych 7 latach (31 sierpnia 2015 r.), po wybudowaniu estakady
nad uk³adem torowym dworca Kraków-P³aszów, tramwaje linii nr 50 zaczê³y
kursowaæ po docelowej trasie. Nie zbudowano jeszcze planowanej wczeœniej
estakady nad ul. Wielick¹.
1

2

3

European Environment Agency (EEA), A closer look at urban transport. TERM 2013: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA Report no. 11, Copenhagen 2013.
S. Gondek, Krakowski szybki tramwaj, Miêdzynarodowa konferencja i wystawa „Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski”, Biuro Komunikacji Urzêdu Miasta st. Warszawy, materia³y konferencyjne, t. 2, Warszawa 2005, s. 61–70.
S. Gondek, Czy tramwaj szybki skróci³ czas podró¿owania?, „Logistyka” 2010, nr 4, s. 13, w wersji elektronicznej dysk CD.
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Rysunek 1. Przebieg linii nr 50 krakowskiego szybkiego tramwaju (KST) z naniesionymi
przystankami pomiêdzy pêtl¹ Kurdwanów a pêtl¹ Krowodrza Górka
ród³o: P. Czerwiñska, W. Twardowski, Analiza strat czasu tramwaju szybkiego wynikaj¹cych z sygnalizacji œwietlnej, Politechnika Krakowska, Kraków 2015 (praca dyplomowa).

Priorytetow¹ obs³ugê KST na skrzy¿owaniach z sygnalizacj¹ œwietln¹ zapewniaj¹ dwa systemy wdro¿one przez firmê Simens: System Obszarowego Sterowania Ruchem (UTCS) oraz System Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS). Nale¿y podkreœliæ, ¿e planowany system sterowania dla KST by³ m.in. przyczyn¹
rezygnacji z wdro¿enia obszarowego systemu sterowania ruchem dla Krakowa,
na który w 1996 r. og³oszono dwustopniowy przetarg – decyzj¹ zarz¹du miasta
przetarg zosta³ przerwany w 1997 r. po pierwszym etapie.
W tabeli 1 pokazano wprowadzane przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne (MPK) Kraków zmiany rozk³adowych czasów przejazdu lini¹ nr 50
KST oraz odpowiadaj¹ce im rozk³adowe prêdkoœci komunikacyjne4.
4

P. Czerwiñska, W. Twardowski, Analiza strat czasu tramwaju szybkiego wynikaj¹cych z sygnalizacji
œwietlnej, Politechnika Krakowska, Kraków 2015 (praca dyplomowa).
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Tabela 1. Zmiany rozk³adowych czasów przejazdu i prêdkoœci komunikacyjnych linii
nr 50 KST w latach 2008–2015

Kierunek

Okres dnia

grudzieñ
2008

maj
2009

maj
2010

paŸdziernik
2014

maj
2015

42 (19,19)

40 (20,15)

38 (21,21)

40 (20,15)

40 (20,15)

42 (19,19)

39 (20,66)

37 (21,78)

39 (20,66)

39 (20,66)

godziny szczytów
komunikacyjnych

42 (19,57)

40 (20,55)

38 (21,63)

40 (20,55)

39 (21,07)

poza godzinami
szczytów

41 (20,05)

39 (21,07)

37 (22,22)

39 (21,07)

39 (21,07)

Kurdwanów – godziny szczytów
Krowodrza
komunikacyjnych
Górka
poza godzinami
szczytów
Krowodrza
Górka –
Kurdwanów

Rozk³adowy czas przejazdu lini¹ (min) / prêdkoœæ
komunikacyjna vk (km/h)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: P. Czerwiñska, W. Twardowski, Analiza strat czasu tramwaju
szybkiego wynikaj¹cych z sygnalizacji œwietlnej, Politechnika Krakowska, Kraków 2015 (praca dyplomowa).

Rozk³adowe prêdkoœci komunikacyjne na poziomie 20–21 km/h, dopasowane do badanych przez MPK prêdkoœci rzeczywistych, s¹ ni¿sze od minimalnej
prêdkoœci, któr¹ powinien osi¹gaæ tramwaj szybki (vkmin = 24 km/h). Badania
empiryczne pokazuj¹, ¿e zak³ócenia na tymczasowym odcinku trasy w okresach
szczytów komunikacyjnych powoduj¹ zwiêkszenie czasów przejazdu KST5,
spowodowane to jest g³ównie stratami czasu na sygnalizacjach œwietlnych
(obserwuje siê przypadki obs³ugi tramwaju konwencjonalnego przed tramwajem szybkim) oraz blokowaniem przez tramwaje konwencjonalne (brak mo¿liwoœci wjazdu na przystanek).
W tabeli 2 podano parametry odleg³oœci miêdzyprzystankowych dla obu kierunków linii nr 50 KST.
Tabela 2. Odleg³oœci miêdzyprzystankowe na linii nr 50 KST
Odleg³oœæ miêdzyprzystankowa
(m)

Kurdwanów –
Krowodrza Górka

Krowodrza Górka –
Kurdwanów

minimalna

250

270

maksymalna

920

980

œrednia

610

623

ród³o: Opracowanie w³asne.

5

S. Gondek, Czy krakowski szybki tramwaj (KST) przyœpieszy³? [w:] Inteligentne systemy transportowe
i sterowanie ruchem w transporcie „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport” 2013, z. 95,
s. 147–156.
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Jak widaæ, œrednie odleg³oœci miêdzyprzystankowe nieznacznie przekraczaj¹
600 m, a wiêc spe³niaj¹ wymagania dla tramwaju szybkiego. Natomiast na trasie
znajduj¹ siê odleg³oœci miêdzyprzystankowe dwukrotnie mniejsze od odleg³oœci
minimalnych (500 m), ale równie¿ wiêksze od wartoœci maksymalnych (800 m).

2. Wyniki wybranych badañ parametrów KST
W celu zbadania prêdkoœci komunikacyjnych osi¹ganych przez tramwaje
linii nr 50 KST na prze³omie kwietnia i maja 2015 r. wykonano pilota¿owe pomiary empiryczne czasów przejazdu dla obu kierunków pomiêdzy pêtlami
w Kurdwanowie i Krowodrzy Górce6. Wykonano po 7 przejazdów w ka¿dym
kierunku, rejestruj¹c wszystkie zatrzymania wynikaj¹ce z: wymiany pasa¿erów
na przystankach, oczekiwania na sygna³ zielony na skrzy¿owaniach i przejœciach dla pieszych z sygnalizacj¹ œwietln¹, oczekiwania na dojazd do przystanków blokowanych przez znajduj¹ce siê na nich inne tramwaje, sytuacji ruchowej
na drodze (np. blokowanie torowiska przez pojazdy, ust¹pienie pierwszeñstwa
przejazdu pieszym na przejœciu bez sygnalizacji œwietlnej itp.) czy te¿ zwi¹zanych z tzw. „wyrównaniem czasu” (oczekiwanie tramwaju przyspieszonego na
przystanku na odjazd zgodny z rozk³adem jazdy). Znaj¹c czasy przejazdu pomiêdzy przystankami oraz odleg³oœci pomiêdzy nimi uzyskane z MPK, obliczono prêdkoœci komunikacyjne vk, które przedstawiono na rysunku 2. Na rysunku
zamieszczono równie¿ wyniki obliczeñ udostêpnionych przez Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie7, który w ramach projektu nr
75/MOF/1/2013 Zintegrowany system transportu w obszarze aglomeracji krakowskiej, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowa³ w listopadzie 2014 r. badania nape³nieñ i czasów jazdy
dla wybranych linii tramwajowych i autobusowych, w tym linii nr 50 KST (23
listopada 2014 r. – wyniki dla 59 kursów).
Na rysunku zaznaczono najmniejsz¹ prêdkoœæ komunikacyjn¹, któr¹ powinien osi¹gaæ tramwaj szybki, tzn. vkmin = 24 km/h. Badania potwierdzi³y, ¿e na linii nr 50 KST przekraczano tê prêdkoœæ tylko na kilku odcinkach miêdzyprzystankowych na koñcowych odcinkach trasy. Dla kierunku Kurdwanów –
Krowodrza Górka najmniejsz¹ œredni¹ prêdkoœæ komunikacyjn¹ osi¹gniêto na
odcinku Miodowa – Starowiœlna i wynios³a 12,02 km/h, a maksymaln¹ na odcinku Bratys³awska – Krowodrza Górka, gdzie wynios³a 29,27 km/h. Œrednia prêdkoœæ komuniacyjna dla ca³ej trasy – od pêtli Kurdwanów do pêtli Krowodrza
Górka – wynios³a 20,10 km/h. Dla kierunku Krowodrza Górka – Kurdwanów
6
7

P. Czerwiñska, W. Twardowski, Analiza strat czasu tramwaju szybkiego...
Zob. http://zikit.krakow.pl/aktualnosci/5595-wyniki-pomiarow-w-pojazdach-komunikacji-miejskiejw-krakowie.
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najmniejsz¹ œredni¹ prêdkoœæ komunikacyjn¹ osi¹gniêto na odcinku Hala Targowa – Starowiœlna i wynios³a 10,33 km/h, a maksymaln¹ na odcinku Witosa –
Kurdwanów, gdzie wynios³a 36,31 km/h. Ponadto jest to jedyny odcinek, gdzie
œrednia prêdkoœæ podró¿y przekroczy³a 30 km/h. Œrednia prêdkoœæ komunikacyjna dla ca³ej trasy, tj. od pêtli Krowodrza Górka do pêtli Kurdwanów, wynios³a
20,86 km/h.

œrednia prêdkoœæ komunikacyjna Vk (km/h)

a)

odcinek miêdzyprzystankowy

œrednia prêdkoœæ komunikacyjna Vk (km/h)

b)

odcinek miêdzyprzystankowy

Rysunek 2. Œrednie prêdkoœci komunikacyjne vk na poszczególnych odcinkach miêdzyprzystankowych linii nr 50 KST na trasie: a) Kurdwanów – Krowodrza Górka oraz b) Krowodrza Górka – Kurdwanów
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: P. Czerwiñska, W. Twardowski, Analiza strat czasu tramwaju
szybkiego wynikaj¹cych z sygnalizacji œwietlnej, Politechnika Krakowska, Kraków 2015 (praca dyplomowa).
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System sterowania ruchu powinien na sygnalizacjach œwietlnych zapewniaæ
priorytetow¹ obs³ugê tramwaju szybkiego i w konsekwencji minimalizowaæ
jego straty czasu. Przyk³adowe dystrybuanty strat czasu ponoszonych przez
tramwaje wszystkich linii tramwajowych na jednym z wlotów skrzy¿owania
Wielicka – Nowos¹decka przedstawiono na rysunku 3. Linie nr 3, 9, 13 i 23
jecha³y na wprost, a linie nr 50 KST oraz nr 6 i 24 skrêca³y w prawo, przecinaj¹c
ul. Wielick¹, która jest drog¹ wylotow¹ z Krakowa w kierunku Rzeszowa oraz
stanowi dojazd do wêz³a Wielickiego autostrady A4.

czêstoœæ skumulowana (%)

pomiar wykonano
26 maja 2015 r.

górna granica przedzia³u straty czasu tramwaju dt (s)

Rysunek 3. Dystrybuanty strat czasu tramwajów dla wszystkich linii tramwajowych na
pó³nocno-zachodnim wlocie skrzy¿owania ulicy Wielickiej z ulic¹ Nowos¹deck¹
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: P. Czerwiñska, W. Twardowski, Analiza strat czasu tramwaju
szybkiego wynikaj¹cych z sygnalizacji œwietlnej, Politechnika Krakowska, Kraków 2015 (praca dyplomowa).

Wyniki uzyskane z pomiarów nie potwierdzaj¹ stosowania priorytetu dla
tramwaju szybkiego, a straty czasu dla tramwaju linii nr 50 KST (dœr = 59 s przy
zakresie 13–109 s) s¹ niewiele ni¿sze od strat czasu dla jad¹cych w tym samym
kierunku tramwajów linii nr 6 i 24 (dœr = 68 s przy zakresie 2–117 s). Tramwaje linii jad¹cych na wprost (dœr = 23 s) osi¹gaj¹ kilkukrotnie mniejsze straty czasu od
tramwaju szybkiego. Obserwacje te potwierdzaj¹ równie¿ wyniki badañ na innych skrzy¿owaniach z sygnalizacj¹ œwietln¹.
Rejestracja czasów zjazdu z linii zatrzymañ pozwoli³a zbadaæ odstêpy czasu
pomiêdzy kolejnymi tramwajami, na rysunku 4 przedstawiono histogram odstêpów czasu dla badanej linii nr 50 KST na pó³nocno-zachodnim wlocie skrzy-
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rozk³adowy odstêp czasu Dt50 = 5 min

czêstoœæ (%)

¿owania Wielicka – Nowos¹decka. Na rysunku zaznaczono rozk³adowy odstêp
czasu, wynosi³ on 5 min dla okresu szczytu popo³udniowego, dla którego wykonywano pomiary empiryczne.

pomiar wykonano
26 maja 2015 r.

przedzia³ odstêpów czasu Dt50 (min)

Rysunek 4. Histogram odstêpów czasu pomiêdzy tramwajami linii nr 50 KST na pó³nocno-zachodnim wlocie skrzy¿owania ulicy Wielickiej z ulic¹ Nowos¹deck¹
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: P. Czerwiñska, W. Twardowski, Analiza strat czasu tramwaju
szybkiego wynikaj¹cych z sygnalizacji œwietlnej, Politechnika Krakowska, Kraków 2015 (praca dyplomowa).

Wyniki wskazuj¹ na du¿¹ nieregularnoœæ kursowania linii nr 50 KST. Mimo
¿e œredni odstêp oscyluje wokó³ odstêpu rozk³adowego Dt50 = 5 min, to
obserwuje siê znacz¹ liczbê tramwajów doganiaj¹cych poprzedzaj¹cy tramwaj
(prawie 38%), jak i tramwajów jad¹cych w odstêpie dwukrotnie wiêkszym od
rozk³adowego (prawie 19%).

Podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników badañ oraz obserwacji przejazdów lini¹
nr 50 KST mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski ogólne:
– tymczasowe (a¿ siedmioletnie!) wprowadzenie linii nr 50 KST na odcinek
Rondo Grzegórzeckie – Wielicka wraz z kilkoma liniami tramwaju konwencjonalnego wypaczy³o ideê tramwaju szybkiego, bo prêdkoœæ komunikacyjna
na tym odcinku by³a znacznie ni¿sza od vkmin = 24 km/h, któr¹ powinien roz-
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wijaæ tramwaj szybki – na kilku odcinkach zarejestrowano prêdkoœæ w przedziale 10–14 km/h;
niepokoiæ mo¿e fakt, ¿e najwiêksze straty czasu tramwaju linii nr 50 na sygnalizacji œwietlnej powstaj¹ na skrzy¿owaniach Wielicka – Nowos¹decka oraz
Rondo Mogilskie, a wiêc na trasie nowego przebiegu linii nr 50 KST (od 31
sierpnia 2015 r.);
systemy sterowania ruchem (UTCS i TTSS), które by³y dedykowane do
obs³ugi tramwaju szybkiego, nie powinny dopuszczaæ do tak znacznych strat
czasu na niektórych skrzy¿owaniach (œrednio prawie 1 min w kierunku Kurdwanowa na skrzy¿owaniu Nowos¹decka – Wielicka czy oko³o 40 s w kierunku Kurdwanowa na Rondzie Mogilskim), bo œwiadczy to o nieprawid³owym
dzia³aniu tych systemów lub braku priorytetowej obs³ugi linii tramwaju
szybkiego;
niewielkie ró¿nice w stratach czasu na sygnalizacji pomiêdzy tramwajami
linii nr 50 KST a tramwajami linii tradycyjnych œwiadczy o tym, ¿e priorytet
dla tramwaju szybkiego nie dzia³a efektywnie lub wszystkie tramwaje traktowane s¹ tak samo przy obs³udze na sygnalizacji;
obserwowany jest równie¿ znaczny rozrzut œrednich odstêpów czasu pomiêdzy tramwajami linii nr 50 KST, zwiêksza siê w miarê oddalania siê tramwaju
od przystanku pocz¹tkowego i skutkuje doganianiem tramwaju poprzedzaj¹cego – nale¿a³oby wprowadziæ priorytet bezwzglêdny (natychmiastowe
otrzymanie sygna³u zielonego po przybyciu do skrzy¿owania z sygnalizacj¹
œwietln¹) dla tramwaju opóŸnionego ponad 1/2 min, aby przeciwdzia³aæ takim sytuacjom;
nale¿a³oby rozwa¿yæ podniesienie prêdkoœci dopuszczalnej dla tramwajów
na skrzy¿owaniach z sygnalizacj¹ œwietln¹ – wprowadzone przez MPK ograniczenie do 10 km/h powoduje zwiêkszenie czasu miêdzyzielonego oraz spadek efektywnoœci sterowania na skrzy¿owaniu, a tak¿e wzrost czasu przejazdu tramwaju;
nale¿a³oby podnieœæ prêdkoœæ dopuszczaln¹ w tunelu z 30 km/h do 50 km/h,
dla której go projektowano.
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THE OPERATION OF THE KRAKOW FAST TRAM
Summary: Public transport by tram is experiencing a renaissance in many European
cities including Poland. There are more and more new tram routes, plus a fast tram
tracks are being constructed, what allows this special trams to reach higher speed
than the regular trams. Building fast tram routes is a great option for cities that can
not afford to build a subway transportation system. This paper aims to provide an
evidence that temporary solutions due to limited budget can derail so much of the
progress already achieved in modern transportation solutions. Kraków Fast Tram
(KST) is a great example of it. Operating speed on a temporary track is below 24 km/h,
and that means it fails to meet even basic parameter for Fast Trams. This paper contains the results of operating speed test for tram route number 50 (KST), plus how the
priority service for KST impacts delays for both Fast and regular trams. It has been
proven that the control system does not ensure the regularity of Fast Tram runs.
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OCENA KIERUNKÓW ROZWOJU NOWOCZESNYCH
SYSTEMÓW BADANIA POTOKÓW RUCHU PASA¯ERÓW
W ŒRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny kierunków rozwoju nowoczesnych systemów badania potoków ruchu pasa¿erów w œrodkach komunikacji miejskiej w aspekcie stworzenia zintegrowanego systemu zliczania i automatycznego pobierania op³at. Autorzy w kolejnych punktach zdefiniowali podstawowe wymagania
stawiane komunikacji miejskiej, okreœlili g³ówne wytyczne do opracowania zintegrowanego systemu zliczania pasa¿erów i automatycznego pobierania op³at, dokonali
analizy stosowanych powszechnie rozwi¹zañ, wskazali zalety oraz wady poszczególnych systemów tworz¹cych statystyki potoków ruchu oraz okreœlili zakres dostarczanych przez nie informacji. Na podstawie przedmiotowej analizy oceniono stosowane
systemy zliczania pasa¿erów w aspekcie mo¿liwoœci ich integracji z systemami pobierania op³at w œrodkach komunikacji miejskiej. Wykonana analiza stosowanych
rozwi¹zañ wykaza³a jednoznacznie, ¿e synteza wspomnianych systemów jest problematyczna. Podejmowane dotychczas próby integracji obu rozwi¹zañ w celu uzyskania spójnego systemu dostarczaj¹cego dynamiczn¹ statystykê potoków ruchu z mo¿liwoœci¹ pobierania op³at, w ocenie autorów, wydaj¹ siê niewystarczaj¹ce.

Wprowadzenie
Jednym z podstawowych problemów nowoczesnych aglomeracji s¹ trudnoœci zwi¹zane z zapewnieniem poprawnego funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej. Stale wzrastaj¹cy udzia³ pojazdów transportu indywidualnego
w ruchu drogowym skutkuje coraz czêœciej wystêpowaniem zjawiska kongestii.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wielokrotnie jedynym podró¿nym w samochodzie jest
kierowca. Wzmo¿one potoki pojazdów oraz ograniczona przepustowoœæ infrastruktury w centrach miast prowadz¹ do zmniejszenia funkcjonalnoœci ca³ego
systemu komunikacyjnego.
Plany polityki transportowej dla oœrodków miejskich jednoznacznie wskazuj¹, ¿e g³ówn¹ rolê w przeciwdzia³aniu problemowi kongestii odgrywaæ powinien transport publiczny. Stworzenie odpowiedniej alternatywny dla transportu
prywatnego wymaga spe³nienia przez system komunikacji miejskiej szeregu
wymagañ stawianych przez jej u¿ytkowników. Obecnie wymagania te dotycz¹
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nie tylko komfortu podró¿owania i czasu przejazdu, ale tak¿e dostêpnoœci transportowej oraz przystêpnej oferty taryfowej. Zapewnienie oczekiwanej jakoœci
wymaga odpowiedniego dopasowania rozk³adów jazdy oraz siatki po³¹czeñ do
rzeczywistego zapotrzebowania podró¿nych. Konieczne wydaje siê ponadto
wprowadzenie nowego systemu taryfowego, który umo¿liwi indywidualne rozliczanie siê ka¿dego z pasa¿erów w stosunku do rzeczywistej d³ugoœci przebytej
przez niego trasy. Zdaniem autorów w³aœciwe dostosowanie oferty przewozowej przedsiêbiorstw komunikacji miejskiej do zapotrzebowania mo¿liwe jest
tylko i wy³¹cznie dziêki ci¹g³emu pozyskiwaniu i analizowaniu szczegó³owych
danych dotycz¹cych aktualnych potoków ruchu pasa¿erów. Pozyskiwanie takich informacji wymaga stosowania nowoczesnych systemów zliczania pasa¿erów, umo¿liwiaj¹cych niezale¿n¹ identyfikacjê trasy ka¿dego z podró¿nych oraz
automatyczne pobieranie op³at1.
W niniejszym opracowaniu autorzy dokonali oceny kierunków rozwoju nowoczesnych systemów zliczania pasa¿erów w œrodkach komunikacji miejskiej
w aspekcie mo¿liwoœci ich wykorzystania do stworzenia zintegrowanego systemu badania potoków ruchu i automatycznego pobierania op³at.

1. Wytyczne do opracowania zintegrowanego systemu zliczania
pasa¿erów i automatycznego pobierania op³at
Realizacja za³o¿eñ opisanych w poprzednim punkcie wymaga, aby instytucja odpowiadaj¹ca za w³aœciwe funkcjonowanie komunikacji miejskiej posiada³a
dok³adne informacje na temat potoków ruchu pasa¿erów. Powinny one zawieraæ kompleksowe dane na temat liczby przewo¿onych osób, kierunków ich
przemieszczania oraz miejsc (przystanków) rozpoczêcia oraz miejsc zakoñczenia przejazdu, a ponadto powinny byæ odniesione do pory dnia, tygodnia, miesi¹ca oraz roku. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wykonywanie jednorazowych, manualnych pomiarów potoków ruchu w wybranych okresach roku (np. w okreœlony
dzieñ, tydzieñ itd.) nie dostarcza wystarczaj¹cych danych. W³aœciwe dopasowanie siatki po³¹czeñ oraz rozk³adów jazdy do rzeczywistego zapotrzebowania pasa¿erów na podstawie takich danych wydaje siê niemo¿liwe. Konieczne staje siê
zastosowanie systemu zliczania pasa¿erów, który w sposób nieprzerwany dokonuje pomiarów liczby osób korzystaj¹cych ze œrodków komunikacji miejskiej,
a ponadto dostarcza informacje na temat kierunków ich przemieszczania, miejsc
rozpoczêcia i zakoñczenia przejazdu itd2. Uzale¿nienie op³at za przejazd œrod1

2

P. Miller, Technologie mobilne usprawniaj¹ce korzystanie ze œrodków komunikacji publicznej na przyk³adzie
rozwi¹zañ stosowanych w Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym – £ódŸ spó³ka z o.o., „Studia
i Materia³y Polskiego Stowarzyszenia Zarz¹dzania Wiedz¹” 2012.
J. Fihn, J. Finndahl, A framework for how to make use of an automatic passenger counting system, Uppsala
Universitet, Uppsala 2010.
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kami komunikacji miejskiej od pokonanego dystansu wymaga ponadto wprowadzenia systemu rejestruj¹cego rzeczywist¹ d³ugoœæ przejechanej drogi indywidualnie dla ka¿dego z pasa¿erów pojazdu.
W za³o¿eniu autorów system – bêd¹c na wyposa¿eniu ka¿dego z pojazdów –
dostarcza w czasie rzeczywistym kompleksowych informacji o potokach pasa¿erów komunikacji zbiorowej. System zidentyfikuje niezale¿nie trasê ka¿dego
z pasa¿erów, tworz¹c w ten sposób mapê przejazdu wraz z naniesieniem informacji o rozpoczêciu i zakoñczeniu przejazdu. Ponadto przedmiotowe rozwi¹zanie umo¿liwi automatyzacjê poboru op³at za korzystanie ze œrodków transportu
zbiorowego. Proces ten odbywaæ siê bêdzie bez koniecznoœci podejmowania
jakichkolwiek dzia³añ ze strony podró¿nych. Naliczanie op³at rozpocznie siê
samoczynnie w momencie wejœcia do pojazdu, a zakoñczy w chwili jego opuszczenia. Koszt przejazdu ustalany bêdzie niezale¿nie dla ka¿dego z pasa¿erów na
podstawie d³ugoœci pokonanej trasy, która zosta³a zarejestrowana w systemie3.
Dla przedstawionych powy¿ej za³o¿eñ autorzy niniejszego opracowania
przeprowadzili analizê stosowanych obecnie systemów zliczania pasa¿erów
w pojazdach komunikacji miejskiej, oceniaj¹c mo¿liwoœci ich zastosowania do
opracowania zintegrowanego systemu zliczania pasa¿erów i automatycznego
pobierania op³at.

2. Systemy zliczania pasa¿erów w œrodkach komunikacji miejskiej
Technologia zliczania pasa¿erów w œrodkach komunikacji miejskiej rozwija
siê nieprzerwanie od kilkudziesiêciu lat. W tym okresie opracowano i wdro¿ono
do eksploatacji ró¿ne rozwi¹zania, które z wiêksz¹ lub mniejsz¹ dok³adnoœci¹
dostarczaj¹ informacje na temat potoków ruchu pasa¿erów. Wœród stosowanych
obecnie metod wymieniæ nale¿y przede wszystkim te oparte na4:
– percepcji osób zliczaj¹cych,
– technologii bramek mechanicznych,
– technologii czujników nacisku,
– technologii wi¹zki podczerwieni,
– technologii optycznych czujników podczerwieni,
– technologii analizy obrazu stereoskopowego.
Pierwsza z wymienionych metod zliczania pasa¿erów to okresowe – odbywaj¹ce siê w wybrane dni tygodnia/miesi¹ca/roku – badanie potoków ruchu
przez znajduj¹ce siê wewn¹trz pojazdów komunikacji miejskiej osoby, które do3

4

A. Patlins, Passenger counting methodology for sustainable intellectual transport system, Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), 56JD International Scientific Conference, Riga 2015.
V. Letshwiti, T. Lamprecht, Appropriate technology for automatic passenger counting on public transport
vehicles in South Africa, 23H@ Annual Southern African Transport Conference, Pretoria 2004.
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konuj¹ zliczania pasa¿erów podró¿uj¹cych danym pojazdem, wsiadaj¹cych
oraz wysiadaj¹cych na przystankach5. Rozwi¹zanie to w pe³ni opiera siê na percepcji osób realizuj¹cych zadanie i obarczone jest znacznym b³êdem. Ponadto
ograniczone jest ono do niewielkiej liczby pojazdów i stosunkowo krótkiego
czasu trwania. Stosowanie takiej metody pomiarów we wszystkich pojazdach
przedsiêbiorstwa komunikacyjnego przez ca³y rok jest niemo¿liwe z uwagi na
koszty zwi¹zane z koniecznoœci¹ zatrudnienia du¿ej liczby osób realizuj¹cych
przedmiotowe badania. Dlatego rozwi¹zanie to zosta³o pominiête w dalszych
rozwa¿aniach.
Technologia zliczania potoków pasa¿erów z wykorzystaniem bramek mechanicznych u¿ywana jest z powodzeniem od wielu lat. Rozwi¹zanie to stosowane
jest g³ównie w liniach metra w miejscach wejœæ na perony. Bramki skonstruowane s¹ tak, aby przekraczaæ je pojedynczo, w efekcie czego zebrane dane na temat potoków ruchu cechuj¹ siê stosunkowo du¿¹ dok³adnoœci¹. Najczêœciej
bramki zintegrowane s¹ z systemem poboru op³at. Naliczenie op³aty/skasowanie biletu polega na kontakcie karty zbli¿eniowej z czytnikiem zabudowanym
w bramce. Wraz z pobraniem op³aty nastêpuje odblokowanie mechanizmu, co
z kolei umo¿liwia podró¿nemu przekroczenie bramki. Niew¹tpliwie zalet¹
omawianego rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ integracji funkcji zliczania pasa¿erów
z systemem pobierania op³at. Powstaje jednak problem znacz¹cego wyd³u¿enia
czasu wchodzenia pasa¿erów do pojazdu spowodowany koniecznoœci¹ pojedynczego przekraczania bramek. Ponadto uzasadnione wydaje siê zainstalowanie takiego rozwi¹zania tylko w wejœciach przeznaczonych dla pasa¿erów wsiadaj¹cych. Wymaga to z kolei reorganizacji zasad wsiadania i wysiadania do/z
pojazdów komunikacji miejskiej, co mo¿e byæ problematyczne z uwagi na
dotychczasowe przyzwyczajenia podró¿nych. Bramki mechaniczne by³y stosowane w pojazdach komunikacji publicznej m.in. w Moskwie, zaniechano jednak ich dalszej eksploatacji.
Odmienn¹ metod¹ zliczania pasa¿erów jest wykorzystanie technologii mat
z czujnikami nacisku. Przedmiotowe maty zlokalizowane s¹ na stopniach wejœciowych pojazdu. W trakcie zliczania system rozró¿nia pasa¿erów wsiadaj¹cych od
wysiadaj¹cych na podstawie kolejnoœci, w jakiej naciskane s¹ maty. Aktywowanie systemu nastêpuje przez wywarcie nacisku stop¹6. Prezentowane rozwi¹zanie jest podatne na uszkodzenia mechaniczne zwi¹zane z ruchem pasa¿erów
oraz zanieczyszczeniem. Ponadto z uwagi na koniecznoœæ dostosowania kszta³tu
mat do konkretnego typu pojazdu koszty instalacji s¹ znaczne. Dodatkowo
technologia zliczania pasa¿erów z wykorzystaniem mat jest problematyczna

5

6

D.B. Boyle, Passenger counting technologies and procedures, National Academy Press, Transportation
research board executive committee, Washington 1998.
Katalog firmy Tapeswitch Corporation, http://www.londonmat.com/info/images/Transportation_
Catalog.pdf.
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w zastosowaniu w przypadku pojazdów niskopod³ogowych pozbawionych
stopni wejœciowych, cechuje siê te¿ znacznym b³êdem pomiarów w przypadku
równoleg³ego wsiadania i wysiadania pasa¿erów przez te same drzwi. Rozwi¹zaniem problemu mo¿e byæ reorganizacja zasad wchodzenia do pojazdu
i jego opuszczania, jednak¿e – podobnie jak we wczeœniejszym systemie – mo¿e
byæ to problematyczne z uwagi na dotychczasowe przyzwyczajenia pasa¿erów.
Ponadto prezentowany system nie umo¿liwia integracji z systemem pobierania
op³at.
Kolejny system wykorzystuje technologiê optycznych czujników podczerwieni w celu wykrycia i zarejestrowania cieplnego obrazu osoby przekraczaj¹cej
liniê drzwi. W czujniku zastosowano zjawisko emisji fal podczerwieni, które
tworz¹ kontrast pomiêdzy obrazem sylwetki pasa¿era wsiadaj¹cego do pojazdu
a obrazem jego otoczenia. Promieniowanie to mierzone jest przez odpowiednio
do tego przystosowane detektory, obiekty nieo¿ywione o temperaturze zbli¿onej do temperatury cia³a ludzkiego, niebêd¹ce w ruchu, nie powoduj¹ generowania sygna³ów, podczas gdy osoba przechodz¹ca przez obszar pomiaru, zainicjuje dzia³anie systemu. Czujniki zlokalizowane s¹ powy¿ej drzwi wejœciowych
do pojazdów. Proces liczenia pasa¿erów zintegrowany jest z cyklem otwierania
i zamykania drzwi, rozpoczyna siê w momencie, gdy drzwi zostan¹ otwarte
i zostaje przerwany w chwili ich zamkniêcia. System pozwala równie¿ na zliczanie z podzia³em na osoby wsiadaj¹ce do pojazdu i wysiadaj¹ce. Dostosowanie
pola widzenia detektora do przyporz¹dkowanych mu drzwi pojazdu umo¿liwia
pomiar obu grup pasa¿erów z wykorzystaniem pojedynczego czujnika. Eliminuje to koniecznoœæ ukierunkowania przep³ywów pasa¿erskich. Mo¿liwe jest
dostosowanie zakresu widzenia detektora w taki sposób, aby unikaæ zliczania
osób znajduj¹cych siê w okolicy drzwi wejœciowych, ale bêd¹cych poza pojazdem. Dok³adnoœæ wyników uzyskanych za pomoc¹ omawianego systemu wynosi oko³o 95%. Nale¿y wskazaæ na problematyczn¹ integracjê tego rozwi¹zania
z systemem automatycznego pobierania op³at. Nie daje on tak¿e mo¿liwoœci
niezale¿nej identyfikacji trasy ka¿dego z pasa¿erów, a w efekcie uzyskiwane
informacje o potokach pasa¿erów nie odzwierciedlaj¹ w pe³ni warunków rzeczywistych7.
Odmienn¹ metod¹ zliczania pasa¿erów, opart¹ równie¿ na technologii
podczerwieni, s¹ bramki optyczne. W odró¿nieniu do bramek mechanicznych
rozwi¹zania optyczne nie posiadaj¹ barier, nie wp³ywaj¹ wiêc na wyd³u¿enie
czasu potrzebnego na wejœcie do pojazdu lub wyjœcie z niego. W bramce po jednej stronie instaluje siê czujnik, który wysy³a wi¹zkê podczerwieni do przeciwleg³ego odbiornika. Pasa¿er wchodz¹cy do pojazdu przerywa ci¹g³oœæ wi¹zki, co
7

H.E. Gerland, K. Sutter, Automatic Passenger Counting (APC), Infra-Red Motion Analyzer for Accurate
Counts in Stations and Rail, Light-Rail and Bus Operations, American Public Transportation Association, Washington 1991.
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zostaje zintegrowane jako pojedyncze wejœcie. Umieszczone w bramkach czujniki podczerwieni dzia³aj¹ zgodnie z algorytmem umo¿liwiaj¹cym pominiêcie
w procesie zliczania obiektów niepo¿¹danych, takich jak baga¿ itp. Ze wzglêdu
na znaczne gabaryty instalacji zastosowanie powy¿szego rozwi¹zania w œrodkach transportu miejskiego jest problematyczne. Dok³adnoœæ pomiarów omawianego rozwi¹zania ulega znacz¹cemu obni¿eniu w sytuacji, kiedy bramki
posiadaj¹ szeroki przeœwit. Umo¿liwia to przekroczenie bramki np. przez dwie
osoby jednoczeœnie, a w systemie bêdzie rejestrowane jako przejœcie pojedynczego pasa¿era. Rozwi¹zanie to jest równie¿ wra¿liwe na natê¿enie œwiat³a otoczenia wystêpuj¹ce np. przy du¿ym nas³onecznieniu. W omawianej sytuacji
dok³adnoœæ obliczeñ mo¿e zostaæ ograniczona nawet do 80%. Przedmiotowy
system nie umo¿liwia rozró¿niania pasa¿erów wchodz¹cych do pojazdu i wychodz¹cych z niego. Poci¹ga to za sob¹ koniecznoœæ reorganizacji zasad wsiadania i wysiadania do/z pojazdów komunikacji miejskiej, co mo¿e byæ problematyczne z uwagi na dotychczasowe przyzwyczajenia podró¿nych. Podkreœliæ
nale¿y tak¿e trudnoœci z integracj¹ z systemem automatycznego pobierania
op³at. Powy¿sze rozwi¹zanie nie pozwala na niezale¿n¹ identyfikacjê trasy ka¿dego z pasa¿erów, uzyskiwane informacje o potokach pasa¿erów nie s¹ wiêc
pe³nym odzwierciedleniem warunków rzeczywistych.
Kolejna z prezentowanych metod zliczania pasa¿erów komunikacji miejskiej
wykorzystuje technologiê analizy obrazu stereoskopowego. ród³em informacji
s¹ dwie kamery rejestruj¹ce obraz z ka¿dego obszaru drzwiowego pojazdu.
Uk³ad wyposa¿ony jest ponadto w procesor analizuj¹cy za pomoc¹ odpowiedniego algorytmu rejestrowany obraz w czasie rzeczywistym8. Zaimplementowany algorytm umo¿liwia rozró¿nianie obiektów o odmiennych wysokoœciach
i kszta³tach oraz przeciwnych kierunkach ruchu. Zliczanie mo¿liwe jest tak¿e
w sytuacji, kiedy w polu widzenia kamery nie pojawi siê ca³a postaæ pasa¿era.
Rejestrowanie obrazu z wykorzystaniem dwóch kamer umo¿liwia stworzenie
mapy g³êbokoœci, w efekcie czego modu³ licz¹cy jest w stanie z du¿¹ dok³adnoœci¹ rozró¿niæ t³o od poruszaj¹cych siê w polu widzenia obiektów. Mo¿liwe jest
tak¿e dostosowanie parametrów, które maj¹ byæ uwzglêdnione podczas zliczania pasa¿erów9. Przyk³adowo, odpowiednie ustawienie algorytmu umo¿liwia
pomijanie obiektów, których wysokoœæ jest mniejsza ni¿ za³o¿ona. Dok³adnoœæ
pomiarów omawianego rozwi¹zania wynosi oko³o 97%. Konstrukcja urz¹dzeñ
wykorzystywanych w przedmiotowym systemie umo¿liwia zabudowê na pojeŸdzie w sposób prosty i niewidoczny dla pasa¿erów. W odró¿nieniu od technologii wykorzystuj¹cej wi¹zkê podczerwieni system pracuj¹cy na cyfrowym

8

9

Intelligent Systems Design and Applications, International Conference 8JD 2008, Kaohsiung,
Taiwan 2008, vol. 3.
White paper. Accurate passenger and people counting with stereoscopic vision technology, Eurotech 2013.
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obrazie z kamer jest niewra¿liwy na czynniki ograniczaj¹ce jego dok³adnoœæ,
takie jak du¿e nas³onecznienie, zmiany temperatury pod³o¿a, kolor ubioru pasa¿erów oraz t³a. Wskazaæ nale¿y na problemy z integracj¹ z systemem automatycznego pobierania op³at. Powy¿sze rozwi¹zanie nie umo¿liwia niezale¿nej identyfikacji trasy ka¿dego z pasa¿erów, a w efekcie uzyskiwane informacje o potokach
pasa¿erów nie s¹ pe³nym odzwierciedleniem warunków rzeczywistych10.

3. Ocena stosowanych rozwi¹zañ w aspekcie ich zastosowania
w integrowanym systemie zliczania pasa¿erów
i automatycznego pobierania op³at
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie podstawowych cech omówionych
wczeœniej systemów zliczania pasa¿erów. Zawarto równie¿ informacje istotne
z punktu widzenia tworzenia zintegrowanego systemu zliczania pasa¿erów
i automatycznego pobierania op³at.
Tabela 1. Zestawienie podstawowych cech systemów zliczania pasa¿erów
Mo¿liwoœæ
zastosowania
w pojazdach
komunikacji
miejskiej

Mo¿liwoœæ
niezale¿nej
Mo¿liwoœæ
rejestracji trasy
pobierania op³at
ka¿dego pasa¿era

Mo¿liwoœæ
integracji
z systemem
pobierania op³at

bramki mechaniczne

nie

czêœciowa

tak

tak

czujniki nacisku

tak

nie

nie

nie

ograniczona

nie

nie

nie

optyczne czujniki
podczerwieni

tak

nie

nie

nie

analiza obrazu stereoskopowego

tak

nie

nie

nie

wi¹zka podczerwieni

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na podstawie przedstawionych danych nale¿y stwierdziæ, ¿e stosowane
obecnie systemy zliczania pasa¿erów nie umo¿liwiaj¹ stworzenia w pe³ni zintegrowanego systemu do badania potoków ruchu pasa¿erów oraz automatycznego
poboru op³at. Przedstawione systemy – wykorzystywane przez wiele przedsiêbiorstw transportowych – stanowi¹ rozwi¹zania z zasady niezale¿ne. Poszerzenie ich funkcjonalnoœci o mo¿liwoœæ pobierania op³at za przejazd œrodkami
10

Chen Chao-Ho, Chang Yin-Chan, Chen Tsong-Yi, Wang Da-Jinn, People Counting System for Getting in/out of a Bus Based on Video Processing, Eighth International Conference on Intelligent Systems
Design and Applications, Kaohsiung, Taiwan 2008, vol. 3, s. 1840.
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komunikacji miejskiej wymaga zastosowania dodatkowego wyposa¿enia, co
z kolei zaprzecza idei systemu zintegrowanego. W przypadku bramek mechanicznych istnieje mo¿liwoœæ scalenie funkcji zliczania pasa¿erów oraz pobierania
op³at, jednak¿e gabaryty stosowanych urz¹dzeñ oraz niewielka przepustowoœæ
ograniczaj¹ mo¿liwoœæ zainstalowania ich w œrodkach komunikacji miejskiej.
Ponadto ¿aden z prezentowanych systemów nie umo¿liwia niezale¿nej identyfikacji trasy ka¿dego z pasa¿erów. W nastêpstwie tego dane uzyskiwane z stosowanych rozwi¹zañ s¹ niekompletne. Zdaniem autorów mo¿liwe jest opracowanie w pe³ni zintegrowanego systemu zliczania pasa¿erów, umo¿liwiaj¹cego
pe³n¹ automatyzacjê procesu pobierania op³at, przy uwzglêdnieniu d³ugoœci
przebytej przez pasa¿era drogi. Koncepcja takiego rozwi¹zania przygotowywana jest przez autorów.

Podsumowanie
W opracowaniu autorzy przedstawili ocenê kierunków rozwoju nowoczesnych systemów zliczania pasa¿erów w œrodkach komunikacji miejskiej w aspekcie mo¿liwoœci ich wykorzystania do stworzenia zintegrowanego systemu badania potoków ruchu i automatycznego pobierania op³at. Omówiono znaczenie
komunikacji publicznej, przedstawiono wymagania, jakie spe³niaæ powinien
zintegrowany system badania potoków ruchu oraz poboru op³at, omówiono
stosowane obecnie technologie zliczania pasa¿erów oraz dokonano oceny mo¿liwoœci ich zastosowania w zintegrowanym systemie. Zdaniem autorów dostêpne na rynku systemy stanowi¹ rozwi¹zania niezale¿ne i problematyczne by³oby
ich wykorzystanie w takim przedsiêwziêciu. Naszkicowana idea zintegrowanego systemu zliczania pasa¿erów i automatycznego poboru op³at zostanie wkrótce przedstawiona przez autorów.
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EVALUATION OF DEVELOPMENT IN MODERN PASSENGER
COUNTING SYSTEMS OF URBAN TRANSPORT
Summary: In this work was presented an evaluation of modern passengers counting
systems in urban transport in the context of the creation of an integrated counting
and automated fare collection system. The authors prepared analysis of commonly
used solutions in public transport. They pointed out the advantages and disadvantages of presented systems and determined the scope of the information provided by
each solution. Basing on this analysis, the authors evaluated possibility of integration
discussed counting systems with charging systems in order to create a complex system for public transport which allows to:
– collect data about passengers flows with location and time information,
– automated fare collection in means of public transport.
Prepared analysis shows clearly that the synthesis of these systems is problematic. So
far, actions to merge the two independent solutions in order to achieve a coherent
system seem to be insufficient.
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INNOWACYJNE ROZWI¥ZANIA DLA PRZYSTANKÓW
AUTOBUSOWYCH JAKO SPOSÓB NA POPRAWÊ
DOSTÊPNOŒCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO
DLA PASA¯ERÓW O OGRANICZONEJ MOBILNOŒCI
Streszczenie: Nowoczesna infrastruktura przystanków komunikacyjnych wraz z
przystosowanym do nich taborem mo¿e u³atwiæ pasa¿erom o ograniczonej mobilnoœci korzystanie z transportu publicznego. Celem niniejszego artyku³u jest prezentacja
testowych rozwi¹zañ na 4 przystankach autobusowych w Warszawie oraz omówienie
wyników testów przeprowadzonych z u¿ytkownikami o ograniczonej mo¿liwoœci
poruszania siê.

Wprowadzenie
Wiêksza dostêpnoœæ transportu zbiorowego pozostaje jednym z istotnych celów polityki transportowej Unii Europejskiej1. Œwiadczy o tym rosn¹ca liczba
przepisów prawnych reguluj¹cych projektowanie wolnej od barier architektonicznych infrastruktury pasa¿erskiej2, a tak¿e wyznaczaj¹cych ramy proceduralne
obs³ugi pasa¿erów o ograniczonej mobilnoœci3. Przewozy autobusowe, stanowi¹ce w wiêkszoœci polskich miast podstawowy œrodek transportu publicznego,
odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w zagwarantowaniu uniwersalnych us³ug transportowych dostêpnych dla wszystkich pasa¿erów.
Odpowiednio zaprojektowana infrastruktura mo¿e u³atwiaæ pasa¿erom
korzystanie ze œrodków transportu. Przedsiêbiorstwa transportowe w wiêkszoœci polskich miast w 100% wypasa¿one s¹ w niskopod³ogowe autobusy b¹dŸ te¿
1

2

3

Por. za³¹cznik A, pkt 1.5 – bia³a ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru
transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, Bruksela 2011.
TSI PRM 2014: Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnoœci odnosz¹cych siê do dostêpnoœci systemu kolei Unii
dla osób niepe³nosprawnych i osób o ograniczonej mo¿liwoœci poruszania siê; Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotycz¹ce praw pasa¿erów
w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 2006/2004.
Ibidem.
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planuj¹ w najbli¿szym czasie ich wprowadzenie. Ka¿dego roku do eksploatacji
oddawane s¹ tak¿e nowe niskopod³ogowe tramwaje. Dlatego pytanie o w³aœciwe wyposa¿enie peronów przystankowych, u³atwiaj¹ce korzystanie z niskopod³ogowych pojazdów, wydaje siê jak najbardziej zasadne. W Warszawie,
podobnie jak w innych miastach, wiêkszoœæ pasa¿erów korzysta z komunikacji
autobusowej, poprawa dostêpnoœci przewozów autobusowych ma zatem strategiczne znaczenie dla poprawy dostêpnoœci transportu publicznego.
W artykule zaprezentowane zostan¹ rozwi¹zania wdro¿one testowo w 2015 r.
na 4 peronach przystankowych w Warszawie, u³atwiaj¹ce samodzielne korzystanie z autobusów wszystkim pasa¿erom, w tym tak¿e osobom o ograniczonej
sprawnoœci ruchowej.

1. Uwarunkowania prawne obs³ugi pasa¿erów o ograniczonej
mobilnoœci
Podstawowym dokumentem wyznaczaj¹cym ramy organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego jest ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 3). Jak stanowi art. 15, ust. 1, organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega na:
„1) badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzglêdnieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych i osób o ograniczonej zdolnoœci ruchowej. [...]
3) zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególnoœci w zakresie:
a) standardów dotycz¹cych przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
b) korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców”.
Ogólne warunki techniczne dla przystanków autobusowych okreœla rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych. Zapis § 119
tego dokumentu ogranicza siê przede wszystkim do wymogów dla zatoki autobusowej:
„8. Zatoka autobusowa powinna byæ wykonana, z zastrze¿eniem ust. 9, o parametrach nie mniejszych ni¿:
1) d³ugoœæ krawêdzi zatrzymania – 20,0 m;
2) szerokoœæ zatoki przy jezdni – 3,0 m;
3) szerokoœæ zatoki – 3,5 m, je¿eli jest ona oddzielona od jezdni bocznym pasem dziel¹cym;
4) wyokr¹glenie za³omów krawêdzi jezdni ³ukami o promieniu – 30,0 m;
5) szerokoœæ peronu – 1,5 m;
6) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawêdzi
jezdni drogi lub zgodnie z jej pochyleniem, w zale¿noœci od warunków
odwodnienia.
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Skos wyjazdowy z drogi nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 1:8, a skos wjazdowy
na drogê nie wiêkszy ni¿ 1:4”4.
Cytowane rozporz¹dzenie reguluje równie¿ odleg³oœæ wiaty od krawêdzi
jezdni. Równie istotny jest ust. 5 § 43, mówi¹cy o wyniesieniu chodnika ponad
krawêdŸ jezdni na wysokoœæ od 6 cm do 16 cm, co czêsto bywa uto¿samiane
z maksymaln¹ wysokoœci¹ peronu przystankowego. Warto zwróciæ uwagê na
fakt, i¿ roz³o¿enie rampy autobusu do obs³ugi osób niepe³nosprawnych oraz zapewnienie przestrzeni manewrowej dla wózka (1,5 x 1,5 m) wymaga peronu
o szerokoœci ok. 2,5 m.
Stosuj¹c powy¿sze zapisy, polskie miasta staraj¹ siê wprowadzaæ nowatorskie rozwi¹zania, które maj¹ zwiêkszyæ komfort pasa¿erów. Mo¿na do nich zaliczyæ:
– elementy ma³ej architektury zwi¹zane z obs³ug¹ pasa¿erów, np. tablice informacyjne, ³awki, automaty biletowe,
– krawê¿niki peronowe o wyprofilowanym kszta³cie,
– oznaczenia krawêdzi linii zatrzymania (malowane lub fakturowe),
– oznaczenia dotykowe: pasy prowadz¹ce, pola uwagi, pola oczekiwania/wsiadania itd.
Ze wzglêdu na brak wytycznych odnoœnie do stosowania powy¿szych elementów, przyjête rozwi¹zania s¹ bardzo zró¿nicowane nie tylko pomiêdzy miastami, ale tak¿e w ramach poszczególnych oœrodków. Dotyczy to na przyk³ad
przystanków przebudowywanych w ró¿nym okresie. Do najwa¿niejszych ró¿nic zaliczyæ mo¿na sposoby oznaczania krawêdzi peronu, kszta³tu tablic informacyjnych czy te¿ wysokoœci peronów. Z regu³y rozwi¹zania nowatorskie
wdra¿ane s¹ w ramach du¿ych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze
œrodków unijnych, na przyk³ad podczas budowy lub te¿ modernizacji linii tramwajowych.

2. Potrzeby pasa¿erów o ograniczonej mobilnoœci
Nowoczesne elementy infrastruktury pasa¿erskiej oferuj¹ znaczne u³atwienia w podró¿owaniu pasa¿erom o ograniczonej mo¿liwoœci poruszania siê,
w tym osobom niepe³nosprawnym ruchowo, sensorycznie, rodzicom z wózkami dzieciêcymi czy te¿ osobom starszym. Problemem w dalszym ci¹gu pozostaje
jednak brak precyzyjnych uregulowañ prawnych lub przynajmniej spójnych
wzorców projektowych, zapewniaj¹cych jednolity standard wykonania w przypadku ró¿nych zarz¹dców infrastruktury. Co istotne, niektóre miasta zdecydo4

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124).
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wa³y siê na uchwalenie w³asnych standardów projektowania5. Tak¹ œcie¿k¹
pod¹¿a równie¿ Warszawa: w trakcie opracowywania s¹ zarówno standardy
piesze, jak i standardy dostêpnoœci. Szczególne znaczenie dla pasa¿erów maj¹
rozwi¹zania u³atwiaj¹ce wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich, a tak¿e poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo i komfort korzystania z komunikacji przez osoby
z dysfunkcjami narz¹du wzroku.
W powszechnym odczuciu pasa¿erowie o szczególnych potrzebach to przede
wszystkim osoby niepe³nosprawne ruchowo. Im te¿ maj¹ s³u¿yæ rozwi¹zania
zawarte w polskich przepisach m.in. wymagania odnoœnie do szerokoœci i nachylenia stosowanych pochylni lub stosowania wind. W szerszym kontekœcie
mówi siê o pasa¿erach o ograniczonej mobilnoœci lub ograniczonej mo¿liwoœci
poruszania siê. Mo¿na zaliczyæ do nich zarówno osoby z ró¿nymi rodzajami
niepe³nosprawnoœci, jak i np. rodziców z dzieæmi czy te¿ osoby niskie. W ten
sposób zdefiniowano grupê pasa¿erów o specjalnych potrzebach tak¿e w kolejowych przepisach TSI PRM 20086:
„Termin »osoby o ograniczonej mo¿liwoœci poruszania siê« oznacza wszystkie osoby, które maj¹ trudnoœci w korzystaniu z poci¹gów i zwi¹zanej z nimi
infrastruktury. Termin ten obejmuje nastêpuj¹ce kategorie:
– osoby na wózkach inwalidzkich (osoby, które z powodu os³abienia lub niepe³nosprawnoœci wykorzystuj¹ wózek inwalidzki do poruszania siê);
– inne osoby o ograniczonej mo¿liwoœci poruszania siê, w tym:
– osoby cierpi¹ce na upoœledzenie koñczyn;
– osoby maj¹ce trudnoœci z chodzeniem;
– osoby z dzieæmi;
– osoby z ciê¿kim lub nieporêcznym baga¿em;
– osoby starsze;
– kobiety w ci¹¿y;
– osoby niedowidz¹ce;
– osoby niewidz¹ce;
– osoby niedos³ysz¹ce;
– osoby g³uche;
– osoby z upoœledzeniem w zakresie komunikacji (to znaczy osoby, które maj¹
problemy z komunikowaniem siê lub rozumieniem jêzyka pisanego albo mówionego, w tym osoby z zagranicy, które nie znaj¹ jêzyka miejscowego, oso5

6

Por. Standardy dostêpnoœci dla miasta Gdyni, Politechnika Gdañska, Centrum Projektowania
Uniwersalnego, Gdañsk 2012, http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf [dostêp:
1.03.2016]; Standardy dla przystanków komunikacji miejskiej w Olsztynie, Zarz¹d Komunikacji
Miejskiej w Olsztynie, Olsztyn 2012, https.www.olsztyn.eu [dostêp: 1.03.2016].
TSI PRM 2008: Decyzja Komisji (2008/164/WE) z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycz¹ca technicznej specyfikacji interoperacyjnoœci w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej mo¿liwoœci poruszania siê”
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei du¿ych
prêdkoœci.
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by cierpi¹ce na trudnoœci w komunikacji, osoby z upoœledzeniem funkcji czuciowych, upoœledzeniem psychicznym lub intelektualnym);
– osoby niskiego wzrostu (w tym dzieci).
Upoœledzenia mog¹ mieæ charakter trwa³y lub tymczasowy, mog¹ byæ
widoczne lub ukryte”.
W nowszej wersji przepisów (TSI PRM 20147) definicja zosta³a uproszczona,
jednak jej sens pozosta³ podobny:
„Osoba niepe³nosprawna i osoba o ograniczonej mo¿liwoœci poruszania siê
oznacza ka¿d¹ osobê dotkniêt¹ trwa³ym lub czasowym upoœledzeniem fizycznym, umys³owym, intelektualnym lub sensorycznym, które to upoœledzenie
mo¿e utrudniaæ takiej osobie — w konfrontacji z ró¿nymi barierami — pe³ne
i skuteczne korzystanie ze œrodków transportu na równi z innymi pasa¿erami,
lub której mo¿liwoœæ poruszania siê przy korzystaniu z transportu jest ograniczona z powodu wieku”.
Takie podejœcie zbie¿ne jest równie¿ z koncepcj¹ projektowania uniwersalnego
zdefiniowan¹ w art. 3 konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych8:
„Uniwersalne projektowanie oznacza projektowanie produktów, œrodowiska, programów i us³ug w taki sposób, by by³y u¿yteczne dla wszystkich,
w mo¿liwie najwiêkszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. »Uniwersalne projektowanie« nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepe³nosprawnych, je¿eli jest to potrzebne”.
Co istotne, rozwi¹zania zgodne z duchem projektowania uniwersalnego s¹
pomocne równie¿ u¿ytkownikom pe³nosprawnym, gdy¿ ograniczaj¹ niezbêdny
wysi³ek fizyczny wszystkich u¿ytkowników9.

3. Testowe rozwi¹zanie dla Warszawy – za³o¿enia
Maj¹c na uwadze powy¿sze uwarunkowania, sto³eczny Zarz¹d Dróg Miejskich – we wspó³pracy z Zarz¹dem Transportu Miejskiego (ZTM) – postanowi³
przebudowaæ testowo 4 przystanki autobusowe celem sprawdzenia w praktyce
mo¿liwoœci poprawy dostêpnoœci przez wykorzystanie nowych elementów wyposa¿enia. Dzia³ania dotyczy³y zespo³ów przystankowych przy ul. Nowoursynowskiej (przystanki Noskowskiego 01 i 02) oraz ul. Dwernickiego (przystanki
Mycielskiego 01 i 02). Zgodnie z za³o¿eniami projektu oznakowanie dotykowe
zosta³o wdro¿one w obrêbie przystanku oraz na odcinku chodnika ³¹cz¹cym perony z najbli¿szym przejœciem dla pieszych. Na przystankach zainstalowano:
– profilowane krawê¿niki peronowe typu Kassel o wysokoœci 16 cm;
7
8
9

TSI PRM 2014: Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r….
Konwencja ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).
M. B³aszak, £. Przybylski, Rzeczy s¹ dla ludzi. Niepe³nosprawnoœæ i idea uniwersalnego projektowania,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 59.
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– pole oczekiwania dla pasa¿erów, zlokalizowane na wysokoœci drugich drzwi
autobusu (wyposa¿onych w rozk³adan¹ rampê);
– pasy prowadz¹ce (bia³a p³yta ryflowana), ³¹cz¹ce pola oczekiwania z najbli¿szymi przejœciami dla pieszych;
– pas ostrzegawczy (¿ó³ta p³yta groszkowa), wskazuj¹cy liniê zatrzymania na
peronie;
– pola uwagi na skrzy¿owaniach lub w miejscach zmiany kierunku pasów prowadz¹cych.
Schemat zastosowania poszczególnych elementów zaprezentowano na
rysunku 1. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie peronów zosta³ on dostosowany do
lokalnych warunków. Na ci¹gach pieszych wykorzystano, oprócz wymienionych, standardowe elementy stosowane w Warszawie: p³yty chodnikowe
50 x 50 cm oraz pasy ostrzegawcze przy przejœciach dla pieszych z ¿ó³tych p³yt
groszkowych. Zastosowanie krawê¿nika peronowego o wysokoœci 16 cm wymusza ponadto podwy¿szenie peronów przystankowych wzglêdem wysokoœci
najczêœciej stosowanych w Warszawie. Dla pasa prowadz¹cego za³o¿ono skrajniê poziom¹ 0,8 m liczon¹ od osi p³yty ryflowanej w celu zagwarantowania
u¿ytkownikom trasy wolnej od przeszkód. Taki warunek oznacza przebieg pasów niezale¿ny od sposobu u³o¿enia p³yt chodnikowych.
Rozwi¹zania wdro¿one w testowych lokalizacjach bazuj¹ na wytycznych
warszawskiego ZTM dla przystanku, obejmuj¹ one oznaczenie krawêdzi przystankowej, monta¿ p³yt antypoœlizgowych wzd³u¿ krawêdzi peronu oraz zachowanie przestrzeni peronu o szerokoœci minimum 1,5 m wolnej od elementów
ograniczaj¹cych poruszanie siê pasa¿erów (latarnie, skrzynki na instalacje,
s³upki parkingowe itp.). Dodatkowo zastosowano miêdzynarodow¹ normê ISO
21542:201110.
W za³o¿eniach zaprezentowane elementy maj¹ u³atwiæ korzystanie z transportu autobusowego wszystkim pasa¿erom przez orientacyjne wskazanie miejsca
zatrzymania siê drugich drzwi autobusów niskopod³ogowych. To wejœcie jest
wyposa¿one w rozk³adan¹ rampê, guziki przeznaczone do obs³ugi pasa¿erów
niepe³nosprawnych oraz g³oœnik zewnêtrznej informacji g³osowej. Dodatkowo
drugie drzwi pojazdu stanowi¹ dojœcie do przedzia³u przeznaczonego dla wózków dzieciêcych oraz inwalidzkich, tutaj najczêœciej znajduj¹ siê miejsca
siedz¹ce dostêpne z poziomu pod³ogi. Jest to tak¿e miejsce lokalizacji automatu
biletowego. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e przestrzeñ ta spe³nia wymagania mo¿liwie
najszerszej grupy pasa¿erów, zapewniaj¹c w najwy¿szym stopniu wymagania
dostêpnoœci.

10

ISO 21542:2011 Building construction – Accessibility and usability of the built environment,
International Organization for Standarization, www.iso.org.

Rysunek 1. Schemat rozmieszczenia elementów dotykowych dla 4 testowych przystanków w Warszawie
ród³o: A.P. Zaj¹c, M. Makijewski, Zarz¹d Dróg Miejskich w Warszawie, http://zdm.waw.pl.
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4. Testy przystanków: opis i wnioski
W celu sprawdzenia u¿ytecznoœci zastosowanych rozwi¹zañ ZDM oraz ZTM
wspólnie zorganizowa³y w styczniu 2016 r. testy przebudowanych przystanków.
Badania w warunkach zimowego utrzymania obejmowa³y:
– czêœæ techniczn¹ – testy najazdowe pojazdu wykonane autobusem Solaris
Urbino 18 III;
– czêœæ pasa¿ersk¹ – testy infrastruktury przystankowej przeprowadzone przy
wspó³udziale pasa¿erów z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ oraz sensoryczn¹
(osoby niewidome).
W ramach czêœci technicznej, przeprowadzonej 15 stycznia 2016 r., sprawdzono mo¿liwoœci jak najbli¿szego dojazdu autobusem do peronu, co jest wykonalne
dziêki prowadzeniu opon autobusu przez zaokr¹glony u podstawy krawê¿nik
peronowy. Tabela 1 prezentuje otrzymane wyniki pomiarów wysokoœci pod³ogi.
Dla przystanku Mycielskiego 01 dokonano 2 pomiarów ze wzglêdu na korektê
najazdu autobusu. Ponadto w celu porównania wyników dokonano pomiarów
na przystanku wyposa¿onym w klasyczny krawê¿nik o wysokoœci 16 cm.
Uzyskane wyniki s¹ lepsze ni¿ w przypadku wiêkszoœci peronów przystankowych w stolicy, gdzie wysokoœæ krawê¿nika wynosi ok. 10–12 cm, co jest bezpoœrednio zwi¹zane z wysokoœci¹ peronu. Wyniki nie odbiegaj¹ jednak
znacz¹co od rezultatów zaobserwowanych dla przystanku porównawczego o tej
samej wysokoœci peronu. W tym przypadku zmniejszy³a siê jednak odleg³oœæ
pomiêdzy pod³og¹ a krawêdzi¹ peronu, co jest istotne dla u³atwienia wsiadania
i wysiadania z autobusu. Warto zaznaczyæ, ¿e w przypadku tradycyjnych wysokich krawê¿ników wystêpuje niebezpieczeñstwo uszkodzenia opony. Krawê¿niki prowadz¹ce oponê, np. typu Kassel, pozwalaj¹ zminimalizowaæ to ryzyko
i tym samym zatrzymywaæ siê bli¿ej peronu.
Tabela 1. Wyniki testów wysokoœci pod³ogi w drugich drzwiach autobusu testowego (cm)
Odleg³oœæ pod³ogi
od krawê¿nika
w poziomie

Wysokoœæ pod³ogi
w drugich drzwiach
(bez przyklêku)

Mycielskiego 01 I

6

23

9

Mycielskiego 01 II

0

20

9

Nazwa przystanku

Wysokoœæ pod³ogi
w drugich drzwiach
(z przyklêkiem)

Mycielskiego 02

0

19

9

Noskowskiego 01

0

19

10

Noskowskiego 02

0

18

9

Przystanek kontrolny (normalny krawê¿nik 16 cm)

5

20

10

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Wyniki wysokoœciowe zaobserwowane w czêœci technicznej testu by³y nieco
gorsze ni¿ w przypadku autobusów liniowych z czêœci pasa¿erskiej, co mo¿e
mieæ zwi¹zek z brakiem obci¹¿enia autobusu marki Solaris w momencie wykonywania pomiarów.
Druga tura testów, która odby³a siê 21 stycznia, mia³a s³u¿yæ uzyskaniu opinii pasa¿erów o ograniczonej mobilnoœci na temat nowych rozwi¹zañ. W spotkaniu terenowym dla przystanków Mycielskiego 01 oraz 02 udzia³ wziê³o
20 osób, w tym osoby niepe³nosprawne ruchowo (poruszaj¹ce siê na wózkach
inwalidzkich) oraz sensorycznie (osoby niewidome). W asyœcie pracowników
miejskich sprawdzano warunki korzystania z oznaczeñ dotykowych, w tym
mo¿liwoœæ samodzielnego odnalezienia i identyfikacji elementów dotykowych,
a tak¿e warunki wsiadania i wysiadania w ruchu liniowym. W czasie testów do
przystanku podje¿d¿a³y 12-metrowe autobusy Scania Omnicity CN 270 UB, kierowane przez inspektorów Nadzoru Ruchu ZTM.
Po zakoñczeniu testów uczestnicy zostali poproszeni o przes³anie opinii dotycz¹cych elementów wyposa¿enia przystanków. Na ich podstawie oraz obserwacji poczynionych w trakcie testów okreœlono wspólnie wnioski i rekomendacje. Wœród najwa¿niejszych mo¿na wymieniæ:
1) testowane wyposa¿enie przystanków autobusowych poprawia komfort podró¿owania pasa¿erów o ograniczonej mobilnoœci. Po przeszkoleniu i zapoznaniu siê z lokalnymi warunkami mo¿liwe jest samodzielne korzystanie
z infrastruktury. Elementy dotykowe mog¹ byæ przyjazne dla innych pasa¿erów, np. wskazuj¹c drogê do drzwi autobusu;
2) pole oczekiwania na wysokoœci drugich drzwi pojazdu u³atwia korzystanie
z komunikacji publicznej zarówno osobom niewidomym, jak i osobom niepe³nosprawnym ruchowo. Kierowcy, maj¹cy wskazane w okreœlonej czêœci
przystanku miejsce oczekiwania pasa¿erów o szczególnych potrzebach,
³atwiej mog¹ identyfikowaæ ich w t³umie. Niezbêdne jest poinformowanie
u¿ytkowników oraz kierowców o nowej funkcjonalnoœci;
3) krawê¿niki peronowe umo¿liwiaj¹ zdecydowane zmniejszenie odstêpu
pomiêdzy krawê¿nikiem a pod³og¹ pojazdu w porównaniu z klasycznym
krawê¿nikiem. Ró¿nica pomiêdzy wysokoœci¹ pod³ogi autobusu i peronem
pozostaje jednak podobna;
4) zwiêkszona wysokoœæ krawê¿nika peronowego typu Kassel u³atwia pasa¿erom wsiadanie i wysiadanie. W niektórych przypadkach mo¿liwe jest
odst¹pienie od rozk³adania zewnêtrznej rampy dla osoby poruszaj¹cej siê na
wózku inwalidzkim;
5) zastosowane w obrêbie przystanków p³yty ostrzegawcze o wiêkszej liczbie
wypustek (zgodne z norm¹ DIN 32984) by³y lepiej wyczuwalne przez osoby
niewidome i niedowidz¹ce ni¿ standardowe p³yty z guzkami;
6) pasy prowadz¹ce z bia³ych p³yt ryflowanych zachowuj¹ kontrast kolorystyczny wzglêdem p³yt chodnikowych i umo¿liwiaj¹ samodzielne poruszanie
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siê osób pos³uguj¹cych siê lask¹. Niezbêdne jest zapewnienie skrajni poziomej wyznaczaj¹cej drogê woln¹ od przeszkód (uniemo¿liwienie parkowania,
odleg³oœæ od s³upów i wiat przystankowych);
7) w warunkach zimowych w obrêbie p³yt z guzkami oraz p³yt ryflowanych
zbiera siê piasek oraz inne zanieczyszczenia. Nale¿y rozwa¿yæ sezonowe
czyszczenie mechaniczne tych elementów z osadów np. w ramach akcji odœnie¿ania.

Fot. 1. Testy przystanków autobusowych
ród³o: Zarz¹d Dróg Miejskich, https://zdm.waw.pl.

Podsumowanie
W Warszawie w kwietniu 2014 r. tabor autobusowy liczy³ 1709 pojazdów11.
Od grudnia 2013 r. 100% taboru to autobusy niskopod³ogowe12, posiadaj¹ce
wyœwietlacze elektroniczne, 74% pojazdów ma system zapowiedzi g³osowych.
Wszystkie autobusy niskopod³ogowe wyposa¿one s¹ tak¿e w funkcjê przyklêku,
która pozwala na obni¿enie poziomu pod³ogi podczas postoju. Przy projektowaniu infrastruktury pasa¿erskiej powy¿sze funkcjonalnoœci wykorzystywane
by³y w ograniczonym zakresie. W przypadku sieci autobusowej z 3568 przystankami niezbêdne jest okreœlenie, w jaki sposób zwiêkszaæ komfort korzystania z transportu publicznego przez modernizacjê infrastruktury. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e bez odpowiednio zaprojektowanych przystanków pasa¿erowie
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o ograniczonej mobilnoœci nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci skorzystania z nowoczesnego i dostosowanego taboru. Testowe propozycje spotka³y siê z ¿yczliwym przyjêciem i mog¹ byæ wyznacznikiem podczas przebudowy kolejnych przystanków,
tak¿e tramwajowych. Mog¹ byæ wykorzystane równie¿ w innych miastach.
Rozwi¹zania wdro¿one w testowych przystankach w Warszawie spe³niaj¹
warunki projektowania uniwersalnego i s¹ przydatne wszystkim pasa¿erom.
Wyniki testów potwierdzaj¹ mo¿liwoœæ szerokiego wykorzystania nowych elementów wyposa¿enia, w tym tak¿e w przypadku taboru tramwajowego, gdzie
drugie drzwi równie¿ przeznaczone s¹ dla pasa¿erów z niepe³nosprawnoœci¹
lub o ograniczonej mobilnoœci. Aby w pe³ni móc skorzystaæ z mo¿liwoœci infrastruktury, nale¿y równie¿ wprowadziæ odpowiednie zmiany procedur oraz
przeprowadziæ kampaniê informacyjn¹ wœród pasa¿erów i kierowców.
Co istotne, ogólne za³o¿enia powinny za ka¿dym razem zostaæ dostosowane
do lokalnych uwarunkowañ. Z perspektywy u¿ytkownika istotne jest przed
wszystkim zachowanie spójnoœci rozwi¹zañ w ramach peronów przystankowych z innymi fragmentami przestrzeni, nale¿¹cymi czêsto do ró¿nych
zarz¹dców. W chwili obecnej brak jednoznacznych wytycznych sk³ania miasta
do eksperymentowania, ale rodzi tak¿e w¹tpliwoœci wœród u¿ytkowników, na
jaki system oznakowania natrafi¹ w nowym otoczeniu.
Autor dziêkuje za pomoc w przygotowaniu artyku³u wspó³pracownikom
z Wydzia³u Zrównowa¿onej Mobilnoœci ZDM oraz kolegom z ZTM, z którymi
razem na co dzieñ pracuje na rzecz poprawy dostêpnoœci transportu publicznego.
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INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BUS STOP
AS A WAY FOR IMPROVING ACCESSIBILITY OF PUBLIC TRANSPORT
FOR PASSENGERS WITH REDUCED MOBILITY
Summary: Modern bus stop infrastructure together with adjusted buses can ease
commuting with public transport for passengers with reduced mobility. The aim of
this paper is to present experimental solutions implemented on 4 bus stops in Warsaw, followed by description of carried out test with users with reduced mobility.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 62 (2017)

Daniel Kaszubowski, Rafa³ Rudowski

ANALIZA MO¯LIWOŒCI USPRAWNIENIA ORGANIZACJI
PRZEWOZÓW KURIERSKICH
O ZRÓ¯NICOWANYM ZASIÊGU PRZESTRZENNYM
NA PRZYK£ADZIE POWIATU NIDZICKIEGO
Streszczenie: W artykule przedstawiono mo¿liwoœci poprawy efektywnoœci przewozów kurierskich na przyk³adzie danych pochodz¹cych z firmy Siódemka S.A., dotycz¹cych obs³ugi powiatu nidzickiego. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na mo¿liwoœæ
osi¹gniêcia wymiernych efektów w postaci redukcji przebytego przez kuriera dystansu, co przek³ada siê na oszczêdnoœci czasu oraz ni¿sze zu¿ycie paliwa. Problemem
jest praktyczne wykorzystanie zastosowanych metod optymalizacji w codziennej
dzia³alnoœci firmy kurierskiej. Zastosowane metody obliczeniowe odpowiadaj¹ potrzebom obliczeñ statycznych i nie mog¹ byæ wykorzystane w codziennym planowaniu tras
kurierów. Pomimo tych ograniczeñ uzyskane wyniki uzasadniaj¹ poszukiwanie metod
praktycznego wykorzystania rozwi¹zañ optymalizacyjnych w przewozach kurierskich.

Wprowadzenie
Zliberalizowany, otwarty od 2013 r., polski rynek pocztowy jest miejscem intensywnej rywalizacji pomiêdzy funkcjonuj¹cymi na nim podmiotami, tylko
w sektorze przewozów kurierskich zarejestrowano ich niemal sto. Silna rywalizacja prowadzi do regularnego obni¿ania kosztów przesy³ek. Jest to trend bardzo
korzystny dla klientów, ale przewoŸników zmusza do ci¹g³ego poszukiwania
oszczêdnoœci.
W prezentowanym artykule zweryfikowano wybrane mo¿liwoœci usprawnienia organizacji przewozów kurierskich na podstawie danych pochodz¹cych
z firmy Siódemka S.A. dla powiatu nidzickiego. Wybór obszaru analizy pozwoli³
na uwzglêdnienie specyfiki dorêczeñ o zró¿nicowanym zasiêgu przestrzennym,
wykonywanych przy znacznym rozproszeniu klientów zarówno w mieœcie
Nidzica, jak i na terenie powiatu. W rozwa¿anych wariantach przeanalizowano
mo¿liwoœci optymalizacji trasy przejazdu z uwzglêdnieniem ró¿nych kryteriów
oraz elementem tzw. logistyki ostatniej mili w postaci utworzenia odrêbnego
punktu nadania i odbioru przesy³ek w Nidzicy.
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1. Problematyka organizacji zadañ transportowych
na rynku us³ug kurierskich
Dzia³anie przedsiêbiorstw realizuj¹cych us³ugi kurierskie, które definiuje siê
jako odebranie przesy³ki od nadawcy i bezpoœrednie dostarczenie do odbiorcy
tylko i wy³¹cznie przez kuriera1, z za³o¿enia powinno byæ nastawione na osi¹ganie maksymalnych zysków z przewozu przy optymalnym dostosowaniu siê do
wymagañ klientów. Podstawowe wymagania klientów odnoœnie do us³ug kurierskich to: terminowoœæ oraz elastycznoœæ czasu i miejsca dostawy2. Ka¿dego dnia,
ze wzglêdu na du¿¹ liczbê punktów dostaw i odbioru obs³ugiwanych przez kuriera, pojawia siê problem optymalnego zaplanowania trasy tak, aby zapewniæ
mo¿liwie wysoki wspó³czynnik dorêczeñ, a jednoczeœnie minimalizowaæ czas
i koszty przewozu. Wraz z rozwojem handlu elektronicznego coraz liczniejsze
firmy, oferuj¹ce swoje towary na tym rynku, zwracaj¹ uwagê na organizacjê
procesów logistycznych. Do czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ obs³ugi klienta
zalicza siê m.in.: strukturê oferty, zarz¹dzanie dostêpnoœci¹ produktów oraz
magazynowanie i dostarczenie ich do klienta3. W tej sytuacji proces dostawy nie
jest wy³¹czn¹ domen¹ firmy kurierskiej (dostawcy), staje siê tak¿e integralnym
elementem oferty rynkowej sprzedawcy. Efektem tego jest wywieranie na dostawców silnej presji, aby poprawiæ jakoœæ œwiadczonych us³ug. Wprowadzane
s¹ us³ugi umo¿liwiaj¹ce œledzenie paczki, elastyczn¹ zmianê terminu dorêczenia
czy te¿ dorêczenia w godzinach wieczornych. Zarówno operatorzy logistyczni,
jak i firmy kurierskie musz¹ sprostaæ wymaganiom obu stron rynku, czyli kupuj¹cych i sprzedaj¹cych. Napotykaj¹ jednak istotne ograniczenia funkcjonalne
w tym zakresie. £adownoœæ pojazdu maleje wraz z rozdrobnieniem przesy³ek,
co powoduje zwiêkszenie liczby kursów odbytych przez kuriera, wp³ywaj¹c na
wzrost kosztów w skali ca³ego przedsiêbiorstwa4. W zwi¹zku z tym wprowadzane
s¹ rozwi¹zania w postaci automatycznych skrytek pocztowych, które umo¿liwiaj¹
odbiór i nadanie paczki, oraz specjalnych punktów odbioru. Rozwi¹zania te
maj¹ na celu zminimalizowanie liczby niedorêczonych do klientów paczek przy
zapewnieniu odpowiedniej jakoœci us³ugi.
Konieczna jest poprawa organizacji procesów logistycznych w firmach kurierskich, a obs³ugê transportow¹ nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem przyjêtych
kryteriów (czas, zysk, koszt itp.). Z optymalizacj¹ procesów wi¹¿e siê rozwi¹zywanie zagadnieñ z zakresu badañ operacyjnych, a wykorzystywane s¹ w tym
1
2

3

4

Us³ugi logistyczne. Teoria i praktyka, red. W. Rydzkowski, Biblioteka Logistyka, Poznañ 2011, s. 69.
T. Gajewska, Logistyczne aspekty wynikaj¹ce z funkcjonowania handlu elektronicznego w ujêciu teorii
i praktyki, „LogForum” 2009, z. 3, s. 3.
M. Kozerska, Obs³uga logistyczna obszaru e-commerce, „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarz¹dzanie
Politechniki Œl¹skiej” 2014, z. 68, s. 51–60.
A. D¹bek, Dywersyfikacja „ostatniej mili” w dystrybucji europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wy¿szej
Szko³y C³a i Logistyki w Warszawie” 2010, nr 28, s. 87–95.
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celu metody matematyczne5. Najistotniejszy dla omawianej tematyki jest problem wyznaczenia tras pojazdów (ang. vehicle routes problem), zaœ najbardziej
znany jest problem komiwoja¿era, rozwi¹zanie tego zagadnienia pozwala na
minimalizacjê kosztów podró¿y. Komiwoja¿er musi odwiedziæ wszystkie z „n”
lokalizacji jeden raz oraz powróciæ do bazy, przy czym mo¿e skorzystaæ tylko
z jednego pojazdu. Znalezienie w³aœciwej trasy przewozu nazywane jest cyklem
Hamiltona i mo¿na przedstawiæ j¹ za pomoc¹ grafu wa¿onego, czyli takiego,
w którym ³uki grafu maj¹ przypisane wagi lub ich wektory. Wag¹ mo¿e byæ
koszt podró¿y, czas lub odleg³oœæ miêdzy punktami, zaœ ³ukiem jest droga od w1
do w2. Cyklem Hamiltona o najmniejszej wadze jest w tym przypadku poszukiwane rozwi¹zanie. Suma pojedynczych wag krawêdzi daje wagê ca³oœci, a to pozwala na wykreœlenie grafu o liczbie wierzcho³ków równoznacznej z liczb¹ punktów do odwiedzenia przez kuriera6. Omawiany problem mo¿na przedstawiæ tak¿e
w formie zagadnienia programowania liniowego.
Nale¿y wskazaæ na mo¿liwoœæ praktycznego wdro¿enia metod optymalizacyjnych w dzia³alnoœci kurierskiej. Poniewa¿ charakteryzuje siê ona du¿¹
zmiennoœci¹ liczby przesy³ek, rozmieszczenia punktów nadania i odbioru oraz
innych cech wp³ywaj¹cych na codzienn¹ organizacjê przewozów, trudno opracowaæ metody sprawnego planowania przejazdu kurierów przed ka¿dorazowym
wyruszeniem w trasê. Rozwi¹zania tego typu stosowane s¹ przez du¿e koncerny,
które posiadaj¹ mo¿liwoœci sfinansowania prac badawczych i wdro¿eniowych.
Innym zagadnieniem jest dynamiczna optymalizacja tras kurierów7, umo¿liwiaj¹ca bie¿¹ce wprowadzanie zmian do programu obs³ugi danego rejonu.

2. Dynamika rynku us³ug kurierskich w Polsce
Od roku 2013 polski rynek pocztowy jest w pe³ni zliberalizowany i otwarty
dla krajowych oraz zagranicznych operatorów. Rolê operatora wyznaczonego
do realizacji us³ug powszechnych pe³ni Polska Poczta S.A. Na terenie kraju,
oprócz poczty pañstwowej, funkcjonuje 294 alternatywnych operatorów. Liczba
alternatywnych operatorów wci¹¿ roœnie, na prze³omie roku 2013 i 2014 zarejestrowano 20 nowych. Nast¹pi³ wiêc wzrost wielkoœci rynku o 7%8. Najwiêcej

5

6

7

8
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alternatywnych operatorów (licz¹c tylko tych, którzy faktycznie realizuj¹ swoje
us³ugi) prowadzi dzia³alnoœæ w segmencie przesy³ek kurierskich. Wœród 96 przedsiêbiorstw, obs³uguj¹cych wymieniony segment, a¿ 86% zajmuje siê tylko przesy³kami kurierskimi. Pozosta³e 14% realizuje równie¿ us³ugi wchodz¹ce w zakres
powszechnych oraz innych. Analizuj¹c ten rynek pod wzglêdem wolumenu
i wartoœci przychodów, mo¿na stwierdziæ, ¿e 86% przychodów jest generowanych przez us³ugi kurierskie posiadaj¹ce 38% udzia³ w wolumenie obrotu krajowego i zagranicznego.
Oprócz kryterium podmiotowego i ekonomicznego, bardzo wa¿n¹ miar¹
perspektyw dla rynku us³ug kurierskich w Polsce jest liczba przesy³ek pocztowych przypadaj¹ca na jednego mieszkañca kraju. WskaŸnik ten jest relatywnie
powi¹zany z PKB danego kraju w przeliczeniu na jednego mieszkañca, w wiêkszoœci przypadków wskazuj¹c na liniow¹ zale¿noœæ pomiêdzy tymi kryteriami.
W Polsce liczba przesy³ek przypadaj¹ca na jednego mieszkañca jest jedn¹ z najni¿szych wœród pañstw UE, w 2014 r. wynios³a œrednio 51,7 sztuk. Dla porównania w Niemczech i Wielkiej Brytanii to odpowiednio 218 i 266 sztuk. Wskazuje to
na du¿y potencja³ krajowego rynku us³ug kurierskich i pocztowych. Rysunek 1
przedstawia wartoœæ tego wskaŸnika w Polsce na tle zmian wielkoœci PKB na
jednego mieszkañca.
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Rysunek 1. Liczba przesy³ek przypadaj¹ca na jednego mieszkañca w Polsce w latach 2007–2014
na tle zmian w PKB
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014, UKE,
Warszawa 2015, https://www.uke.gov.pl [dostêp: 21.02.2016].

Analizuj¹c dynamikê zmian na krajowym rynku pocztowym i kurierskim,
nale¿y zwróciæ uwagê na rozwój handlu elektronicznego (e-commerce) jako je-
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den z wa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na jego wielkoœæ. Przez ostatnie
15 lat mo¿na by³o zaobserwowaæ 350% wzrost wartoœci tego rynku, jego wartoœæ
w 2015 r. wynosi³a 35 mld PLN9.

3. Charakterystyka us³ug kurierskich w powiecie nidzickim
na podstawie zgromadzonych danych
W kwietniu 2015 r., dziêki uprzejmoœci firmy Siódemka S.A. (oddzia³ w Olsztynie), uzyskano dane o pracy kuriera rozwo¿¹cego przesy³ki na terenie powiatu
nidzickiego. Otrzymano takie informacje, jak:
– liczba wydanych paczek,
– liczba paczek dostarczonych,
– liczba paczek niedostarczonych.
Wy¿ej wymienione dane dotycz¹ okresu od 2 do 31 marca 2015 r. Oprócz
tego otrzymano tak¿e dok³adniejsze zestawienie dla przedzia³u od 2 do 13 marca
2015 r. zawieraj¹ce:
– nazwê odbiorcy – na potrzeby badania okreœlono tylko i wy³¹cznie, czy by³ to
klient indywidualny, czy firma,
– adres odbiorcy – na potrzeby badania z uwagi na ochronê danych osobowych okreœlany jako kolejne punkty (1, 2, 3...),
– status kurierski – informacja, czy paczka zosta³a dostarczona, czy te¿ nie.
Z uzyskanych danych wynika, ¿e w przeciêtnym miesi¹cu (a wiêc w takim,
w którym nie wykazano wzmo¿onej aktywnoœci klientów zwi¹zanej np. z okresem œwi¹tecznym) w powiecie nidzickim obs³ugiwano blisko 1500 przesy³ek,
czyli przeciêtnie 70 przesy³ek dziennie. Nie wykazano wyraŸnej zale¿noœci liczby paczek od konkretnego dnia tygodnia. W zwi¹zku z tym w dalszej analizie
wykorzystano œredni¹ dzienn¹ liczbê przesy³ek.
W analizie sytuacji wyjœciowej nale¿y uwzglêdniæ zró¿nicowanie przestrzenne rejonu obs³ugiwanego przez kuriera. Po zidentyfikowaniu adresów dorêczeñ
na podstawie szczegó³owych danych z dwóch tygodni stwierdzono, ¿e 2/3 paczek jest przeznaczonych dla odbiorców znajduj¹cych siê w mieœcie Nidzica.
Ustalono równie¿, ¿e 2/3 przesy³ek adresowano do klientów indywidualnych,
natomiast pozosta³e do ró¿nych odbiorców instytucjonalnych. Uda³o siê zlokalizowaæ 6 firm na terenie powiatu nidzickiego oraz 2 w powiecie olsztyñskim,
realizuj¹ce wiêcej ni¿ 5 zamówieñ w przeci¹gu 10 dni (2 tygodni roboczych).
Podmioty w powiecie olsztyñskim uwzglêdniono z uwagi na to, ¿e w sporadycznych wypadkach kurier dostarcza przesy³ki do klientów, którzy znajduj¹ siê
na trasie z bazy w Olsztynie do obs³ugiwanego rejonu w powiecie nidzickim.
9

Polski Rynek Pocztowy – moment prze³omu. Perspektywy wzrostu i kluczowi gracze, http://instytutpocztowy.pl [dostêp: 21.02.2016].
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Du¿y udzia³ przedsiêbiorstw korzystaj¹cych regularnie z us³ug firmy kurierskiej
jest dla niej korzystny ze wzglêdu na to, ¿e przy planowaniu trasy mo¿na
przyj¹æ ich adresy jako punkty wêz³owe dla obs³ugiwanych rejonów. Podsumowuj¹c, przewaga klientów indywidualnych nad firmami w strukturze wydanych paczek utrudnia odpowiednie wytyczenie trasy, któr¹ kurier bêdzie porusza³ siê danego dnia.
Struktura obs³ugiwanego regionu bêdzie wp³ywa³a na wskaŸnik dorêczonych przesy³ek. W analizowanym okresie wskaŸnik dorêczeñ wyniós³ 96%, co
nale¿y uznaæ za bardzo dobry wynik. Uzyskano go jednak kosztem wyd³u¿enia
codziennej trasy, jak i maksymalnego wyd³u¿enia czasu pracy. Pojawi³a siê wiêc
koniecznoœæ opracowania metody lepszego wykorzystania dostêpnego zasobu
czasu pracy oraz obni¿enia kosztów eksploatacji pojazdu przy zachowaniu wysokiego wspó³czynnika dorêczeñ. Zró¿nicowanie przestrzenne obs³ugiwanego
obszaru i roz³o¿enie liczby przesy³ek pomiêdzy odbiorców w mieœcie oraz na terenie powiatu jest du¿ym wyzwaniem przy planowaniu dorêczeñ. Spoœród 4%
niedorêczonych przesy³ek a¿ 2/3 przeznaczone by³y dla odbiorców w Nidzicy.
Z uwagi na charakter aktywnoœci zawodowej wielu odbiorców preferuje dostawy w godzinach popo³udniowych, co z kolei utrudnia obs³ugê terenu powiatu
z powodu wiêkszych odleg³oœci pomiêdzy odbiorcami ograniczaj¹cych czasowo
liczbê dorêczeñ. Utrzymanie rentownoœci realizowanych us³ug wyklucza rozdzielenie obs³ugi powiatu nidzickiego na dwa rejony, jeden obejmuj¹cy miasto
Nidzica, a drugi obszar powiatu. W zwi¹zku z tym nale¿y poszukiwaæ mo¿liwoœci usprawnienia wykonywanych us³ug, wykorzystuj¹c dostêpne zasoby przewoŸnika i uwzglêdniaj¹c specyfikê obs³ugiwanego obszaru.

4. Mo¿liwoœci podniesienia efektywnoœci systemu dorêczeñ
W celu oceny mo¿liwoœci podniesienia efektywnoœci systemu dorêczeñ przesy³ek na badanym obszarze zaproponowano trzy rozwi¹zania:
– optymalizacjê trasy przewozu z zastosowaniem kryterium minimalizacji odleg³oœci,
– optymalizacjê trasy przewozu z zastosowaniem kryterium minimalizacji czasu
jazdy,
– usprawnienie fazy dorêczenia przesy³ki do klienta z zastosowaniem dedykowanego punktu odbioru przesy³ek.
Optymalizacjê trasy kuriera przeprowadzono na przyk³adzie jednego wybranego dnia, w którym musia³ odwiedziæ 68 punktów. Symulacjê przeprowadzono przy u¿yciu dodatku Solver do programu Microsoft Excel oraz, dla porównania, za pomoc¹ programu do zarz¹dzania transportem Emapa Transport+.
W pierwszej kolejnoœci wykonano macierz o wymiarach 68 x 68, która opisuje odleg-
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³oœæ w kilometrach miêdzy punktem A a punktem B oraz odwrotnie (równie¿
z uwzglêdnieniem wyjazdu i powrotu do bazy). Dla porównania ta sama trasa
przed optymalizacj¹ zosta³a wykreœlona za pomoc¹ programu Emapa Transport+ (przy uwzglêdnieniu parametrów pojazdu, którym pracownik firmy dostarcza³ przesy³ki). Obie trasy zosta³y poddane optymalizacji z zastosowaniem
kryterium minimalizacji, jej wynik przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wyniki optymalizacji z zastosowaniem kryterium minimalizacji odleg³oœci
Kryterium optymalizacji
d³ugoœæ trasy (km)

Przed optymalizacj¹

Po optymalizacji

Solver

292,02

185,19

Emapa

316,38

244,22

6 godzin 10 minut

4 godziny 53 minuty

199,88

157,02

czas
koszt (PLN)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Wynikiem optymalizacji jest zmniejszenie dziennego dystansu od ok. 37%
(Solver) do ok. 22% (Emapa). Ró¿nice mog¹ wynikaæ z algorytmów wyliczania
odleg³oœci pomiêdzy punktami w obu przypadkach, uwzglêdniaj¹cych bazê danych
o bie¿¹cych remontach dróg itp. Najwa¿niejsze jest jednak, ¿e udowodniono
mo¿liwoœæ zmniejszenia dziennego dystansu o blisko 100 km, co przek³ada siê
na wymierne korzyœci ekonomiczne.
Drugim z analizowanych rozwi¹zañ jest optymalizacja trasy z wykorzystaniem kryterium czasu przewozu. W tym przypadku optymalizacja zosta³a wykonana tylko w programie Emapa Transport+ z zaznaczeniem preferencji dla
trasy najszybszej. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki optymalizacji z zastosowaniem kryterium minimalizacji odleg³oœci
Kryterium optymalizacji
d³ugoœæ (km)
czas
koszt (PLN)

Przed optymalizacj¹

Po optymalizacji

316,3

253,32

6 godzin 10 minut

4 godziny 59 minut

199,88

162,51

ród³o: Opracowanie w³asne.

Równie¿ w tym przypadku przeprowadzona symulacja wskazuje na mo¿liwoœæ skrócenia czasu jazdy kuriera o jedn¹ godzinê (ok. 20%) oraz uzyskanie
dodatkowych oszczêdnoœci w postaci skrócenia dystansu o ponad 60 km i zmniejszenia kosztów.
Ostatnim z analizowanych rozwi¹zañ by³a mo¿liwoœæ usprawnienia fazy dostarczenia przesy³ki w sposób inny ni¿ bezpoœredni dojazd kuriera do odbiorcy.
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Dostêpne badania wskazuj¹10, ¿e w Wielkiej Brytanii blisko 40% klientów rezygnuj¹cych z zakupów wymagaj¹cych dostawy towaru do domu jako podstawow¹
przyczynê wskazywa³o brak mo¿liwoœci uzgodnienia dogodnego terminu dorêczenia. Mo¿na w takim przypadku rozwa¿aæ co najmniej dwa dostêpne rozwi¹zania. Jednym z nich jest system paczkomatów, drugim – punkt obs³ugi klienta
umo¿liwiaj¹cy nadanie i odbiór przesy³ki. Usprawnienie ostatniego etapu dorêczenia, poza oczywistym zwiêkszeniem wskaŸnika dorêczeñ, bêdzie mia³o równie¿ inne korzyœci. Udostêpnienie odbiorcom mo¿liwoœci bardziej elastycznego
wyboru czasu odbioru przesy³ki bez koniecznoœci oczekiwania na kuriera zachêci
czêœæ z nich do wyboru opcji samodzielnego odbioru. Mo¿e to spowodowaæ
zmniejszenie liczby przesy³ek przeznaczonych do bezpoœredniego dorêczenia,
co w analizowanym przypadku jest wa¿ne z uwagi na du¿y obszar obs³ugi.
Pierwszy z rozpatrywanych systemów, czyli paczkomat, mo¿na wyeliminowaæ ju¿ na wstêpie. Wdro¿enie takiego sposobu dostawy wymaga kompleksowego podejœcia na poziomie ca³ego przedsiêbiorstwa i jest decyzj¹ strategiczn¹
dla operatora logistycznego. Natomiast drugie rozwi¹zanie, polegaj¹ce na stworzeniu punktu obs³ugi klienta, powinno byæ rozwa¿one. Obecnie za obs³ugê
powiatu nidzickiego odpowiada firma kurierska DPD, która przejê³a rejony
obs³ugiwane wczeœniej przez firmê Siódemka S.A. Po oficjalnym przejêciu firmy przez DPD w 2014 r. trwa³a integracja struktur operatorów. Niektóre
oddzia³y regionalne, np. w Olsztynie, funkcjonowa³y pod mark¹ Siódemka S.A.
jeszcze w 2015 r. Punkt odbioru i nadania paczki dzia³a w DPD pod nazw¹ Strefa
Paczki i na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego wystêpuje w 26 miejscowoœciach, czêsto z mniejsz¹ lub podobn¹ liczb¹ ludnoœci jak Nidzica (np.
Orneta, Pas³êk).
Przedstawione wczeœniej dane charakteryzuj¹ce strukturê dorêczeñ w powiecie nidzickim wskazuj¹, ¿e 2/3 niedorêczonych przesy³ek przypada na miasto
Nidzica. W ujêciu wzglêdnym mo¿e to sugerowaæ, ¿e dedykowany punkt nadania i odbioru przesy³ek ma praktyczne uzasadnienie. Analiza dok³adnej liczby
niedorêczonych przesy³ek wykazuje, ¿e w badanym okresie by³o ich przeciêtnie
3 dziennie. Przy obecnym wolumenie dorêczeñ powstanie punktu obs³ugi
klienta nie ma racjonalnego uzasadnienia, rozpatrywanie tego wariantu ma charakter wy³¹cznie teoretyczny.

10

J. Allen, M. Browne, G. Thorne, Good Practice Guide on Urban Freight Transport, BESTUFS II, Instytut
Logistyki i Magazynowania, Poznañ 2007, s. 39.
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Podsumowanie
Wykorzystuj¹c jako bazê do obliczeñ aktualne dane o nadaniach i odbiorach
przesy³ek, wykazano, ¿e ogólnie dostêpne narzêdzia do optymalizacji tras przewozów mog¹ przynieœæ wymierne oszczêdnoœci zwi¹zane z redukcj¹ dystansu
przebytego przez kuriera. Problemem jest jednak operacyjne wdro¿enie tych
rozwi¹zañ, wymaga bowiem dostêpnoœci do baz danych w czasie rzeczywistym
oraz ich integracji z terminalami w pojazdach, co jest niezbêdne w codziennej
pracy przewoŸnika. Wi¹¿e siê jednak z koniecznoœci¹ wdro¿enia zintegrowanego systemu informatycznego w skali ca³ego przedsiêbiorstwa. W przypadku
dedykowanego punktu dorêczeñ i odbiorów stwierdzono, i¿ jego funkcjonowanie nie by³oby uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia ze wzglêdu na
stosunkowo wysoki wspó³czynnik dorêczeñ oraz niedostateczn¹ liczbê przesy³ek w rejonie. Uzyskane wnioski nie wykluczaj¹ jednak racjonalnoœci takiego
rozwi¹zania w innych warunkach np. przy zastosowaniu terminalu bezobs³ugowego lub wy¿szej koncentracji obs³ugiwanych przesy³ek.
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ANALYSIS OF OPTIMIZATION POTENTIAL
OF PARCEL SERVICES IN NIDZICA COUNTY
Summary: The paper presents optimization potential of parcel services in Nidzica
county based on the data obtained from Siódemka S.A. parcel service company. The
results indicate that there is a potential for tangible effects in the form of reduction in
distance travelled by a driver, resulting in savings of fuel consumption and time spent
on deliveries. However, there are significant practical barriers in implementation of
such optimization solutions in every day operations. Methods and applications used
in the paper are designed for static calculations instead of operational planning. Despite these limitations, the results justify further research of practical implications of
route planning in parcel services.
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WYKORZYSTANIE ANALITYCZNYCH NARZÊDZI
ZARZ¥DZANIA PROJEKTAMI
W KSZTA£TOWANIU PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
NA PRZYK£ADZIE DZIA£ALNOŒCI LOTOS KOLEJ
Streszczenie: Celem artyku³u jesta analiza mo¿liwych efektów zmian w procesie
obs³ugi zlecenia polegaj¹cego na organizacji przewozu cystern paliwowych, realizowanego przez przedsiêbiorstwo Lotos Kolej. G³ównymi kryteriami porównania opracowanych wariantów zmian by³o skrócenie czasu trwania procesu oraz, tam gdzie to
mo¿liwe, minimalizacja kosztów pracy. Do wizualizacji procesu oraz analizy danych
wykorzystany zosta³ program Microsoft Project. We wszystkich trzech analizowanych
wariantach osi¹gniêto zamierzone skrócenie czasu trwania procesu w zakresie od
7,3% do 15,2%. W jednym z wariantów mo¿liwe jest równie¿ zmniejszenie kosztów
pracy. Zastosowane narzêdzie analityczne wykaza³o przydatnoœæ we wspieraniu decyzji odnoœnie do kszta³towania procesów logistycznych. W praktyce wybór docelowego wariantu modyfikacji analizowanego procesu bêdzie wymaga³ jednak szeregu
dodatkowych analiz technicznych i ekonomicznych.

Wprowadzenie
Przedsiêbiorstwa realizuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ opieraj¹c siê na sprawdzonych
i ustalonych schematach operacyjnych. Dotyczy to organizacji poszczególnych
procesów wykonawczych w odpowiedzi na istniej¹ce warunki rynkowe oraz
posiadane mo¿liwoœci techniczne i organizacyjne. Czynnoœci wykonywane regularnie nabieraj¹ cech trwa³oœci i niekiedy przestaj¹ byæ przedmiotem zainteresowania zarz¹dzaj¹cych. Mo¿e to powodowaæ utracenie szansy na wprowadzenie
korzystnych dla przedsiêbiorstwa zmian organizacyjnych zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ prowadzonej dzia³alnoœci.
Doskonalenie procesów operacyjnych ma bezpoœredni wp³yw na funkcjonowanie ka¿dego przedsiêbiorstwa, dlatego zagadnienie to wymaga odpowiedniego przygotowania oraz narzêdzi wspieraj¹cych decydentów. W zwi¹zku
z tym w prezentowanym artykule podjêto temat oceny mo¿liwoœci wykorzystania analitycznych narzêdzi zarz¹dzania projektami w kszta³towaniu procesów
logistycznych. Kieruj¹c siê wzglêdami praktycznymi, zdecydowano siê na wy-
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korzystanie do tego celu komercyjnie dostêpnej aplikacji Microsoft Project,
wyznaczaj¹cej od wielu lat standard w dziedzinie wspomagania zarz¹dzania
projektami i procesami. Przedmiotem analizy by³ proces obs³ugi zamówienia
przewozu cystern paliwowych realizowany przez przedsiêbiorstwo Lotos Kolej.
Sk³ada³ siê on z wielu czynnoœci organizacyjnych i wykonawczych, daj¹c mo¿liwoœæ zidentyfikowania obszarów potencjalnych zmian. Zaproponowano trzy
warianty rozwi¹zañ, kieruj¹c siê kryterium redukcji ca³kowitego czasu trwania
procesu oraz, tam gdzie to by³o mo¿liwe, ograniczeniem kosztów pracy.

1. Znaczenie analizy procesów logistycznych w zarz¹dzaniu
przedsiêbiorstwem
Jednym z podstawowych pojêæ w zarz¹dzaniu jest planowanie, czyli wybór
celów organizacji wraz ze wskazaniem najlepszych sposobów ich osi¹gniêcia.
Podobnie ma siê sprawa z zarz¹dzaniem procesami logistycznymi, gdzie okreœla siê
rozmieszczenie, stan oraz przep³yw sk³adowych takich elementów, jak: ludzie,
dobra materialne, informacje oraz œrodki finansowe maj¹ce na celu koordynacjê
z innymi procesami ze wzglêdu na kryteria lokalizacji, czasu, kosztów i efektywnoœci1. Procesy logistyczne mo¿na, a nawet trzeba, poddawaæ ci¹g³ej ocenie.
Kontrola pomaga nie tylko sprawdziæ, czy dany proces przebiega w sposób prawid³owy, ale równie¿ oceniæ, czy mo¿e on zostaæ zmodyfikowany, aby poprawiæ
jego efektywnoœæ. W tym celu stosuje siê odpowiednio dobrane kryteria analizy
procesów, które mog¹ odzwierciedlaæ ich wymiar ekonomiczny, czasowy oraz
rzeczowy. Ka¿de przedsiêbiorstwo, niezale¿nie od przyjêtej strategii logistycznej,
d¹¿y do skrócenia czasu przep³ywu i realizacji operacji, osi¹gniêcia wyrównanego poziomu zdolnoœci produkcyjnych lub œwiadczenia us³ug przy jednoczesnym
stabilnym poziomie us³ug i minimalizacji kosztów2. W ujêciu praktycznym
narzêdziem oceny operacji i procesów logistycznych s¹ odpowiednio dobrane
mierniki, maj¹ce za zadanie odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji w przedsiêbiorstwie. Miernikiem efektywnoœci jest zatem liczba charakteryzuj¹ca dane zjawisko i daj¹ca siê porównaæ z innymi3. Identyfikuj¹c procesy logistyczne, mo¿na
korzystaæ z istniej¹cych modeli procesów logistycznych lub te¿ pracowaæ na dostêpnych materia³ach dotycz¹cych procesów w innych firmach o podobnej specyfice dzia³alnoœci. Ze wzglêdu na ci¹g³e zmiany na rynku – identyfikacjê
procesów nale¿y okresowo powtarzaæ4. Po rozpoznaniu wszystkich procesów
1
2

3

4

S. Krawczyk, Zarz¹dzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 17, 42, 58–60.
J. Machaczka, Sprawnoœæ operacyjna a sprawnoœæ strategiczna, „Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa” 2003, nr 2.
A. Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013,
s. 66–67.
M. Stajniak, Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji, Biblioteka
Logistyka, Poznañ 2012, s. 34, 155–157, 169–179.
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zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie mo¿na przyst¹piæ do graficznego przedstawienie (mapowania) wyników oraz analizy s³abych ogniw. Przy modelowaniu
oraz analizie bardzo powszechny jest brak zrozumienia procesu i wystêpuj¹cych w nim czynnoœci5. W celu unikniêcia b³êdów kierowanie nale¿y powierzyæ
osobie kompetentnej i bardzo dobrze znaj¹cej dany proces. Jej zadaniem bêdzie
równie¿ stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych integracjê z innymi procesami6. Decydent podejmuje racjonalne decyzje, opieraj¹c siê na swojej wiedzy
i doœwiadczeniach. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e pojêcie decyzja racjonalna i decyzja optymalna nie s¹ stosowane zamiennie7.

2. Analityczne narzêdzia wspomagaj¹ce zarz¹dzanie procesami
i projektami
Zarz¹dzanie projektami i procesami to du¿e wyzwanie stoj¹ce przed odpowiedzialnymi osobami. Niezbêdne jest wykorzystanie specjalistycznych narzêdzi
umo¿liwiaj¹cych precyzyjne zobrazowanie realizowanych dzia³añ oraz ich
bie¿¹ce monitorowanie. Równie wa¿na jest odpowiednia kultura organizacyjna
w przedsiêbiorstwie, pozwalaj¹ca na pe³ne wykorzystanie potencja³u narzêdzi
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, oraz oczywiœcie wykwalifikowana kadra zarz¹dzaj¹ca. Projekt jest to jednorazowe dzia³anie umo¿liwiaj¹ce stworzenie niepowtarzalnego produktu lub us³ugi. Zarz¹dzanie projektami i kszta³towanie procesów u³atwia wiele narzêdzi. Poczynaj¹c od optymalizacji wykonywanej w sposób manualny dla bardzo ³atwych przypadków (metoda œcie¿ki krytycznej CPM
oraz metoda PERT8), na wykorzystaniu mniej lub bardziej z³o¿onych dedykowanych aplikacji komercyjnych koñcz¹c. Narzêdziem dostêpnym nawet dla
przeciêtnego u¿ytkownika jest aplikacja Microsoft Excel wraz z odpowiednimi
dodatkowymi rozszerzeniami. Bardziej z³o¿ony jest program Microsoft Project, którego u¿yto do wykonania optymalizacji przedstawionego w artykule procesu
transportowego.
Jednym z najczêœciej wykorzystywanych narzêdzi s³u¿¹cych do optymalizacji
i zarz¹dzania projektami jest MsProject. Aplikacja pomaga w organizacji danych,
w tworzeniu harmonogramu oraz zarz¹dzaniu informacjami niezbêdnymi do
realizacji projektu. Pe³ni wiêc wa¿n¹ rolê, wspieraj¹c osobê odpowiedzialn¹ za

5

6

7

8

J. Skalik, Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2001, s. 46.
D. Bowersox, D. Closs, T. Stank, How to master cross-enterprise collaboration, „Supply Chain Management Review” 2003, vol. 7, no. 4, s. 18.
J. Bendkowski, M. Kramarz, W. Kramarz, Metody i techniki iloœciowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Œl¹skiej, Gliwice 2010, s. 32–35, 41–42, 188–189, 214–215.
C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarz¹dzania operacjami i ³añcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007, s. 180.
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dane zadanie, ale ostateczne decyzje podejmuje zarz¹dzaj¹cy. Korzyœci z umiejêtnego wykorzystania aplikacji MsProject s¹ rozliczne, pozwala ona utworzyæ
najbardziej odpowiedni plan i harmonogram projektu, zautomatyzowaæ wyliczenia, wykryæ niezgodnoœci z harmonogramem, przekazaæ dane interesariuszom oraz dostosowaæ harmonogram do zmieniaj¹cych siê warunków realizacji
projektu9. Aby rozpocz¹æ pracê w MsProject, nale¿y wprowadziæ indywidualne
nazwy zadañ, czasy ich trwania oraz powi¹zania wystêpuj¹ce miêdzy nimi.
Podstawowe informacje pozwol¹ przyst¹piæ do bilansowania zadañ, czyli usuwania ewentualnych konfliktów w alokacji czasu pracy i zasobów przydzielonych do zadañ. Bilansowanie zadañ umo¿liwia m.in. unikniêcie równoczesnego
przyporz¹dkowania wykonawcy lub œrodka technicznego do dwóch pokrywaj¹cych siê w czasie dzia³añ. Wprowadzone dane przedstawione s¹ opisowo
w postaci sieci czynnoœci oraz graficznie w postaci wykresu Gantta. Utworzony
w ten sposób harmonogram projektu pozwala na monitorowanie jego realizacji
przez identyfikacjê poziomu zaawansowania poszczególnych zadañ oraz œledzenie wykorzystania dostêpnych zasobów. Ponadto program pomaga u¿ytkownikom tworzyæ raporty oraz diagramy sieciowe projektu10. Aplikacja MsProject
umo¿liwia równie¿ sprawne raportowanie postêpu projektu w postaci szeregu
wbudowanych formatów raportów, pozwalaj¹cych na czytelne przedstawienie
analizowanego parametru, np. kosztów czy czasu pracy11.

3. Wykorzystanie modeli referencyjnych w zarz¹dzaniu
procesami logistycznymi
Zasygnalizowana we wstêpie koniecznoœæ systematycznego analizowania
i usprawniania procesów wymaga nadania im charakteru operacyjnego. W tym
celu pomocne mo¿e byæ stworzenie nowych lub wykorzystanie gotowych modeli
referencyjnych procesów, które staj¹ siê punktem odniesienia do kszta³towania
procesów w firmie12. Dziêki stosowaniu modeli referencyjnych przedsiêbiorstwo ma mo¿liwoœæ uzyskania pe³niejszego obrazu procesu, który poddawany
jest analizie zarówno w ujêciu interprocesowym, jak i hierarchicznym. Model
referencyjny stanowi swego rodzaju szkielet konstrukcyjno-metodyczny
s³u¿¹cy do opisu z³o¿onoœci przedsiêwziêcia i stanowi uniwersalny wzór postêpowania zgodny ze standardami obowi¹zuj¹cymi w danej bran¿y. Referencyjne
modele procedur powinny w przejrzysty sposób odpowiadaæ na pytania dotycz¹ce zadañ, które nale¿y wykonaæ, ich kolejnoœci, zakresu niezbêdnych
9
10
11

12

S. Daley, Project 2013. Opanuj ka¿dy projekt, Helion, Gliwice 2015, s. 29,
E. Marmel, MS Project 2000. Biblia, Helion, Gliwice 2001, s. 33–35, 42, 156, 557.
C. Chatfield, J. Timothy, Microsoft Office Project 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa
2008, s. 3–55.
M. Stajniak, Racjonalizacja transportu…, 169.
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informacji oraz podzia³u odpowiedzialnoœci za nie. Stosowanie modelowania
referencyjnego pozwala przedsiêbiorstwom wprowadziæ jednakowe standardy
realizacji poszczególnych funkcji operacyjnych, umo¿liwiaj¹c ich ci¹g³e monitorowanie. Jest to równie¿ narzêdzie umo¿liwiaj¹ce gromadzenie oraz generowanie danych niezbêdnych w bie¿¹cym zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem13. Mo¿na
zaliczyæ do nich m.in. efektywnoœæ wykorzystania œrodków produkcji, koszty,
zu¿ycie materia³ów.

4. Struktura procesu obs³ugi zlecenia przewozu
cystern paliwowych w przedsiêbiorstwie Lotos Kolej
Spó³ka Lotos Kolej jest licencjonowanym przewoŸnikiem kolejowym nale¿¹cym do Grupy Lotos, która jest w³aœcicielem 100% jej udzia³ów. Podstawowym zadaniem spó³ki jest kompleksowa obs³uga kolejowa spó³ek wchodz¹cych
w sk³ad Grupy Lotos, g³ównie Lotos Paliwa i Lotos Asfalt. Dodatkowym obszarem dzia³alnoœci firmy Lotos Kolej jest wykonywanie us³ug transportowych dla
klientów zewnêtrznych m.in. przewóz drobnicy, czyli pojedynczych kontenerów, ³¹cz¹c je w grupy i tworz¹c ca³e sk³ady poci¹gowe.
Do analizy wybrany zosta³ regularny proces obs³ugi zlecenia przewozu cystern
paliwowych ze stacji Gdañsk-Olszynka, przez Bydgoszcz G³ówn¹, do Piotrkowa
Trybunalskiego Towarowego. Przeprowadzone obserwacje bie¿¹cej dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa pozwoli³y na zidentyfikowanie 38 czynnoœci wchodz¹cych
w sk³ad tego procesu. Za ich wykonanie odpowiedzialne s¹ dzia³ obs³ugi handlowej, Zak³ad Przewozów Pó³noc oraz dzia³ finansowy. Zidentyfikowane czynnoœci przedstawiono w postaci sieci czynnoœci oraz wykresu Gantta z wykorzystaniem aplikacji MsProject. Uwzglêdniono kolejnoœæ wykonywanych czynnoœci,
ich wzajemne powi¹zania oraz czas trwania, który ³¹cznie wynosi³ 3148 minut,
czyli oko³o 52,5 godziny. Okreœlono równie¿ koszty osobowe wykonania wybranych czynnoœci. Uproszczony schemat analizowanego procesu przedstawiono
na rysunku 1.
Dzia³ obs³ugi handlowej
– przyjmowanie zleceñ
– negocjacja cen
– umowy na przewóz

Zak³ad Przewozów Pó³noc
– planowanie wyjazdów poci¹gów
– dobór taboru
– sporz¹dzanie dokumentów

Dzia³ finansowy
– faktury za przewóz
– analiza rentownoœci
– ksiêgowanie wp³at

Rysunek 1. Uproszczony schemat procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych
przedsiêbiorstwa Lotos Kolej
ród³o: Opracowanie w³asne.
13

Ibidem, s. 170.
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5. Za³o¿enia i wyniki analizy procesu obs³ugi zlecenia
przewozu cystern paliwowych
Punktem wyjœcia do analizy wariantów zmian w procesie obs³ugi zlecenia
przewozu cystern paliwowych by³ wybór modyfikowanych kryteriów. W prezentowanej analizie uwzglêdniono trwanie ca³ego cyklu, koszty pracy specjalisty
ds. planowania, maszynisty oraz koszt eksploatacji lokomotywy w przeliczeniu
na jedn¹ godzinê. Z uwagi na to, ¿e przedsiêbiorstwo Lotos Kolej nie udostêpnia szczegó³owych danych dotycz¹cych wynagrodzenia swoich pracowników,
przyjête koszty osobowe s¹ wielkoœciami orientacyjnymi podanymi jako wielokrotnoœæ podstawowej kwoty wynagrodzenia „x”: specjalista ds. planowania –
2,2 x, maszynista – 5 x, rewident – 2,5 x, ustawiacz – 2 x, dru¿yna trakcyjna – 9,5 x,
lokomotywa – 8 x.
Podstawowym elementem analizy czynnoœci zachodz¹cych w badanym procesie jest uwzglêdnienie czynnoœci tworz¹cych jego œcie¿kê krytyczn¹. Pojêcie
œcie¿ki krytycznej odnosi siê do bezpoœrednio powi¹zanych ze sob¹ czynnoœci,
których czas trwania wp³ywa na ca³kowity czas realizacji procesu. W procesie
obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych do czynnoœci le¿¹cych na œcie¿ce krytycznej zaliczono czynnoœci wykonywane przez specjalistê ds. planowania. Zweryfikowano równie¿ mo¿liwoœæ zmiany organizacji wybranych czynnoœci, z uk³adu szeregowego (czynnoœci rozpoczynaj¹ sie dopiero po zakoñczeniu
czynnoœci poprzedzaj¹cych) na uk³ad równoleg³y (wybrane czynnoœci realizowane s¹ równolegle w celu zmniejszenia ca³kowitego czasu trwania procesu).
W prezentowanej analizie przyjêto podstawowy cel w postaci minimum 5%
skrócenia czasu trwania ca³ego procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych. Czynnikiem dodatkowym mo¿e byæ równie¿ zmniejszenie kosztów
osobowych realizacji procesu.
Pierwszy analizowany wariant zmian w procesie obs³ugi zlecenia przewozu
cystern paliwowych zak³ada zatrudnienie drugiego specjalisty ds. planowania,
co pozwoli na skrócenie czasu trwania czynnoœci planistycznych. W ten sposób
czas potrzebny na wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z przygotowaniem realizacji przewozu, czyli zaplanowanie trasy i terminów (czynnoœæ 2.1 na rys. 2), skróci
siê o 4 godziny (z 52,5 godz. do 48,5 godz.), co przek³ada siê na skrócenie trwania ca³ego procesu obs³ugi zlecenia o 7,6%. Koszt pracy dodatkowego planisty to
2,2 bazowej godzinnej stawki. Rysunek 2 prezentuje zmiany w czasie realizacji

Rysunek 2. Fragment wykresu Gantta przed i po wprowadzeniu dodatkowego specjalisty
do spraw planowania
ród³o: Opracowanie w³asne przy u¿yciu MsProject.
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czynnoœci planistycznych uwzglêdniaj¹ce zatrudnienie dodatkowego specjalisty
ds. planowania.
Drugi wariant modyfikacji w analizowanym procesie zak³ada zmianê wybranych czynnoœci szeregowych na równoleg³e w celu skrócenia czasu trwania
ca³ego procesu. Analizuj¹c 38 czynnoœci sk³adaj¹cych siê na obs³ugê zlecenia
przewozu cystern paliwowych, zidentyfikowano nastêpuj¹ce zale¿noœci:
– akceptacja kierownika Zak³adu Przewozu Pó³noc mo¿e byæ wykonywana
równolegle z planowaniem poci¹gów; kierownik wówczas na bie¿¹co akceptuje
ustalenia planistów, co pozwala na zaoszczêdzenie 30 minut w ca³ym procesie;
– dobór odpowiedniej lokomotywy oraz pracowników mo¿e równie¿ byæ wykonywany równolegle z planowaniem marszruty poci¹gu; informacje dotycz¹ce masy ³adunku oraz miejsca przeznaczenia mo¿na bowiem uzyskaæ
na podstawie zlecenia przewozu z³o¿onego w dziale obs³ugi handlowej;
równoleg³e planowanie marszruty oraz dobór lokomotywy mo¿e zapewniæ
oszczêdnoœæ 3 godzin pracy;
– potwierdzenie wykonania us³ugi oraz przekazanie zlecenia do planisty mog³yby
odbywaæ siê w sposób automatyczny po ich ka¿dorazowym zakoñczeniu;
mog³oby to wyeliminowaæ koniecznoœæ tworzenia dodatkowych dokumentów,
a czas zaoszczêdzony na automatyzacji tych czynnoœci wynosi 15 minut;
– czynnoœæ polegaj¹ca na zakoñczeniu zlecenia przewozu cystern paliwowych
równie¿ mog³aby odbywaæ siê w sposób automatyczny w momencie potwierdzenia zaksiêgowania nale¿noœci; pozwoli to zaoszczêdziæ 5 minut w skali
ca³ego procesu.

specjalista ds. planowania

Rysunek 3. Fragment wykresu Gantta przed zmian¹ i po zmianie wybranych czynnoœci z
szeregowych na równoleg³e
ród³o: Opracowanie w³asne przy u¿yciu MsProject.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian uwzglêdnionych w drugim wariancie
³¹czny czas trwania procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych
skróci siê o 3 godziny i 50 minut do 48,5 godzin, czyli o 7,3%. Koszty wykonania
procesu nie uleg³y zmianie.
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Wariant trzeci zak³ada skrócenie czasu trwania cyklu przez zmianê modelu
przewozu z wahad³owego na wahad³owo-ci¹g³y, czyli z pominiêciem czynnoœci
roz³adunku cystern. Jest to proces cykliczny, a wiêc odbywaj¹cy siê codziennie
lub co dwa dni. Zak³ada siê, ¿e poci¹g doje¿d¿a do stacji przeznaczenia (Piotrków
Trybunalski Towarowy), pozostawia cysterny pe³ne, a zabiera cysterny puste pozosta³e z poprzedniej dostawy. Roz³adunek cystern trwa ka¿dorazowo 8 godzin,
dlatego zmiana z modelu wahad³owego na wahad³owo-ci¹g³y mo¿e zapewniæ
znaczn¹ oszczêdnoœæ czasu, wynosz¹c¹ 15,2%. Jest to jednak mo¿liwe tylko przy
za³o¿eniu, ¿e firma posiada odpowiedni¹ liczbê wagonów i mo¿e pozwoliæ sobie na ich odbiór w kolejnym dniu. Wariant ten mo¿e przynieœæ oszczêdnoœci
wyra¿one w postaci zmniejszonych kosztów pracy. Krótszy postój na stacji
wy³adunku przynosi oszczêdnoœci w wykorzystaniu lokomotywy oraz czasu
pracy dru¿yny trakcyjnej w wysokoœci 17,5-godzinnej stawki bazowej. Dodatkowo, efekt zmiany modelu transportowego nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie powtarzalnoœci analizowanego procesu, gdzie oszczêdnoœci bêd¹ wielokrotnoœci¹
jego wyst¹pieñ.
klient

klient

klient

klient

maszynista, rewident
klient

maszynista, rewident
maszynista, rewident

maszynista, rewident

Rysunek 4. Fragment wykresu Gantta przed i po optymalizacji w wariancie zak³adaj¹cym
zmianê modelu przewozu z wahad³owego na wahad³owo-ci¹g³y
ród³o: Opracowanie w³asne przy u¿yciu MsProject.

Podsumowanie
Celem analizy by³o znalezienie rozwi¹zañ optymalizacyjnych dla procesu
obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych realizowanego w firmie Lotos
Kolej oraz zweryfikowanie przydatnoœci aplikacji MsProject. Zidentyfikowano
38 czynnoœci tworz¹cych ten proces, ich czas trwania oraz koszty osobowe zaanga¿owanych pracowników. Proces obs³ugi zlecenia przewozu cystern charakteryzowa³ siê odpowiedni¹ z³o¿onoœci¹ oraz pozwala³ na modelowanie zmian
w ró¿nych fazach jego realizacji, pocz¹wszy od czynnoœci planistycznych, na
organizacji samego przewozu koñcz¹c. Poszukuj¹c mo¿liwoœci usprawnienia
procesu, przyjêto, ¿e kryterium nadrzêdnym s³u¿¹cym ocenie rozpatrywanych
wariantów bêdzie przede wszystkim skrócenie czasu realizacji ca³ego procesu,
a dodatkowo, je¿eli to mo¿liwe, minimalizacja kosztów osobowych. Za³o¿ono, ¿e
minimalna redukcja czasu trwania procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern
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paliwowych musi wynieœæ co najmniej 5% w porównaniu do sytuacji wyjœciowej. Uzyskane wyniki œwiadcz¹ o mo¿liwoœci usprawnienia procesu w kilku
obszarach. Przeprowadzono analizê dotycz¹c¹: zmiany liczby pracowników
w dziale planistycznym, zmiany sposobu wykonywania zadañ z szeregowego
na równoleg³e oraz zmiany modelu transportu z wahad³owego na wahad³owoci¹g³y. W ka¿dym z trzech wariantów uda³o siê osi¹gn¹æ skrócenie czasu realizacji procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern w zakresie od 7,3% do 15,2%.
W wariancie trzecim uda³o siê osi¹gn¹æ znaczne szacunkowe oszczêdnoœci finansowe, poniewa¿ zlikwidowano puste przebiegi lokomotywy.
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APPLICATION OF ANALYTIC PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
IN TRANSPORT PROCESSES OPTIMISATION BASED
ON THE LOTOS KOLEJ RAIL OPERATOR EXAMPLE
Summary: The objective of presented analysis was to simulate effects of structural
changes in a cyclic transport process executed by the Lotos Kolej rail operator. Main
criteria adopted for optimisation were reduction of the total process time and reduction of operational costs. Simulation were carried out in the Microsoft Project application. Three optimisation variants were simulated and all resulted in total cycle time
reduction between 7.3% and 15.2%. In addition, one of the variants allowed to reduce
the operational costs. An approach and application used for simulation proved its effectiveness regarding optimisation of transport processes. However, the final decision
about implementation of any changes must be preceded by additional detailed economic and technical analysis.

.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 62 (2017)

Maciej Michnej, Bartosz Szachniewicz

WYBRANE PROBLEMY DECYZYJNE FINANSOWANIA
ZAKUPU LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH DO OBS£UGI
PRZEWOZÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
Streszczenie: Orientacja kolejowych przewozów ³adunków na kompleksow¹ obs³ugê
³añcucha dostaw oraz dynamiczne zmiany w strukturze popytu na us³ugi w miêdzynarodowym transporcie towarów wymagaj¹ od operatorów kolejowych przemyœlanego podejœcia do zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ i zarz¹dzaniem parkiem pojazdów trakcyjnych, szczególnie w zakresie rozwi¹zywania problemów decyzyjnych
zwi¹zanych z zakupem lub najmowaniem lokomotyw elektrycznych umo¿liwiaj¹cych
realizacjê pracy przewozowej w miêdzynarodowym transporcie towarów. Autorzy
niniejszego artyku³u przedstawili syntetyczn¹ charakterystykê europejskiego rynku
najmu pojazdów trakcyjnych oraz podjêli próbê okreœlenia podstawowych za³o¿eñ
dla strategii taborowej krajowych operatorów kolejowych realizuj¹cych przewozy
w miêdzynarodowym transporcie towarów.

Wprowadzenie
Jednym z warunków zapewnienia skutecznej konkurencji w kolejowych
przewozach ³adunków jest posiadanie przez operatorów kolejowych niezawodnych pojazdów trakcyjnych, charakteryzuj¹cych siê niskim poziomem kosztów
LCC (ang. life cycle costs)1, na które sk³adaj¹ siê nak³ady zwi¹zane z nabyciem,
eksploatacj¹ i kasacj¹ lokomotywy. Decyzja o zakupie pojazdu trakcyjnego do
realizacji okreœlonej pracy przewozowej wymaga przeanalizowania wielu wariantów i scenariuszy zwi¹zanych z wielkoœci¹ i specyfik¹ przewozów, wyposa¿eniem zaplecza technicznego, parametrami linii kolejowych itp. Ocena przydatnoœci danej lokomotywy do wykonywania pracy przewozowej w okreœlonych
warunkach jest bardzo wa¿na z punktu widzenia efektywnoœci eksploatacji oraz
samego transportu2.

1

2

M. Szkoda, Effectiveness evaluation of rail east-west transportation systems, „Autobusy. Technika,
Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, R. 12, nr 12, s. 369–368.
M. Michnej, B. Szachniewicz, The »last mile« locomotives as a way to increase operational flexibility of railway
fright operators, Carpathian Logistics Congres, December 9JD–11JD 2013, Cracow, s. 549–554.
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Na rynku lokomotyw w Europie jest trzech wiod¹cych producentów, tj.
Bombardier, Siemens, Alstom, oraz kilku producentów o mniejszym udziale, zorientowani s¹ oni g³ównie na rynki regionalne np. Škoda, Newag S.A. oraz
PESA Bydgoszcz SA. W tabeli 1 przedstawiono ramow¹ ofertê wybranych producentów lokomotyw.
Tabela 1. Oferta producentów lokomotyw
Lp.

Alstom

Bombardier

2

Siemens

Škoda

ES64F4**

1
Prima II*

TRAXX*

3

ES64U4**
VECTRON*

Newag S.A.

PESA SA

DRAGON
109E

GRIFFIN

GAMA*

* platforma produktowa ** Eurosprinter

ród³o: Opracowanie w³asne.

W Europie najbardziej rozbudowany jest segment pojazdów przeznaczonych do ruchu na liniach magistralnych w zakresie prêdkoœci 120–200 km/godz.
S¹ to zazwyczaj lokomotywy 4-osiowe o mocy ok. 5 MW. Producenci lokomotyw stawiaj¹ sobie za cel budowê tzw. platform produktowych zawieraj¹cych
modu³owe rozwi¹zania konstrukcyjne i umo¿liwiaj¹cych dostosowanie lokomotywy do indywidualnych wymagañ operatora kolejowego przy jednoczesnej
dostêpnoœci i interoperacyjnoœci pojazdów.

1. Metody finansowania zakupu pojazdów trakcyjnych
Wybór metod finansowania zakupu pojazdów trakcyjnych – g³ównie lokomotyw – ogranicza siê obecnie do takich form, jak: leasing, najem d³ugo- lub krótkoterminowy, kredyt oraz zakup ze œrodków w³asnych. Jak pokazuj¹ dane na
rysunku 1, w bran¿y kolejowej wci¹¿ jedn¹ z najpopularniejszych metod finasowania jest zakup ze œrodków w³asnych, co pozwala dysponowaæ pojazdem bez
ograniczeñ, ma natomiast wp³yw na p³ynnoœæ finansow¹ przewoŸnika. W ostatnim czasie widoczne s¹ tendencje rozwojowe rynku us³ug najmu lokomotyw,
czego przyk³adem jest liczba podmiotów gospodarczych oferuj¹cych tego typu
us³ugi równie¿ na rynku polskim.
1.1. Leasing
Jak definiuje Zbigniew Biskupski3, leasing jest efektywn¹ i nowoczesn¹ metod¹ zewnêtrznego finansowania œrodków trwa³ych, niewymagaj¹c¹ anga¿owa3

Z. Biskupski, Leasing w praktyce, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.
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nia du¿ych œrodków w³asnych. Przez ca³y okres obowi¹zywania umowy leasingu lokomotywa pozostaje w³asnoœci¹ finansuj¹cego, korzystaj¹cy (przewoŸnik)
natomiast, p³ac¹c op³aty leasingowe, wykorzystuje j¹ do realizacji pracy przewozowej. Leasing daje mo¿liwoœæ wliczania ca³ej p³aconej przez leasingobiorcê
raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu. Jest to metoda finansowania
skupiaj¹c¹ zarówno cechy najmu (dzier¿awy), jak i kredytu. W transakcji leasingu uczestnicz¹:
– finansuj¹cy (leasingodawca) – firma œwiadcz¹ca us³ugi finansowe, która pokrywa koszty nabycia lokomotywy, staj¹c siê jej fizycznym w³aœcicielem;
– korzystaj¹cy (leasingobiorca) – operator kolejowy eksploatuj¹cy lokomotywê;
– dostawca (producent) – wskazany przez korzystaj¹cego podmiot, od którego
finansuj¹cy nabywa pojazd;
– przedmiot leasingu – œrodek transportu (lokomotywa) finansowany przez
leasingodawcê i u¿ytkowany przez leasingobiorcê na ogólnych warunkach
umowy leasingu.
W ramach umowy leasingodawca zobowi¹zuje siê nabyæ od wskazanego
producenta lokomotywê i oddaæ j¹ przewoŸnikowi do eksploatacji na czas oznaczony, tj. okres podstawowy leasingu, który rozpoczyna siê z dniem podpisania
umowy leasingu, a koñczy siê z up³ywem miesi¹ca, za który zgodnie z harmonogramem nale¿na jest ostatnia rata leasingowa.
Finansuj¹cy ma mo¿liwoœæ dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytu³u
u¿ywania lokomotywy, poniewa¿ w czasie trwania umowy leasingu pozostaje
jej w³aœcicielem.
W opracowaniu4 leasing zosta³ podzielony umownie na dwa rodzaje – operacyjny oraz finansowy (kapita³owy). W bran¿y transportowej najczêœciej wystêpuje
leasing operacyjny zawierany jako umowa krótkoterminowa, której okres trwania
w przypadku lokomotywy wynosi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
czyli nie mniej ni¿ dwa lata. W umowach leasingu operacyjnego raty nie obejmuj¹
zwykle ca³ej wartoœci lokomotywy i mog¹ zawieraæ klauzule umo¿liwiaj¹ce jej
wykupienie za okreœlon¹ w umowie cenê, po zakoñczeniu umowy leasingu.
Jak pokazano na rysunku 1, struktura rynku pojazdów trakcyjnych w Europie charakteryzuje siê przewag¹ lokomotyw stanowi¹cych w³asnoœæ operatorów
kolejowych. Wed³ug informacji jakie podano na Europejskim Forum Taborowym zorganizowanym w Warszawie w 2016 r., oko³o 6% ogó³u europejskiej floty
lokomotyw finansowanych jest w formie leasingu.
Dostawy lokomotyw w Europie realizowane w ostatnich czterech latach finansowane by³y w formie leasingu w ponad 20%. Oznacza to, ¿e taka forma finansowania lokomotyw staje siê coraz bardziej popularna. W 2013 r., wed³ug portalu
Rynek Kolejowy, blisko dwie trzecie ankietowanych krajowych przewoŸników
kolejowych deklarowa³o zakup lokomotyw finansowany ze Ÿróde³ zewnêtrznych.
4

D. Kosacka-Olszewska, B. Olszewski, Leasing 2014, DK Doradztwo, Bia³ystok 2014.
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Rysunek 1. Forma finansowania zakupu lokomotyw w Europie
ród³o: C. Bessler, Making flexibility possible, Europejskie Forum Taborowe, Warszawa 2016.

1.2. Kredyt
Kredyt jako forma finansowania zakupu nowych lub u¿ywanych lokomotyw
jest udzielany przez bank lub wyspecjalizowane instytucje finansowe zwane
kredytodawc¹. Wœród przewoŸników kolejowych kredyt jest rzadziej wykorzystywan¹ form¹ finansowania ni¿ leasing. Jest to spowodowane bardziej restrykcyjnymi wymaganiami stawianymi przewoŸnikowi kolejowemu z uwagi na
fakt, ¿e kredytodawcy zale¿y na maksymalizacji bezpieczeñstwa transakcji.
W przypadku kredytowania lokomotyw lub innych pojazdów szynowych prawdopodobieñstwo otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej jest du¿e, poniewa¿ finansowany pojazd stanowi zabezpieczenie kredytu. Po zaci¹gniêciu kredytu, w odró¿nieniu od leasingu, operator kolejowy staje siê wspó³w³aœcicielem
nabytego pojazdu, co pozwala go amortyzowaæ, a czêœæ odsetkow¹ kredytu wliczaæ do kosztów uzyskania przychodu.
1.3. Wynajem
Wynajem lokomotyw (FSL – full service leasing) jest szczególn¹ form¹ leasingu
(wynajmu, dzier¿awy) ³¹cz¹c¹ w sobie cechy leasingu operacyjnego oraz us³ug
zarz¹dzania i administrowania flot¹. PrzewoŸnik, korzystaj¹cy z takiego rozwi¹zania, w ramach zawartej umowy jest zobowi¹zany do p³acenia sta³ego wynagrodzenia dla wynajmuj¹cego, zawiera ono w sobie uœredniony koszt posiadania oraz zysk z tytu³u nadawania us³ugi. Wysokoœæ raty jest porównywalna
do raty leasingowej, poniewa¿ nie uwzglêdnia ca³ej wartoœci pojazdu szynowego.
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Obecnie na rynku europejskim dzia³a kilkanaœcie podmiotów oferuj¹cych
us³ugi wynajmu lokomotyw elektrycznych i spalinowych, ich oferta obejmuje
g³ównie rynki lokalne. Dziêki lokomotywom wielosystemowym, posiadaj¹cym
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wydane w kilku krajach, oferta
tego typu firm mo¿e obejmowaæ równie¿ najem pojazdów do obs³ugi dedykowanych miêdzynarodowych korytarzy transportowych.
W tabeli 2 przedstawiono ofertê najwiêkszych udzia³owców rynku wynajmu
lokomotyw elektrycznych w Europie.
Tabela 2. Oferta najmu lokomotyw elektrycznych w Europie
Lp.

Oferta wynajmu
lokomotyw elektrycznych

Podmiot

1

Akiem

Bombardier Traxx F140 AC
Bombardier Traxx F140 MS
Bombardier Traxx F140 AC
Alstom Prima BB 36000
Alstom Prima BB37000

2

MRCE Dispolok

Siemens Vectron
Siemens ES 64 F4
Siemens ES 64 U2
Bombardier Traxx F140 AC

3

Railpool

Bombardier Traxx F140
Bombardier Traxx F140
Bombardier Traxx F140
Bombardier Traxx F140
Siemens Vectron AC

4

Alpha and Trains

Bombardier Traxx F140AC

AC3
AC2
MS
DC

ród³o: Opracowanie w³asne.

Spoœród wymienionych firm najszersz¹ ofert¹ dysponuj¹ Akiem, Railpool
oraz MRCE Dispolok, na polskim rynku wynajmuj¹ one lokomotywy produkcji
Siemens, Bombardier i Alstom prywatnym i pañstwowym przewoŸnikom kolejowym, takim jak: Lotos Kolej, CTL Logistics Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. do realizacji pracy przewozowej w kraju i zagranic¹.

2. Podstawowe za³o¿enia dla strategii taborowej
Decyzje zwi¹zane z budowaniem strategii taborowej oparte na zakupie nowych lokomotyw uzale¿nione mog¹ byæ od wielu zmiennych decyzyjnych.
Przedstawiono je na rysunku 2. Zosta³y one dok³adnie zdefiniowane w pracach
Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.
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ZMIENNE DECYZYJNE

TECHNICZNE

JAKOŒCIOWE

parametry trakcyjne

wspó³czynnik
gotowoœci technicznej

nacisk na oœ

wymagania
wynikaj¹ce z technologii
obs³ugi i napraw

system zasilania
trakcji elektrycznej
urz¹dzenia bezpieczeñstwa
ruchu poci¹gu

EKONOMICZNE

koszty LCC

koszty nabycia
œrednioroczny
koszt utrzymania

przebiegi
miêdzynaprawcze
trwa³oœæ pojazdu,
jego elementów i zespo³ów

œrednioroczny
koszt eksploatacji

FORMALNO-INSTYTUCJONALNE

dopuszczenie
do eksploatacji
wymagania
œrodowiskowe|
techniczne specyfikacje
interoperacyjnoœci
dokumenty normalizacyjne
i karty UIC

urz¹dzenia radio³¹cznoœci

budowa modu³owa

Rysunek 2. Zmienne decyzyjne w procesie zakupu lokomotyw
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Michnej, The interoperation of rail vehicles on the liberalized rail transport market. Horizons of Railway Transport, „Scientific Papers University of ilina” 2011,
vol. 2, no. 1, s. 106–112.

Jedna z grup zmiennych dotyczy kosztów wynikaj¹cych z nabycia, eksploatacji
i utrzymania lokomotywy, takich jak:
– koszty LCC – koszty cyklu trwa³oœci (ang. life cycle costs) uwzglêdniaj¹ce
pe³ny cykl „¿ycia” pojazdu od chwili powstania koncepcji przez eksploatacjê
do momentu z³omowania (recyclingu). W strukturze tych kosztów s¹ m.in.:
– koszty nabycia – zwi¹zane g³ównie z cen¹ oferowanego pojazdu i obecnie,
wed³ug autorów, nie mog¹ stanowiæ podstawy decyzji przy wyborze oferty
bez przeprowadzenia wczeœniejszej analizy LCC;
– œrednioroczne koszty utrzymania dla przyjêtego okresu trwa³oœci pojazdu,
szacuje siê je, przyjmuj¹c:
– koszt naprawy awaryjnej okreœlony dla prognozowanego wspó³czynnika
awarii. W strukturze niezawodnoœciowej oferowanego pojazdu – model
FMEA – nale¿y przyj¹æ najs³absze ogniwa pojazdu,
– liczbê poszczególnych rodzajów napraw z uwzglêdnieniem wymaganego
okresu trwa³oœci pojazdu i rocznego przebiegu,
– koszty napraw bie¿¹cych, rewizyjnych, g³ównych i awaryjnych okreœlone
na podstawie podanego œredniego kosztu roboczogodziny,
– przebiegi miêdzyprzegl¹dowe i okresy miêdzynaprawcze dla pojazdu,
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– koszty wynikaj¹ce z realizacji wszystkich poziomów utrzymania w³¹cznie
z naprawami awaryjnymi;
– œrednioroczne koszty eksploatacji okreœla siê przy za³o¿eniu kosztów energii
elektrycznej, a dla spalinowych pojazdów trakcyjnych kosztów paliwa, a tak¿e
u¿ytkowania infrastruktury (obejmuj¹ one m.in. koszty udostêpnienia sieci
kolejowej oraz koszty zu¿ycia toru zale¿ne od masy pojazdu, liczby osi, prêdkoœci i czêstotliwoœci ruchu).
Efekty ekonomiczne przyjêtych wariantów oraz ograniczenia stosowania
mog¹ byæ okreœlone przez analizê porównawcz¹ dotycz¹c¹ okreœlonych scenariuszy. Analiza porównawcza wykonywana jest na podstawie przyjêtego modelu
decyzyjnego (analizy LCC).

Podsumowanie
Zalet¹ rozwi¹zania zwi¹zanego z wynajmem lokomotyw jest du¿a elastycznoœæ w zakresie utrzymywania efektywnego ilostanu eksploatowanych pojazdów. Firmy wynajmuj¹ce posiadaj¹ w ofercie przewa¿nie flotê pojazdów charakteryzuj¹c¹ siê wiekiem poni¿ej 10 lat i wysok¹ niezawodnoœci¹. Dodatkowo, co
ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia efektywnoœci operacyjnej
przewozów kolejowych, przewoŸnik nie ponosi kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem zaplecza serwisowego oraz odpowiedzialnoœci technicznej zwi¹zanej
z utrzymaniem lokomotywy.
Wad¹ tego rozwi¹zania mog¹ byæ wy¿sze koszty eksploatacji ni¿ pojazdów
zakupionych ze œrodków w³asnych, nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e zakup
pojazdów szynowych wi¹¿e siê z wysokimi nak³adami inwestycyjnymi oraz koniecznoœci¹ ponoszenia tzw. kosztów posiadania. Ponadto na przewoŸniku kolejowym spoczywa odpowiedzialnoœæ zwi¹zana z zapewnieniem wymaganego
przepisami prawa poziomu bezpieczeñstwa eksploatacji.
Jak pokazuje przyk³ad jednego z operatorów kolejowych, spó³ki CTL Logistics,
dysponuje on zarówno pojazdami zakupionymi ze œrodków w³asnych, jak i ze
œrodków pochodz¹cych z kredytów bankowych, a w zale¿noœci od krótkoterminowych potrzeb przewozowych wynajmuje on lokomotywy do realizacji
okreœlonych relacji transportowych.
Wynajem pojazdów jest bardzo atrakcyjny dla operatorów kolejowych
w przypadku pozyskiwania krótkoterminowych zleceñ na przewozy towarowe
realizowane poza granicami kraju, poniewa¿ skraca czas przygotowania operacyjnego do realizacji przewozów oraz ogranicza ryzyko inwestycyjne zwi¹zane z zakupem nowego taboru.
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DECISION MAKING PROBLEMS IN FINANCING OF THE PURCHASE
OF THE ELECTRIC LOCOMOTIVES FOR RAIL TRANSPORT
Summary: Orientation of rail freight transport operators for comprehensive service
chain and the dynamic changes in the structure of demand for services in international transport of goods require thoughtful approach to issues related to the organization and management of rail vehicles fleet. The authors of this article presented the
synthetic characteristics of the European rental market of locomotives and attempted
to define the essentials of strategy for national rail operators carrying out international transport of goods.
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KOLEJE DU¯YCH PRÊDKOŒCI –
WYZWANIE ROZWOJOWE POLSKIEGO TRANSPORTU
Streszczenie: Omówiono uwarunkowania i szanse powrotu do realizacji wielkiego
projektu rozwojowego w polskim transporcie, jakim jest budowa linii kolejowej du¿ych prêdkoœci Warszawa–£ódŸ–Poznañ/Wroc³aw oraz uruchomienia na tej linii
przewozów pasa¿erskich poci¹gami du¿ych prêdkoœci z prêdkoœci¹ maksymaln¹ do
350 km/h. Projekt ten (nazywany lini¹ Y) zosta³ rozpoczêty w 2008 r., ale w 2011 r. jego
realizacja zosta³a wstrzymana. W tekœcie wskazano argumentacjê przemawiaj¹c¹ zarówno przeciw linii Y, jak i na jej korzyœæ. Przedstawiono równie¿ niezbêdne wydatki
inwestycyjne na realizacjê projektu w konfrontacji z prognozowanym PKB, a tak¿e
wskazano na korzyœci spo³eczno-ekonomiczne i finansowe p³yn¹ce z jego wykonania.
Relacja koszty/korzyœci jest bardzo korzystna dla ca³ego projektu.

Wprowadzenie
Minione lata, a zw³aszcza okres po uzyskaniu pe³nego cz³onkowstwa w Unii
Europejskiej w 2004 r., charakteryzowa³y siê dzia³aniami preferencyjnymi pañstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej w Polsce –
budowano autostrady, drogi ekspresowe, ale równie¿ infrastrukturê drogow¹
w miastach i w gminach. W tej dziedzinie Polska ma niew¹tpliwie bardzo du¿e
osi¹gniêcia. Planuj¹c dalszy rozwój polskiej infrastruktury transportowej, nale¿y
d¹¿yæ do zapewnienia równowagi pomiêdzy osi¹gniêtym ju¿ i ci¹gle wzmacnianym nasyceniem obszaru kraju wszelk¹ infrastruktur¹ drogow¹ a niezbêdnym
rozwojem infrastruktury kolejowej, stwarzaj¹cym przes³anki do przesuniêæ
strukturalnych popytu ku kolei, jako ga³êzi transportu bardziej przyjaznej œrodowisku naturalnemu i odci¹¿aj¹cej wewn¹trzkrajowy ruch drogowy. Nie mo¿na
jednak abstrahowaæ od procesów rozwojowych w infrastrukturze kolei zachodz¹cych w wy¿ej rozwiniêtych krajach Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy,
Francja, Hiszpania czy W³ochy. Realizowana tam od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego
stulecia polityka rozwoju infrastruktury kolejowej kszta³towana by³a w du¿ym
stopniu pod k¹tem budowy zintegrowanej sieci linii i poci¹gów du¿ych prêdkoœci.
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1. Koncepcja kolei du¿ych prêdkoœci
Pierwsze prace studialne na rozwojem linii kolejowych du¿ych prêdkoœci
(KDP) prowadzone by³y w Polsce ju¿ w po³owie lat 90. ubieg³ego stulecia1,
wówczas nie by³o jednak¿e warunków do realizacji nowych inwestycji kolejowych. Do koncepcji KDP powrócono 10 lat póŸniej, kiedy to Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa opracowa³o wstêpne studium wykonalnoœci budowy
nowej linii kolejowej du¿ych prêdkoœci w Polsce2. W studium rekomendowano
budowê nowej linii kolejowej du¿ych prêdkoœci Warszawa–£ódŸ–Wroc³aw/Poznañ (tzw. linia Y ze wzglêdu na jej charakterystyczny kszta³t na mapie Polski).
Wyniki okaza³y siê na tyle zachêcaj¹ce, ¿e rz¹d wpisa³ ten projekt do oficjalnego
dokumentu polityki transportowej z 2005 r. pod nazw¹ Strategia rozwoju
transportu na lata 2007–2013. Nastêpnie, w 2007 r. przy akceptacji Komisji Europejskiej, projekt KDP zosta³ ujêty w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Œrodowisko jako zadanie finansowane ze œrodków unijnych w latach
2007–2013, na prace przygotowawcze przeznaczono 80 mln EUR. W grudniu
2008 r. Rada Ministrów przyjê³a uchwa³ê 276/2008 w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami du¿ych prêdkoœci w Polsce. Okreœlono w niej zadania niezbêdne do realizacji przyjêtego celu i wyznaczono harmonogram budowy nowej linii Warszawa–£ódŸ–Poznañ/Wroc³aw i uruchomienia przewozów
do 2020 r. Wed³ug przywo³anej uchwa³y KDP w Polsce mia³y sk³adaæ siê z nowej
linii Warszawa–£ódŸ–Poznañ/Wroc³aw o d³ugoœci ok. 484 km oraz zmodernizowanej do parametrów linii du¿ej prêdkoœci, tj. do parametru 250 km/h, linii E-65
Po³udnie (Centralna Magistrala Kolejowa, CMK) z Warszawy do Katowic i Krakowa (razem 373 km, w tym 150 km nowych odcinków linii, stanowi¹cych
przed³u¿enie CMK do Krakowa i Katowic) z mo¿liw¹ w póŸniejszym okresie
rozbudow¹ do granicy czeskiej i s³owackiej. Dodatkowo planowano budowê
linii konwencjonalnej £ódŸ–Opoczno o d³ugoœci 74 km, maj¹cej na celu stworzenie po³¹czenia pomiêdzy lini¹ Y a CMK.
W koñcu 2011 r. g³ówne prace przygotowawcze zwi¹zane z budow¹ i uruchomieniem przewozów kolejami du¿ych prêdkoœci zosta³y wstrzymane,
a wed³ug innego okreœlenia „zamro¿one”. Decyzja ta zosta³a przekazana przez
ówczesnego ministra wraz z argumentacj¹, ¿e brakuje œrodków bud¿etowych
na tê inwestycjê. Podkreœliæ jednak trzeba, ¿e decyzja, o której mowa, nie by³a
konsekwentnie wdra¿ana i w dalszym ci¹gu realizowano szereg rozpoczêtych
1

2

Zob. R. Sikora, Kierunkowy program rozwoju linii kolejowych du¿ych prêdkoœci w Polsce, „Przegl¹d
Kolejowy” 1995, nr 2.
Wstêpne studium wykonalnoœci budowy linii du¿ych prêdkoœci Wroc³aw/Poznañ–£ódŸ–Warszawa,
wykonane przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa we wrzeœniu 2005 r. na zlecenie
PKP PLK S.A., maszynopis powielony.
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prac przygotowawczych3. Co wiêcej, ten sam minister uczestniczy³ w posiedzeniach Rady Unii Europejskiej, gdzie musia³ broniæ od dawna ugruntowanego
stanowiska Polski co do w³¹czenia w sieæ TEN-T zarówno projektu KDP Y, jak
i projektu KDP CMK Po³udnie do treœci rozporz¹dzenia 1315/2013, o którym
bêdzie dalej mowa. Widaæ wiêc, ¿e gremia czy osoby odpowiedzialne za politykê transportow¹ nie prezentuj¹ konsekwentnego i jednoznacznego stanowiska
w sprawie projektu KDP Y. Wiadomo równie¿, ¿e bez programowego wsparcia
g³ównych si³ politycznych projekt KDP w Polsce w ogóle nie mo¿e byæ zrealizowany. Obecnie dominuje stanowisko niechêtne temu projektowi. G³ówne partie
polityczne nie postrzegaj¹ projektu KDP Y jako najwiêkszego wyzwania cywilizacyjno-rozwojowego w polskim transporcie.
Wydaje siê jednak, ¿e po 2020 r. partie polityczne nie powinny abstrahowaæ
od aspiracji rozwojowych polskiego spo³eczeñstwa, od oczekiwañ sta³ego podwy¿szania jakoœci i standardów ¿ycia ludnoœci, jak i od d¹¿enia do dorównania,
równie¿ w obszarze infrastruktury kolejowej, wysoko rozwiniêtym krajom
Europy Zachodniej. Wypada wiêc wyraziæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci g³ówne
si³y polityczne w Polsce powróc¹ do projektu KDP Y. Polska osi¹gnê³a bowiem
na tyle wysoki poziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego, ¿e budowa linii kolejowej du¿ych prêdkoœci to element, który nie mo¿e byæ pomijany w d³ugofalowym planowaniu rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej.

3

W szczególnoœci zakoñczono „Studium wykonalnoœci dla budowy linii kolejowej du¿ych prêdkoœci »Warszawa–£ódŸ–Poznañ/Wroc³aw«”, wykonane na zlecenie PLK SA przez Konsorcjum firm
Ingenieria IDOM Internacional S.A. oraz Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (studium formalnie zosta³o zakoñczone w 2011 r., ale niektóre jego raporty wymaga³y dalszych
uszczegó³owieñ i ulepszeñ, dlatego ostateczne wersje poszczególnych raportów datowane s¹ na
2013 r.). W ministerstwie nadal dzia³a³, utworzony w 2008 r., Miêdzyresortowy Zespó³ ds. KDP, który
w 2013 r., po zapoznaniu siê z treœci¹ studium, rekomendowa³ rz¹dowi ostateczny przebieg linii Y.
W 2014 r. zakoñczono prace studialne w zakresie wêz³ów KDP w Poznaniu, £odzi, Wroc³awiu
i Warszawie. Od 2014 r. konsorcjum firm IDOM realizuje na zlecenie PLK SA „Wstêpne studium
wykonalnoœci dla przed³u¿enia linii du¿ych prêdkoœci Warszawa–£ódŸ–Poznañ/Wroc³aw do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republik¹ Czesk¹ w kierunku Pragi”.
W 2016 r. zakoñczona zostanie budowa podziemnego dworca £ódŸ–Fabryczna dostosowanego
do obs³ugi poci¹gów du¿ej prêdkoœci. Ponadto w minionych latach znacznie zaawansowano liczne prace projektowe i modernizacyjne na Centralnej Magistrali Kolejowej (Linia E-65 Po³udnie).
Wyposa¿ono ten odcinek E-65 w Europejski System Sterowania Poci¹giem (ETCS) poziomu 1,
podniesiono prêdkoœæ maksymaln¹ do 200 km/h na 90 km jej d³ugoœci, co jest warunkiem
osi¹gniêcia tego parametru na ca³ym odcinku po³udniowej E-65, tj. Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie,
a w póŸniejszym okresie parametru 250 km/h na tym odcinku, wymieniono sieæ trakcyjn¹, przystosowuj¹c j¹ do przysz³ej wymiany na sieæ 25 kV, która jest przewidziana dla poci¹gów du¿ych
prêdkoœci.
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2. Argumenty na rzecz budowy kolei du¿ych prêdkoœci
Byæ mo¿e autor niniejszego tekstu jest nadmiernym optymist¹, twierdz¹c, ¿e
pomimo zmiennoœci stanowisk g³ównych partii politycznych, projekt budowy
w Polsce nowej linii kolejowej du¿ych prêdkoœci Y ma szanse na realizacjê
w perspektywie do 2030 r. Przemawiaj¹ za tym zobowi¹zania miêdzynarodowe
Polski, a tak¿e stanowisko w³adz krajowych odpowiedzialnych za politykê
transportow¹. W tym ostatnim przypadku nale¿y wskazaæ na dwa wa¿ne dokumenty polityczno-gospodarcze, które tak¹ mo¿liwoœæ przewiduj¹. Pierwszym
z nich jest Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektyw¹ do 2030 r.),
gdzie istnieje zapis, ¿e „do 2020 r. podjêta zostanie decyzja dotycz¹ca ewentualnej budowy systemu kolei du¿ych prêdkoœci uzupe³nionego o tzw. Y”4. Natomiast drugim jest przyjêta 13 grudnia 2011 r. Uchwa³a nr 239 Rady Ministrów
w sprawie przyjêcia Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030
(KPZK 2030) (MP z 2012 r., poz. 252). Wskazany dokument zawiera m.in. mapy
etapowego rozwoju sieci kolejowej w Polsce z zaznaczonymi liniami du¿ych
prêdkoœci, w tym projektu Y wed³ug koncepcji przyjêtej w uchwale Rady Ministrów 276/2008. Wspomniane zobowi¹zania miêdzynarodowe Polski wynikaj¹
z Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1315/2013 w sprawie
rozwoju sieci TEN-T5. W rozporz¹dzeniu tym ujêto jako elementy sieci kolei du¿ych prêdkoœci zarówno liniê Warszawa–£ódŸ–Poznañ/Wroc³aw (projekt Y)
wraz z odcinkami Poznañ– Berlin i Wroc³aw–Praga, jak i liniê Warszawa–Katowice/Kraków (CMK), przewidzian¹ do modernizacji do parametru prêdkoœci
poci¹gów 250 km/h, wraz z odcinkiem Ostrawa–Brno. Obie linie zaliczono do
elementów sieci bazowej TEN-T, a ich realizacja powinna zostaæ zakoñczona do
2030 r. Mo¿na dodaæ, ¿e szeroko rozumiana opinia publiczna w Polsce w zdecydowanej wiêkszoœci popiera realizacjê projektu KDP Y, chocia¿ po og³oszeniu
tego projektu nie brakowa³o w œrodowisku eksperckim oraz w mediach g³osów
krytycznych, sprzeciwiaj¹cych siê tej inwestycji. Argumentowano, ¿e linia KDP
jest w Polsce niepotrzebna, ¿e Polski nie staæ na jej budowê w daj¹cej siê przewidzieæ perspektywie, ¿e nie ma sensu budowa linii Warszawa–Poznañ/Wroc³aw
bez linii KDP do Moskwy6, ¿e jest to zwyk³y wymys³, fanaberia i ekstrawagan4

5

6

Zob. www.mir.gov.pl – mo¿na pomin¹æ szersz¹ dyskusjê na temat intencji autorów tego zapisu
(zdania) w formalnym dokumencie polityki transportowej. Dla przysz³ego „systemu kolei du¿ych
prêdkoœci” w Polsce projekt Y ma podstawowe znaczenie i nie istnieje on bez tej linii. Tak wiêc sens
transportowy ma budowa systemu KDP rozumianego jako linia Y, nastêpnie mo¿e on byæ „uzupe³niony” o inne linie (np. CMK Po³udnie), a nie odwrotnie.
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylaj¹cego decyzjê nr 661/2010/UE (Dz. Urz. KE L348/1).
Argument lansowany g³ównie przez prominentnych polityków SLD, ¿e polski projekt KDP Y
by³by uzasadniony jedynie wówczas, gdyby wpisano go w sieæ po³¹czeñ miêdzynarodowych Mo-

Koleje du¿ych prêdkoœci – wyzwanie rozwojowe polskiego transportu

199

cja lobby kolejowego, co jest w istocie szkodliwe dla Polski. Nie brakowa³o, i nadal nie brakuje, populistyczno-demagogicznych kontrargumentów sprowadzaj¹cych siê do przeliczania kwot przeznaczonych na liniê KDP Y na mo¿liw¹ do
zmodernizowania d³ugoœæ linii konwencjonalnych, albo d³ugoœæ dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, albo budow¹ ¿³obków, przedszkoli, szkó³,
szpitali czy leków, które mo¿na by³oby wydaæ potrzebuj¹cym. Taka argumentacja nie jest czymœ nowym, poniewa¿ u¿ywano jej w ka¿dym kraju, gdzie po raz
pierwszy budowano linie KDP – demagogia i populizm to cechy, które nie maj¹
specyfiki narodowoœciowej i wystêpuj¹ wszêdzie. Wspomnieæ mo¿na jeszcze
o tzw. „zielonych”, którzy na ogó³ s¹ przeciwko budowie nowych linii kolejowych.
Istnieje wiele znacz¹cych argumentów na rzecz realizacji projektu budowy
KDP Y w Polsce, ale ich szersze omawianie przekroczy³oby ramy niniejszego
wywodu i raczej nadaje siê na odrêbn¹, doœæ obszern¹ monografiê. Wskazaæ
mo¿na, ¿e za realizacj¹ projektu budowy nowej linii KDP Y przemawiaj¹:
1) argumenty o charakterze cywilizacyjnym, takie jak m.in.: oczekiwanie, by
spo³eczeñstwo mog³o w jak najszerszym zakresie korzystaæ z postêpu cywilizacyjnego i wzrostu ogólnego dobrobytu, jaki ma miejsce w Polsce po wejœciu do Unii Europejskiej, koniecznoœæ nad¹¿ania Polski za europejskim
i œwiatowym postêpem techniczno-technologicznym, transfer wiedzy i know-how
do kraju, rozwój dyscyplin naukowych zwi¹zanych z kolejami du¿ych prêdkoœci, które s¹ synonimem najbardziej zaawansowanych technologii przemys³owych we wspó³czesnym œwiecie;
2) argumenty o charakterze gospodarczym, takie jak m.in.: poprawa konkurencyjnoœci miêdzynarodowej Polski, poprawa konkurencyjnoœci regionów,
przez które bêdzie przebiegaæ nowa linia KDP, a tak¿e regionów z ni¹ stycznych, rozwój turystyki i wszelkich kontaktów biznesowych, rozwój przemys³u obs³uguj¹cego sektor kolejowy (producenci taboru, wyposa¿enia,
skwa–Berlin (zob. np. £. Pastor, Czy „Igrek” ma szansê powróciæ do gry?, „Rynek Kolejowy” 2016,
nr 1–2), autor uznaje za nieuprawniony i nietrafny, jak i szkodliwy dla interesów Polski, szczególnie gdy propagowany jest na forum Unii Europejskiej. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e ju¿ dawno
polski projekt KDP Y funkcjonuje na forach ró¿nych organizacji miêdzynarodowych (np. UIC,
CER) i w dokumentach Unii Europejskiej jako tzw. projekt korytarzowy (aktualnie, zgodnie z rozporz¹dzeniem 1315/2013, wpisany jest do korytarza Morze Pó³nocne–Morze Ba³tyckie), przewidziane s¹ tak¿e po³¹czenia du¿ych prêdkoœci Poznañ–Berlin oraz Wroc³aw–Praga, jako kolejne
etapy rozwojowe projektu Y. Polski projekt KDP Y nie jest autonomiczny, izolowany od sieci
po³¹czeñ z innymi krajami Unii Europejskiej, lecz sensu stricto miêdzynarodowy. Oczekiwanie, ¿e
polski projekt KDP Y bêdzie zintegrowany czy skoordynowany z projektami linii du¿ych prêdkoœci do Moskwy (przez Miñsk) jest zbyt daleko id¹ce. Rosja prowadzi w³asn¹ i odmienn¹ od Unii
Europejskiej politykê transportow¹, a Polska, integruj¹c siê z Zachodem, nie ma interesu politycznego i ekonomicznego w uzgadnianiu z Rosj¹ budowy nowej linii KDP. W tym kontekœcie zrozumia³e by³oby jedynie takie stanowisko, ¿e je¿eli kiedyœ (raczej w niedaj¹cej siê przewidzieæ
przysz³oœci) Rosja i Bia³oruœ wybuduj¹ now¹ liniê KDP normalnotorow¹ Moskwa–Miñsk–Brzeœæ,
to Polska mog³aby rozwa¿yæ budowê nowego odcinka KDP Warszawa–Terespol–Brzeœæ, o ile bêdzie to zgodne z szeroko rozumianym interesem Polski.
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urz¹dzeñ trakcji i infrastruktury), tworzenie nowych miejsc pracy u zarz¹dców infrastruktury kolejowej, przewoŸników kolejowych i u dostawców
zwi¹zanych z sektorem kolejowym, wzrost jakoœci i ogólnego poziomu kwalifikacji personelu pracuj¹cego na rzecz KDP;
3) argumenty o charakterze transportowym, w tym w szczególnoœci: bezpoœrednie i silne oddzia³ywanie na stronê popytow¹ rynku przewozowego
w wyniku radykalnego skrócenia czasów przejazdu pasa¿erów w relacjach
obs³ugiwanych przez now¹ liniê KDP, poœrednie, ale równie¿ silne
oddzia³ywanie na stronê popytow¹ rynku w wyniku przejêcia du¿ej czêœci
pasa¿erów w obs³ugiwanych relacjach z alternatywnych form przewozu (samochody prywatne, autobusy, samoloty), wzbudzanie nowego popytu na
kolejowe przewozy pasa¿erskie powsta³ego w wyniku pojawienia siê atrakcyjnej oferty przewozowej (np. stworzenie mo¿liwoœci szybkiego przemieszczania du¿ej liczby pasa¿erów na ró¿ne imprezy masowe lub w celach turystyczno-wypoczynkowych), poprawa bezpieczeñstwa ruchu kolejowego
i punktualnoœci (regularnoœci) kursowania poci¹gów – wzrost tzw. pewnoœci
oferty przewozowej, wzrost komfortu us³ug przewozowych, poœrednie oddzia³ywanie na spadek zat³oczenia dróg i ograniczanie kongestii w relacjach
przewozowych obs³ugiwanych przez now¹ liniê;
4) argumenty zwi¹zane z ograniczaniem kosztów zewnêtrznych transportu, takie jak m.in.: ograniczanie wypadkowoœci w transporcie i jej negatywnych
skutków, ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególnoœci CO2, ograniczanie ha³asu transportowego.
Jak widaæ na podstawie tego, dodajmy niepe³nego, zestawienia spektrum
argumentów przemawiaj¹cych za budow¹ w Polsce nowej linii KDP Y jest bardzo szerokie. Chocia¿ trudno jednoznacznie wartoœciowaæ podane argumenty,
np. przez przypisywanie im konkretnych wag, w dalszej czêœci pracy przedstawiono fragment rachunku korzyœci dla projektu Y. Warto zwróciæ uwagê na bardzo istotn¹ argumentacjê zwi¹zan¹ ze stron¹ popytow¹ pasa¿erskich przewozów miêdzyregionalnych w Polsce. W okresie dynamicznego rozwoju sieci
autostrad i dróg ekspresowych, bardzo wysokiego poziomu motoryzacji oraz
powszechnego wystêpowania kongestii ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia. Znaj¹c uk³ad geograficzny polskiej sieci transportowej, ³atwo mo¿na
zaobserwowaæ, ¿e gdy nie bêdzie zrealizowany projekt KDP Y, na obszarze Centralnej Polski powstanie luka uniemo¿liwiaj¹ca planowanie szybkich po³¹czeñ
kolejowych pomiêdzy zachodni¹ i pó³nocno-zachodni¹ a wschodni¹ i po³udniowo-wschodni¹ Polsk¹, jak i po³¹czeñ stolicy z tymi regionami. Konwencjonalne po³¹czenia kolejowe bêd¹ wprawdzie istnia³y, ale ich oferta nie bêdzie
atrakcyjna czasowo, co sk³aniaæ bêdzie do korzystania z samochodów prywatnych lub po³¹czeñ autobusowych dziêki rozwiniêtej sieci autostrad i dróg ekspresowych b¹dŸ z po³¹czeñ lotniczych. W przewozach miêdzyregionalnych,
zw³aszcza w przedziale odleg³oœci od 200 km do 600 km, obydwie alternatywy
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bêd¹ niekorzystne pod wzglêdem ekonomicznym. Jest to argument przemawiaj¹cy za koniecznoœci¹ budowy linii KDP Y zgodnie z planowanym przebiegiem na obszarze centralnej i zachodniej Polski. Odleg³oœci przewozu (przejazdu)
pasa¿erów w przedziale od 200 km do 600 km, zgodnie z opini¹ badaczy zajmuj¹cych siê problematyk¹ transportow¹, stanowi¹ tzw. optimum dla poci¹gów
du¿ych prêdkoœci. Warto podkreœliæ, ¿e niemal wszystkie relacje przewozowe,
które mog³yby byæ obs³ugiwane przez now¹ lini¹ KDP Y, mieszcz¹ siê w tym
optymalnym przedziale.

3. Korzyœci transportowe i gospodarcze zwi¹zane z kolejami
du¿ych prêdkoœci
W tabeli 1 zestawiono 28 ró¿nych relacji przewozowych objêtych pozytywnymi skutkami realizacji projektu budowy linii Y. Wiele z nich polega na czêœciowym wykorzystaniu linii Y i linii konwencjonalnych przewidzianych do
modernizacji do parametru 160 km/h. Jak widaæ z tego zestawienia, budowa
linii Y spowoduje swoist¹ rewolucjê w czasach przejazdów pomiêdzy du¿ymi
miastami w Polsce i bêdzie oddzia³ywa³a nie tylko na aglomeracje po³o¿one na
trasie jej przebiegu (Warszawa, £ódŸ, Ostrów Wlkp./Kalisz, Poznañ i Wroc³aw),
ale tak¿e na takie miasta, jak: Gdañsk/Sopot/Gdynia, Bia³ystok, Lublin/Zamoœæ
i Rzeszów oraz Szczecin, Gorzów Wlkp., Zielon¹ Górê, Opole, Katowice i Kraków. Inaczej mówi¹c, w wyniku budowy linii Y ulegn¹ radykalnemu skróceniu
odleg³oœci czasowe pomiêdzy najwiêkszymi miastami w Polsce. Oznaczaæ to bêdzie ca³kowit¹ i korzystn¹ z makroekonomicznego punktu widzenia zmianê
struktury popytu na miêdzyregionalne przewozy pasa¿erskie w Polsce. Linia Y
przejê³aby nie tylko istniej¹cy do momentu jej uruchomienia pasa¿erski ruch
kolejowy w relacjach po³o¿onych na trasie jej przebiegu wraz z przed³u¿eniami
po liniach konwencjonalnych, ale tak¿e zminimalizowa³aby krajowy ruch lotniczy oraz przejê³aby du¿¹ czêœæ przejazdów samochodami prywatnymi i autobusami w relacjach miêdzyregionalnych. Ponadto zawsze pewn¹ niewiadom¹ jest
tzw. ruch wzbudzony, czyli wygenerowany dodatkowo w wyniku pojawienia
siê nowej i atrakcyjnej oferty przewozowej. Z doœwiadczeñ miêdzynarodowych
wynika, ¿e mo¿e on stanowiæ nawet do 20% przewozów na nowej linii KDP.
Kiedy dyskutowano publicznie o budowie KDP Y, ugruntowa³o siê przekonanie, ¿e jest to projekt bardzo drogi, zdaniem czêœci dyskutantów, Polski nie
staæ na jego realizacjê. Trudno by³oby nie zgodziæ siê z pierwsz¹ czêœci¹ powy¿szej opinii, ale z jej drug¹ czêœci¹ mo¿na polemizowaæ. Autorzy konsorcjum
IDOM w cytowanym ju¿ studium okreœlili podstawowe parametry finansowe
dla projektu linii Y, w cenach sta³ych z 2010 r., nastêpuj¹co: wydatki inwestycyjne na ca³y projekt 31,7 mld PLN, w tym 28,9 mld PLN na infrastrukturê oraz
2,8 mld PLN na tabor i jego zaplecze techniczne (33 poci¹gów zespolonych du-
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¿ych prêdkoœci). Roczne koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury KDP
okreœlono w dwóch przedzia³ach czasowych (w cenach sta³ych z 2010 r.):
pierwszych 10 lat eksploatacji linii Y – 249,1 mln PLN rocznie, nastêpne 10 lat –
254,5 mln PLN rocznie7.
Tabela 1. Siatka po³¹czeñ realizowana na bazie linii KDP Y Warszawa–£ódŸ–Poznañ–
Wroc³aw
Czas po³¹czeñ (godz.:min)
Relacje

kolejowych –
obecnie

Warszawa–£ódŸ
Warszawa–Kalisz
Warszawa–Poznañ
Warszawa–Wroc³aw
Warszawa–Szczecin
Warszawa–Berlin
Warszawa–Zielona Góra
Warszawa–Gorzów Wlkp.
£ódŸ–Kalisz
£ódŸ–Poznañ
£ódŸ–Wroc³aw
£ódŸ–Szczecin
Kraków–Poznañ
Kraków–Szczecin
Kraków–Berlin
Lublin–£ódŸ
Lublin–Poznañ
Lublin–Wroc³aw
Lublin–Szczecin
Bia³ystok–£ódŸ
Bia³ystok–Poznañ
Bia³ystok–Wroc³aw
Bia³ystok–Szczecin
Gdañsk–£ódŸ
Gdañsk–Kalisz
Gdañsk–Wroc³aw
Rzeszów–Poznañ

01:30
04:00
02:45
05:00
05:30
06:00
05:15
05:00
01:45
03:15
04:00
05:45
06:15
08:30
09:00
04:15
06:00
08:00
08:45
04:00
06:15
08:30
08:15
06:00
07:00
07:00
08:15

Rzeszów–Szczecin

10:30

lotniczych

drogowych

kolejowych –
linie KDP oraz
konwencjonalne
po modernizacji

02:40

02:00
03:45
04:30
05:30
08:15
07:30
06:00
06:45
01:45
02:45
03:30
07:00
06:00
09:15
05:30
04:15
06:15
07:00
11:00
05:15
06:45
08:30
10:30
05:30
05:45
07:15
09:30

00:45
01:15
01:30
01:30
03:15
03:45
03:00
03:15
00:30
01:15
01:15
03:00
03:15
05:00
05:30
02:30
05:00
03:45
05:00
02:15
03:15
03:15
05:00
03:30
03:30
04:00
04:45

11:45

06:30

02:55
02:55
03:20
04:00
03:10

04:40
05:05

ród³o: Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. – Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami du¿ych prêdkoœci w Polsce, s. 36–37.
7

Studium wykonalnoœci dla budowy linii kolejowej du¿ych prêdkoœci Warszawa–£ódŸ–Poznañ/
Wroc³aw, Konsorcjum IDOM, Warszawa 2013, maszynopis powielony, s. 245–251.
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Mo¿na dodaæ, ¿e wartoœæ ca³kowitych nak³adów inwestycyjnych na projekt Y
na poziomie 31,7 mld PLN, a z pewn¹ rezerw¹ i po uwzglêdnieniu kwoty oko³o
0,5 mld PLN na dwuletni¹ fazê certyfikacji, niezbêdnych prób i rozruchu, na poziomie oko³o 32,5 mld PLN, jest o ponad 20% wy¿sza w porównaniu do szacunków z 2008 r., ale wydaje siê realistyczna. Odejmuj¹c od tej wartoœci 2,8 mld
PLN wydatków na tabor i jego zaplecze techniczne, poniewa¿ finansowanie inwestycji taborowych stanowi odrêbne zagadnienie, mo¿na przyj¹æ, ¿e wydatki
na sam¹ liniê KDP Y stanowi¹ kwotê 29,7 mld PLN, z czego 2,2 mld PLN
poch³on¹ prace przygotowawcze w pierwszych dwóch latach realizacji projektu
oraz 0,5 mld PLN w dwuletniej fazie prób i certyfikacji po zakoñczeniu budowy.
Je¿eli – przyjmuj¹c ca³kiem hipotetycznie – zgodnie z deklaracj¹ zawart¹ w Strategii rozwoju transportu do 2020 r. podjêta zostanie pozytywna decyzja w sprawie budowy nowej linii KDP Y, to jej faktyczna budowa, po wykonaniu niezbêdnych prac przygotowawczych w latach 2021–2022, mog³aby rozpocz¹æ siê
w 2023 r. Zak³adaj¹c równie¿ bardzo optymistycznie szeœcioletni cykl inwestycyjny oraz dwuletni okres niezbêdnych prób i uruchomienia systemu, ca³y projekt móg³by zostaæ zakoñczony w 2030 r. Wynika st¹d, ¿e w pierwszych dwóch
latach realizacji projektu KDP Y nale¿a³oby ponosiæ wydatki inwestycyjne na
poziomie 1,1 mld PLN rocznie, w za³o¿onym szeœcioletnim cyklu inwestycyjnym przeciêtne roczne wydatki na budowê linii Y musia³yby wynosiæ oko³o
4,5 mld PLN rocznie, a w ostatnich dwóch latach cyklu inwestycyjnego po
0,25 mld PLN rocznie8.
Ogólna i œrednioroczna kwota wydatków na realizacjê projektu Y w zakresie
infrastruktury kolejowej (szczególnie w fazie budowy linii) mo¿e wydawaæ siê
relatywnie wysoka, ale nie s¹ to kwoty nierealne i niemo¿liwe do zrealizowania,
uwzglêdniaj¹c kolejn¹ perspektywê bud¿etow¹ Unii Europejskiej na lata
2021–2027. Wed³ug w³asnych szacunków autora, przy za³o¿eniu, ¿e ca³oœæ wydatków na budowê linii KDP Y sfinansowano by tylko i wy³¹cznie z bud¿etu
pañstwa, udzia³ tych wydatków w PKB by³by relatywnie niewielki i wyniós³by
0,05% PKB w fazie przedinwestycyjnej w latach 2021–2022 i w granicach od
0,19% do 0,16% PKB w okresie realizacji inwestycji w latach 2023–2028. Oceny te
wskazuj¹, ¿e teza krytyków projektu budowy linii KDP Y, stwierdzaj¹ca, ¿e to
nadmierne obci¹¿enie bud¿etu pañstwa i Polski nie staæ na tak¹ inwestycjê, jest
nieuprawniona i nie zosta³a poparta analiz¹ realnych mo¿liwoœci polskiej gospodarki. Budowa tej linii jest wyborem politycznym, wyborem okreœlonej opcji
polskiej polityki transportowej. Z oczywistych wzglêdów jeszcze mniejsze
obci¹¿enie bezpoœrednie dla bud¿etu pañstwa da³by realny wariant polegaj¹cy
na sfinansowaniu budowy linii Y w 50% ze œrodków bud¿etowych i w 50% z in8

Za³o¿enie co do równoœci wydatków w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego jest ca³kowicie hipotetyczne – w rzeczywistoœci wydatki ponosi siê zgodnie ze szczegó³owymi harmonogramami wykonywanych prac.
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nych Ÿróde³, takich jak bezpoœrednie dotacje z Unii Europejskiej uzupe³nione
o kredyty zaci¹gane w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W przypadku
osi¹gniêcia takiej struktury finansowania teza o nadmiernym obci¹¿eniu bud¿etu wydatkami na projekt linii Y jest jeszcze bardziej nieuprawniona. Pozostaj¹c
przy hipotezach, mo¿na by³oby – ujmuj¹c rzecz teoretycznie – za³o¿yæ finansowanie budowy linii Y w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
podobnie jak w przypadku niektórych polskich autostrad, bud¿et pañstwa
minimalizuje wówczas bie¿¹ce wydatki inwestycyjne, a finansowanie projektu zapewnia partner prywatny. Takie finansowanie du¿ych projektów infrastrukturalnych prowadzi jednak do znacznego wzrostu bie¿¹cych kosztów dostêpu do
danej infrastruktury dla póŸniejszych jej u¿ytkowników ze wzglêdu na zawy¿one stawki wynikaj¹ce z koniecznoœci sp³aty komercyjnego zad³u¿enia.
Z projektem KDP Y wi¹¿¹ siê nie tylko wydatki inwestycyjne, lecz tak¿e potencjalne korzyœci wynikaj¹ce z jego realizacji, ich beneficjentami bêdzie
spo³eczeñstwo i gospodarka. Ze wzglêdu na ograniczone ramy pracy nie jest
mo¿liwe zaprezentowanie pe³nego rachunku kosztów i korzyœci omawianego
projektu, a w szczególnoœci tabelaryczne porównanie wszelkich korzyœci finansowych oraz spo³eczno-ekonomicznych p³yn¹cych z projektu w okresie 30 lat
eksploatacji linii z wszelkimi wydatkami inwestycyjnymi na jego realizacjê, niezale¿nie od tego, kto je poniós³, powiêkszonymi o obligatoryjne wydatki z bud¿etu pañstwa (dotacje) niezbêdnymi w okresie eksploatacji nowej linii na jej
utrzymanie. Uwzglêdniaj¹c takie podejœcie, przyjmuj¹c niektóre za³o¿enia we
w³asnym zakresie oraz korzystaj¹c z wyników cytowanego studium, zaprezentowano w skrótowej i w dalece uproszczonej formie ogólne wyniki analizy kosztów i korzyœci projektu KDP Y z zastosowaniem zalecanej dla projektów kolejowych finansowej i ekonomicznej stopy dyskontowej 5%9.
Zdyskontowana na rok (0) wartoœæ nak³adów inwestycyjnych, uwzglêdniaj¹ca równie¿ wydatki na tabor i jego zaplecze techniczne w 7 i 8 roku cyklu
inwestycyjnego wynosz¹ce po 1,4 mld PLN oraz wydatki na rozruch projektu
w 9 i 10 roku cyklu po 0,25 mld PLN rocznie, przy stopie dyskontowej 5%, wynosi 25 mld PLN. Przy ca³kowitych rocznych kosztach eksploatacji i utrzymania
infrastruktury KDP Y na poziomie 250–260 mln PLN i za³o¿eniu, ¿e bud¿et pañstwa na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów pokryje oko³o 60% tych kosztów dotacj¹ bezpoœredni¹10, jego wydatki na ten cel wynios¹ rocznie 150–156 mln PLN,
pocz¹wszy od 11 roku do 40 roku realizacji ca³ego projektu. Zdyskontowana na
rok (0) wartoœæ dotacji z bud¿etu pañstwa na eksploatacjê i utrzymanie linii
9
10

Zob. niebieska ksiêga. Sektor kolejowy. Infrastruktura i tabor, Inicjatywa Jaspers, Warszawa 2008.
Za³o¿enie to wynika z zasad kalkulacji stawek dostêpu do infrastruktury kolejowej, mog¹ one
uwzglêdniaæ tylko niektóre pozycje faktycznie ponoszonych przez zarz¹dcê infrastruktury kolejowej kosztów, pozosta³e koszty pokrywa bud¿et pañstwa – zob. Rozporz¹dzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które s¹ ponoszone bezpoœrednio jako rezultat przejazdu poci¹gu (Dz. Urz. KE L148/17).
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KDP Y wynosi 1,4 mld PLN, natomiast ta sama wartoœæ zdyskontowana na rok
(0)E, czyli na rok zakoñczenia inwestycji bezpoœrednio przed rozpoczêciem
eksploatacji, wynosi 2,3 mld PLN. £¹cznie wydatki inwestycyjne na ca³y projekt
KDP Y oraz wydatki bud¿etu pañstwa na utrzymanie i eksploatacjê linii Y, zdyskontowane na rok (0), wynosz¹ 26,4 mld PLN. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przy sfinansowaniu ca³oœci wydatków inwestycyjnych na projekt Y (poza taborem)
z bud¿etu pañstwa oraz ze œrodków bezzwrotnych Unii Europejskiej, jego
rentownoœæ finansowa dla zarz¹dcy infrastruktury bêdzie zbli¿ona do zera, poniewa¿ zgodnie ze stosowanymi zasadami bud¿et pañstwa obligatoryjnie przejmie
finansowanie 60% kosztów eksploatacji i utrzymania linii Y, a pozosta³e 40%
tych kosztów (wraz z odpowiednimi narzutami) zarz¹dca bêdzie musia³ pokryæ
ze stawek za jej udostêpnianie, op³acanych przez przewoŸników kolejowych.
Z tego powodu w symulowanym rachunku kosztów i korzyœci ca³ego projektu
KDY Y mo¿na przyj¹æ, ¿e zarz¹dca infrastruktury (nowej linii Y) nie bêdzie
bezpoœrednim beneficjentem korzyœci finansowych z niego p³yn¹cych, oprócz
takich trudno wymiernych efektów, jak: utworzenie nowych miejsc pracy, nabycie nowego know-how, wzrost wiedzy i kwalifikacji pracowników itp.
Wszelkie dotychczasowe analizy op³acalnoœci projektu KDP Y wskazywa³y,
¿e po jego zrealizowaniu bêdzie on efektywny inwestycyjnie i operacyjnie
z punktu widzenia przewoŸnika kolejowego, który we w³asnym zakresie sfinansuje zakupy niezbêdnego taboru i budowê odpowiedniego zaplecza technicznego
dla tego¿ taboru (œrodki w³asne + kredyt), a nastêpnie z bie¿¹cych przychodów
bêdzie pokrywa³ wszelkie koszty operacyjne przewozów i sp³aca³ zainwestowany kapita³ obcy. Wyniki cytowanego studium potwierdzaj¹ w ca³ej rozci¹g³oœci
to za³o¿enie. Obliczona w ramach analizy rentownoœci finansowej inwestycji
z punktu widzenia przewoŸnika kolejowego zdyskontowana na rok (0) wartoœæ
przep³ywów pieniê¿nych netto projektu Y w czêœci taborowej wynosi oko³o
2,2 mld PLN, a finansowa wewnêtrzna stopa zwrotu 12,8% i jest wiêcej ni¿
dwuipó³krotnie wy¿sza od przyjêtej stopy dyskontowej (5%) 11. Jak widaæ
w œwietle tych wyników, projekt Y w czêœci taborowej bêdzie bardzo rentowny
z punktu widzenia przewoŸnika kolejowego, a relatywnie wysoka nadwy¿ka
finansowa pozwoli na pe³ne odtwarzanie parku taborowego zaanga¿owanego
do przewozów, a tak¿e na nowe inwestycje w tym zakresie.
Skala korzyœci p³yn¹cych z realizacji projektu KDP Y bêdzie znacznie szersza, je¿eli uwzglêdni siê w analizach nie tylko bezpoœrednie korzyœci finansowe
przewoŸnika kolejowego, ale tak¿e korzyœci o charakterze spo³eczno-ekonomicznym p³yn¹ce z tego projektu, rozumiane i wyliczane jako:
1) korzyœci p³yn¹ce z oszczêdnoœci czasu – obejmuj¹ wszelkie oszczêdnoœci czasu pasa¿erów przejêtych z konwencjonalnego transportu kolejowego, trans-

11

Studium wykonalnoœci…, s. 253.

206

Juliusz Engelhardt

portu drogowego (samochody prywatne i autobusy), transportu lotniczego
oraz pasa¿erów z tzw. ruchu wzbudzonego;
2) korzyœci z oszczêdnoœci w kosztach eksploatacji taboru – obejmuj¹ wszelkie
oszczêdnoœci w kosztach eksploatacji pojazdów samochodowych i samolotów ponoszone przez spo³eczeñstwo, powsta³e w wyniku przejêcia pasa¿erów;
3) korzyœci zwi¹zane z ograniczeniem wypadkowoœci – obejmuj¹ wszelkie zaoszczêdzone w wyniku przejêcia pasa¿erów spo³eczne koszty wypadków,
w szczególnoœci oszczêdnoœci zwi¹zane z ograniczeniem liczby osób rannych
(koszty leczenia) i zabitych, a tak¿e zwi¹zane z ograniczeniem strat materialnych i innych wydatków pochodnych;
4) korzyœci œrodowiskowe oraz osi¹gane dziêki redukcji ha³asu – obejmuj¹
wszelkie korzyœci dla œrodowiska naturalnego zwi¹zane z ograniczeniem ruchu
pojazdów samochodowych i samolotów dziêki przejêciu przewozów, takie
jak: zmniejszone emisje szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczone
wywo³ywanie drgañ, pozytywny wp³yw na stan zdrowotnoœci itp.
Szersze omówienie zasad kalkulacji tego rodzaju korzyœci zawiera przywo³ana ju¿ niebieska ksiêga. W studium oszacowano poszczególne rodzaje korzyœci spo³eczno-ekonomicznych dla projektu KDP Y. W celu zachowania spójnoœci
za³o¿onych porównañ autor we w³asnym zakresie doszacowa³ poszczególne rodzaje korzyœci w kolejnych latach trwania projektu w taki sposób, aby obj¹æ, liczony jako 30 lat, okres eksploatacji linii, po 10 latach cyklu inwestycyjnego, czyli
³¹cznie 40 lat od rozpoczêcia budowy. Wyniki analizy wskazuj¹ na bardzo du¿¹
skalê potencjalnych korzyœci spo³eczno-ekonomicznych p³yn¹cych z projektu
KDP Y, a trzeba podkreœliæ, ¿e opieraj¹ siê one na bardzo konserwatywnych,
a zatem niezwykle ostro¿nych, za³o¿eniach prognostycznych w zakresie wielkoœci
przewozów12. £¹czna kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych na projekt KDP Y (razem z wydatkami na tabor) zosta³a oszacowana (w cenach sta³ych
z 2010 r.) na 32,5 mld PLN.
Je¿eli analizuj¹c parametry ekonomiczne projektu, wstêpnie przeciwstawimy
tej kwocie 122,8 mld PLN korzyœci spo³eczno-ekonomicznych ogó³em, powiêkszonych dodatkowo o 2,2 mld PLN korzyœci finansowych przewoŸnika kolejowego, to relacja korzyœci/koszty (B/C Ratio) wyniesie 125,0 mld PLN/32,5 mld
PLN = 3,85, co mo¿na zinterpretowaæ w ten sposób, ¿e korzyœci p³yn¹ce z projektu KDP Y bêd¹ 3,85 razy wy¿sze od jego kosztów, przy rachunku prowadzo12

Zdaniem niektórych ekspertów za³o¿one w studium wielkoœci przewozów lini¹ KDY Y w okresie
po pierwszych 5 latach jej eksploatacji na poziomie 10,7 mln pasa¿erów rocznie (w pierwszym
roku 9,8 mln pasa¿erów) mog³yby byæ wy¿sze o oko³o 10–20%. Wy¿sze wolumeny pasa¿erów to
równie¿ wiêksza praca przewozowa przyjmowana w prognozach, od której z kolei zale¿¹ pozosta³e wartoœci poszczególnych rodzajów korzyœci spo³eczno-ekonomicznych wyliczanych na podstawie wskaŸników jednostkowych. Wydaje siê jednak, ¿e w prognozach potencjalnych korzyœci
spo³eczno-ekonomicznych lepiej jest oprzeæ siê na bardziej konserwatywnych ni¿ nazbyt optymistycznych za³o¿eniach, tak jak zrobili to autorzy cytowanego studium.
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nym wprawdzie w cenach sta³ych, ale nieuwzglêdniaj¹cym up³ywu czasu.
To wstêpne porównanie nie jest wiêc miarodajne, poniewa¿ ma oczywiste wady
metodologiczne. Po sprowadzeniu parametrów ekonomicznych do wzajemnej
porównywalnoœci, czyli po ich zdyskontowaniu i obliczeniu wartoœci bie¿¹cej na
rok (0), nak³ady inwestycyjne na projekt KDP Y wynosz¹ 25 mld PLN, a powiêkszone o zdyskontowane dotacje do utrzymania i eksploatacji linii Y – 26,4 mld
PLN, przy zdyskontowanej sumie korzyœci spo³eczno-ekonomicznych oko³o
34,0 mld PLN, któr¹ nale¿y powiêkszyæ o 2,2 mld PLN korzyœci finansowych
przewoŸnika kolejowego. Tak wiêc po zapewnieniu pe³nej porównywalnoœci
parametrów ekonomicznych relacja korzyœci/koszty (B/C Ratio) dla projektu
KDY Y wyniesie 36,2 mld PLN/26,4 mld PLN = 1,37. Taki poziom wskaŸnika B/C
Ratio oznacza, ¿e ca³y projekt KDP Y jest wysoce efektywny dla polskiego
spo³eczeñstwa i ca³ej gospodarki, poniewa¿ wygeneruje znaczn¹ nadwy¿kê korzyœci spo³eczno-ekonomicznych i finansowych w porównaniu do wydatków
z nim zwi¹zanych. Mo¿na stwierdziæ, ¿e zainwestowana na ca³y projekt w okresie 10 lat kwota 32,5 mld PLN bêdzie wydatkiem, który w nastêpnych 30 latach
wygeneruje olbrzymie korzyœci spo³eczno-gospodarcze. Œwiadczy o tym wartoœæ bie¿¹ca tych korzyœci sprowadzona do pierwszego roku (0)E eksploatacji
projektu Y, wynosz¹ca oko³o 55,4 mld PLN, nale¿y j¹ pomniejszyæ o zdyskontowan¹ do tego samego roku wartoœæ bie¿¹c¹ wydatków bud¿etowych na utrzymanie linii Y, tj. o kwotê 2,3 mld PLN i jednoczeœnie powiêkszyæ o 2,2 mld PLN
korzyœci finansowych przewoŸnika kolejowego – daje to razem kwotê 55,3 mld
PLN korzyœci netto w okresie 30 lat. Dodajmy, ¿e to ostatnie porównanie jest
mo¿liwe jedynie przy za³o¿eniu, ¿e uprzednio poniesione wydatki inwestycyjne
na infrastrukturê kolejow¹ traktujemy jako tzw. „koszty utopione” i niezwracane.

Podsumowanie
1. Mimo ¿e w koñcu 2011 r. g³ówne prace przygotowawcze dotycz¹ce budowy
i uruchomienia przewozów kolejami du¿ych prêdkoœci w Polsce zosta³y
wstrzymane, projekt ten ma szanse realizacji w perspektywie do 2030 r. Przemawiaj¹ za nim zobowi¹zania miêdzynarodowe Polski, ale te¿ stanowisko
w³adz krajowych odpowiedzialnych za politykê transportow¹, aktualnie nie
wyklucza siê tej opcji rozwojowej.
2. W sprawie powrotu do realizacji projektu KDP Y g³ówne partie polityczne
prezentowa³y i nadal prezentuj¹ zró¿nicowane i niejednoznaczne stanowiska, w³adze regionalne i szeroko rozumiana opinia publiczna s¹, w wiêkszoœci, przekonane do koniecznoœci realizacji projektu, ale nadal nie brakuje
populistyczno-demagogicznych postulatów przeciwnych projektowi.
3. Istnieje wiele argumentów na rzecz realizacji projektu budowy KDP w Polsce.
S¹ to argumenty o pod³o¿u cywilizacyjnym i gospodarczym, a tak¿e o charak-
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terze transportowym oraz zwi¹zane z ograniczaniem kosztów zewnêtrznych
transportu.
Realizacja projektu KDP Y spowoduje rewolucyjne zmiany w czasach przejazdów pomiêdzy du¿ymi miastami w Polsce, polegaj¹ce na ich wydatnym
skróceniu. Oznaczaæ to bêdzie ca³kowit¹, korzystn¹ z makroekonomicznego
punktu widzenia zmianê struktury popytu na miêdzyregionalne przewozy
pasa¿erskie w Polsce. Linia KDP Y przejê³aby nie tylko istniej¹cy do momentu jej uruchomienia pasa¿erski ruch kolejowy w relacjach po³o¿onych na
trasie jej przebiegu wraz z przed³u¿eniami po liniach konwencjonalnych, ale
tak¿e zminimalizowa³aby krajowy ruch lotniczy oraz przejê³aby du¿¹ czêœæ
przejazdów samochodami prywatnymi i autobusami w relacjach miêdzyregionalnych, a dodatkowo mog³aby wygenerowaæ wysoki ruch wzbudzony.
Projekt KDP Y wymaga nak³adów inwestycyjnych na poziomie 32,5 mld
PLN, roz³o¿onych na 10 lat. Teza, ¿e mia³oby to byæ nadmierne obci¹¿enie
bud¿etu pañstwa i Polski nie staæ na tak¹ inwestycjê, jest nieuprawniona
i nie zosta³a oparta na analizie realnych mo¿liwoœci polskiej gospodarki. Budowa tej linii jest wyborem politycznym, wyborem okreœlonej opcji polskiej
polityki transportowej.
Analizy op³acalnoœci projektu KDP Y wskazuj¹, ¿e po zrealizowaniu bêdzie
on wysoce efektywny z punktu widzenia przewoŸnika kolejowego, który sfinansuje zakupy niezbêdnego taboru i budowê odpowiedniego zaplecza
technicznego dla tego taboru.
Relacja korzyœci/koszty (B/C Ratio) dla projektu KDY Y wynosi 1,37. Taki poziom wskaŸnika B/C Ratio oznacza, ¿e projekt jest wysoce efektywny dla
polskiego spo³eczeñstwa i ca³ej gospodarki, poniewa¿ wygeneruje znaczn¹
nadwy¿kê korzyœci spo³eczno-ekonomicznych i finansowych w porównaniu
do wydatków z nim zwi¹zanych.

Literatura
Niebieska ksiêga. Sektor kolejowy. Infrastruktura i tabor, Inicjatywa Jaspers, Warszawa
2008
Pastor £., Czy „Igrek” ma szansê powróciæ do gry?, „Rynek Kolejowy” 2016, nr 1–2
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
i uchylaj¹cego decyzjê nr 661/2010/UE (Dz. Urz. KE L348/1)
Rozporz¹dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie
zasad obliczania kosztów, które s¹ ponoszone bezpoœrednio jako rezultat przejazdu
poci¹gu (Dz. Urz. KE L148/17)
Sikora R., Kierunkowy program rozwoju linii kolejowych du¿ych prêdkoœci w Polsce, „Przegl¹d
Kolejowy” 1995, nr 2
Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektyw¹ do 2030 r.), www.mir.gov.pl
Studium wykonalnoœci dla budowy linii kolejowej du¿ych prêdkoœci Warszawa–£ódŸ–
Poznañ/Wroc³aw, Konsorcjum IDOM, Warszawa 2013, maszynopis powielony

Koleje du¿ych prêdkoœci – wyzwanie rozwojowe polskiego transportu

209

Uchwa³a nr 276 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. – Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami du¿ych prêdkoœci w Polsce
Uchwa³a nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjêcia Koncepcji
przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030 (MP z 2012 r., poz. 252)
Wstêpne studium wykonalnoœci budowy linii du¿ych prêdkoœci Wroc³aw/Poznañ–£ódŸ–
Warszawa, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK), Warszawa 2005, maszynopis powielony
Wstêpne studium wykonalnoœci dla przed³u¿enia linii du¿ych prêdkoœci Warszawa–£ódŸ–
Poznañ/Wroc³aw do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republik¹ Czesk¹ w kierunku Pragi, Konsorcjum IDOM, Warszawa 2015, maszynopis powielony
www.mir.gov.pl
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. – Program
budowy i uruchomienia przewozów kolejami du¿ych prêdkoœci w Polsce

HIGH-SPEED RAILWAYS –
THE DEVELOPMENT CHALLENGE OF POLISH TRANSPORT
Summary: The paper discusses the conditions and opportunities to return to the implementation of the great development project in the Polish transport, which is the
construction of the high-speed railway (HS) Warsaw–£ódŸ–Poznañ/Wroc³aw and run
on this line passenger trains high speed with a maximum speed of 350 km/h. This
project was started in the year 2008, but in the year 2011, its implementation was
halted. In this paper it was emphasized the wide argument that appeals against both
the project Y, as well as on the argumentation in favor of its implementation. It also
presents the necessary capital expenditure for the project in question in the face of
projected GDP and also outlined a number of socio-economic and financial benefits
of its implementation. The relation of cost/benefit is highly favorable, which fully justifies the position of the author, who is a strong supporter of the project HS Y.
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KONSEKWENCJE EKONOMICZNE IMPLEMENTACJI
RECASTU1 I PAKIETU KOLEJOWEGO2
Streszczenie: Celem artyku³u jest zaprezentowanie konsekwencji ekonomicznych
implementacji recastu I pakietu kolejowego do prawa polskiego. Analiza zosta³a dokonana g³ównie na podstawie przepisów dyrektywy 2012/34/UE oraz projektu ustawy
o transporcie kolejowym, który ma implementowaæ jej postanowienia. W niniejszym
artykule poruszono nastêpuj¹ce kwestie: brak zgodnoœci proponowanych definicji z rozumieniem przyjêtym w dyrektywie 2012/34/UE, zakwalifikowanie bocznic kolejowych
do kategorii infrastruktury kolejowej i konsekwencje finansowe z tym zwi¹zane, brak
zachêt do obni¿ania stawek dostêpu do infrastruktury przez zarz¹dców infrastruktury
kolejowej, kwestia ubezpieczenia OC przewoŸnika kolejowego, zasady kalkulacji
op³at za dostêp do obiektów infrastruktury us³ugowej i linii kolejowych. Przeprowadzona analiza wskazuje, ¿e projekt ustawy co do zasady w sposób zgodny z prawem
europejskim implementuje przepisy dyrektywy 2012/34/UE, niemniej jednak wymaga
dopracowania.

Wprowadzenie
Na pocz¹tku lutego 2015 r. Ministerstwo Transportu i Budownictwa skierowa³o
do konsultacji spo³ecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym3. Sk³adaj¹cy siê z 47 artyku³ów, licz¹cy 70 stron, dokument obejmuje
systemow¹ i g³êbok¹ zmianê w kilku kluczowych obszarach funkcjonowania
1
2

3

Recast oznacza przekszta³cenie, zmianê, nowelizacjê dyrektywy.
Na I pakiet kolejowy sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dyrektywy: Dyrektywa 2001/12 z dnia 26 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty; Dyrektywa
2001/13 z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania
licencji przedsiêbiorstwom kolejowych; Dyrektywa 2001/14 z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolnoœci przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania op³at za u¿ytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania œwiadectw bezpieczeñstwa; Dyrektywa 2001/16 z dnia
19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych; Decyzja Komisji z dnia 23 paŸdziernika 2002 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 2001/14/WE w odniesieniu do daty zmiany obowi¹zuj¹cego rozk³adu jazdy transportu kolejowego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw,
Rz¹dowe Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281650/katalog/12335058#12335058
[dostêp: 30.03.2016].
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transportu kolejowego w Polsce. Zawiera zarówno oczekiwan¹ przez rynek
kolejowy implementacjê przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, jak i inne, daleko id¹ce zmiany prawa kolejowego4.
Organizacje spo³eczne aktywnie uczestnicz¹ce w funkcjonowaniu rynku
kolejowego przygotowa³y ponad 100 uwag i propozycji korekt do konsultowanej
nowelizacji ustawy. W licz¹cej 34 strony szczegó³owej analizie przedstawionego
przez ministerstwo materia³u, wskazano elementy wymagaj¹ce doprecyzowania
i weryfikacji. Co tak naprawdê zmieni siê w prawie kolejowym, przedstawiono
w artykule.

1. Zamêt pojêciowy
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada
2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
mia³a zostaæ zaimplementowana do polskiego porz¹dku prawnego jeszcze
w czerwcu 2015 r. Prace nad wdro¿eniem przepisów unijnych rozpoczê³y siê
jednak dopiero teraz. Na stronach internetowych Rz¹dowego Centrum Legislacji
pojawi³y siê projekty aktów prawnych reguluj¹cych transport kolejowy, w tym
tak d³ugo oczekiwana nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym.
Projekt nowelizacji nale¿y oceniæ pozytywnie, za wyj¹tkiem kilku szczegó³ów, które mog¹ spowodowaæ, ¿e dotychczasowe ¿ycie polskiego zarz¹dcy/
przewoŸnika kolejowego stanie siê jeszcze bardziej skomplikowane. Te problemy przedstawiono w artykule.
Z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y pochwaliæ kroki zmierzaj¹ce do implementacji przepisów europejskich. Mam na myœli zarówno wspomnian¹ w uzasadnieniu
(w tzw. tabeli zgodnoœci) do projektu nowelizacji dyrektywê 2012/34/UE, jak i Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
interoperacyjnoœci systemu kolei we Wspólnocie5. Nie wiedzieæ czemu, ustawodawca przemilcza fakt wdra¿ania dyrektywy 2008/57/WE do polskiego porz¹dku
prawnego, przez co nie wiadomo, w mojej ocenie, które przepisy projektu ustawy o transporcie kolejowym stanowi¹ implementacjê tej dyrektywy. A to powinno byæ powszechnie znane na etapie procesu legislacyjnego.
Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym ma na celu wdro¿enie nowego
systemu i czyni to równie¿ w zakresie terminologicznym. Nie jest jednak do koñca jasne, z czego wynikaj¹ rozbie¿noœci czy te¿ wzajemne sprzecznoœci definicji
ustawowych zawartych w nowelizowanym akcie oraz tych funkcjonuj¹cych
4

5

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. U. UE L343/32 z 21.11.2012).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
interoperacyjnoœci systemu kolei we Wspólnocie (Dz. U. L191 z 18.07.2008, p. 1).
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w europejskim porz¹dku prawnym. Przyk³adowo, polska definicja „infrastruktury kolejowej” jest zasadniczo rozbie¿na z definicj¹ europejsk¹ zawart¹ w art. 3
pkt 3 dyrektywy 2012/34/UE. Ca³kowicie niepotrzebnie obejmuje ona bowiem
swym zakresem, wy³¹czone przez prawo europejskie, prywatne linie i bocznice
odga³êziaj¹ce siê od torów stacyjnych i szlakowych. Ponadto okreœlenie elementów infrastruktury kolejowej w polskiej ustawie jest niezgodne z wykazem elementów zawartych w za³¹czniku 1 dyrektywy 2012/34/UE. Podobnie definicja
„zdolnoœci przepustowej” jest niezgodna z art. 3 pkt 24 dyrektywy 2012/34/UE,
a definicja „trasy poci¹gu” z art. 3 pkt 27 tej dyrektywy. Doœæ du¿e kontrowersje
budzi równie¿ pojêcie „aplikanta”, który z niewiadomych przyczyn zast¹pi³
„wnioskodawcê” wystêpuj¹cego dotychczas w³aœciwie we wszystkich polskich
wersjach jêzykowych aktów unijnych. Definicja „stacji pasa¿erskiej” jest niezrozumia³a.

2. Kosztowne zmiany dla bocznic
Nowelizowana ustawa, oprócz zamêtu pojêciowego, wprowadza bardzo
istotn¹ zmianê w zakresie kwalifikacji prawnej bocznic kolejowych. Bocznicy
nadano bowiem status infrastruktury kolejowej, a u¿ytkownikowi bocznicy status zarz¹dcy infrastruktury kolejowej. Zabieg ten w œwietle przepisów dyrektyw europejskich by³ ca³kowicie niepotrzebny. Bocznice s¹ bowiem wy³¹czone
spod regulacji przepisów dyrektywy 2012/34/UE. Zgodnie z pkt 12 jej preambu³y „z uwagi na to, ¿e prywatne linie i bocznice, odga³êziaj¹ce siê od torów
stacyjnych i szlakowych, takie jak bocznice i linie zak³adowe, nie s¹ czêœci¹
infrastruktury kolejowej w definicji niniejszej dyrektywy, zarz¹dcy takich
infrastruktur nie powinni podlegaæ obowi¹zkom na³o¿onym na zarz¹dców infrastruktury kolejowej na mocy niniejszej dyrektywy”. Jedynym obowi¹zkiem,
który w przypadku bocznic nale¿a³o spe³niæ, by³o wprowadzenie regu³ zapewniaj¹cych niedyskryminacyjny dostêp do takich bocznic. Wed³ug prawa unijnego
dostêp ma siê odbywaæ na zasadach niedyskryminacyjnych niezale¿nie od tego,
czyj¹ w³asnoœci¹ s¹ te bocznice. Dostêp ma byæ zagwarantowany w przypadku,
gdy stanowi¹ one tory dojazdowe do obiektów infrastruktury us³ugowej, niezbêdnych do œwiadczenia us³ug przewozowych oraz w przypadku, gdy s³u¿¹
one lub mog¹ s³u¿yæ wiêcej ni¿ jednemu klientowi koñcowemu.
Ustawa wprowadza równie¿ pewne zamieszanie w odniesieniu do mo¿liwoœci zarz¹dzania bocznicami przez przewoŸników kolejowych, z jednej strony
bowiem zakazuje, a z drugiej – zezwala. Zgodnie z art. 5 ust. 3a „przewoŸnik kolejowy nie jest uprawniony do zarz¹dzania infrastruktur¹ kolejow¹ z wyj¹tkiem
infrastruktury kolejowej stanowi¹cej element obiektu infrastruktury us³ugowej,
którego jest operatorem”. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 8 projektowanej ustawy „przewoŸnik kolejowy bêd¹cy u¿ytkownikiem bocznicy kolejowej mo¿e
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obj¹æ zarz¹dzane przez siebie bocznice kolejowe certyfikatem bezpieczeñstwa
na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie art. 19
ust. 4”. Trudno z tych przepisów wywieœæ jak¹œ inn¹ rozs¹dn¹ konkluzjê, ani¿eli
tê, ¿e zarz¹dzanie przez przewoŸnika kolejowego bocznicami powinno byæ jak
najbardziej dozwolone.

3. Brak zachêt do obni¿ania stawek za dostêp do infrastruktury
Projekt ustawy, oprócz wype³nienia obowi¹zku zaimplementowania dyrektywy 2012/34/UE, mia³ realizowaæ postanowienia wyroku Trybuna³u Sprawiedliwoœci wydanego w sprawie C-512/106 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Poza wprowadzeniem w art. 33 ust. 5 zasady kalkulacji stawek
opartej na kosztach bezpoœrednich ponoszonych jako rezultat przejazdu poci¹gu
ustawodawca, jak siê wydaje, zignorowa³ obowi¹zek zastosowania systemu zachêt sk³aniaj¹cego zarz¹dcê infrastruktury do zmniejszenia kosztów i wielkoœci
op³at za dostêp do infrastruktury kolejowej. Za³¹cznik nr 3 do nowelizowanej
ustawy mia³ zawieraæ regulacjê dotycz¹c¹ zachêt do zmniejszenia kosztów,
a tak¿e sposobu ich wprowadzenia (stosownie do art. 30 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE), nie zosta³ jednak do³¹czony do tekstu ustawy w procesie
konsultacji. Pominiêcie tak istotnego dokumentu w procesie konsultacji spo³ecznych nie s³u¿y wspólnemu dobru, jakim jest stworzenie transportu kolejowego
konkurencyjnego wzglêdem transportu drogowego.

4. Problem z ubezpieczeniem
Warto zwróciæ uwagê na projekt przepisu art. 47 ust. 7 nowelizowanej ustawy,
zgodnie z którym „wymagania dotycz¹ce odpowiedzialnoœci cywilnej uznaje siê
za spe³nione, gdy przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o udzielenie licencji posiada
ubezpieczenie dzia³alnoœci objêtej licencj¹ lub wyka¿e, ¿e posiada umowy gwarancji ubezpieczenia”. Przepis ten jest sprzeczny w sposób ra¿¹cy z art. 5 ust. 2
Rozporz¹dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiêbiorstwom kolejowym, stanowi on wprost, ¿e organ wydaj¹cy licencje nie mo¿e
¿¹daæ, aby ubezpieczenie sta³o siê skuteczne zanim przedsiêbiorstwo kolejowe
rozpocznie eksploatacjê swoich poci¹gów. Jeœli ta sprzecznoœæ pozostanie w tekœcie ustawy, pierwszeñstwo w stosowaniu bêd¹ mia³y przepisy rozporz¹dzania
wykonawczego.

6

Wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci z dnia 30 maja 2013 r., C-512/10 Komisja przeciwko Polsce.
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5. Nowe zasady kalkulacji op³at za dostêp do obiektów
infrastruktury us³ugowej
Na szczególn¹ pochwa³ê zas³uguje sposób uregulowania kwestii kalkulacji
op³at za dostêp do obiektów infrastruktury us³ugowej. Dotychczas zarz¹dca infrastruktury kolejowej zobowi¹zany by³, zgodnie z § 7 ust. 6 i ust. 7 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostêpu i korzystania z infrastruktury kolejowej7, kalkulowaæ te
op³aty wy³¹cznie na podstawie tej czêœci kosztów, która jest bezpoœrednio
ponoszona przez zarz¹dcê jako rezultat wykonywania przewozów poci¹gami.
Do kosztów tych móg³ on zaliczyæ w szczególnoœci czêœæ kosztów utrzymania
i remontów infrastruktury kolejowej, prowadzenia ruchu poci¹gów czy amortyzacji, je¿eli by³a dokonywana na podstawie rzeczywistego zu¿ycia infrastruktury kolejowej wynikaj¹cego z ruchu kolejowego. Jednoczeœnie zarz¹dca ten nie
móg³, jak w przypadku linii kolejowych, przeprowadziæ badania rynku i wykazaæ, ¿e skalkulowanie w op³atach równie¿ pozosta³ych kosztów nie doprowadzi
do przejêcia przewozów przez transport samochodowy. Takie stanowisko prezentowa³ równie¿ regulator rynku, który w decyzji z dnia 28 czerwca 2015 r.8
podkreœli³, ¿e „przyjêcie do kalkulacji stawek wymienionych powy¿ej nieuzasadnionych kosztów, które nie s¹ bezpoœrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów poci¹gami, œwiadczy o niezastosowaniu siê zarz¹dcy do obowi¹zku okreœlonego w § 7 ust. 18 rozporz¹dzenia MIR, jak równie¿ art. 33 ust. 2
ustawy o transporcie kolejowym, traktuj¹cego ¿e op³ata podstawowa za korzystanie z infrastruktury kolejowej, do której zalicza siê op³ata za dostêp do
urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ poci¹gów uwzglêdniana jest przy uwzglêdnieniu kosztów, jakie bezpoœrednio poniesie zarz¹dca jako rezultat wykonywania
przewozów poci¹gami […]”. Regulator rynku podkreœli³ w decyzji, ¿e „okreœlone przez zarz¹dcê stawki jednostkowe op³at za dostêp do urz¹dzeñ zwi¹zanych
z obs³ug¹ poci¹gów przy przyjêciu nieuzasadnionych kosztów, niebêd¹cych
bezpoœrednim rezultatem wykonywania przewozów poci¹gami naruszaj¹ zasady okreœlania tych stawek, wymienione w przepisach art. 33 ust. 2 ustawy
o transporcie kolejowym oraz § 7 ust. 18 rozporz¹dzenia w sprawie warunków”.
Taki stan prawny przy jednoczesnym braku finansowania ze strony pañstwa
spowodowa³, ¿e zarz¹dcy infrastruktury kolejowej zostali pozostawieni samym
sobie, licz¹c, ¿e mimo braku prawnej mo¿liwoœci pokrycia przynajmniej kosztów
swojej dzia³alnoœci, uda siê im jakoœ przetrwaæ do nowelizacji tych przepisów.
Szansa na zmianê przysz³a wraz z obecn¹ nowelizacj¹ ustawy o transporcie ko7

8

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków
dostêpu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 788).
Decyzja Prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego z dnia 28 czerwca 2015 r., DRRK-WKL.730.3.
2015.JG.
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lejowym, tym razem w sposób w³aœciwy okreœlone zosta³y zasady kalkulacji
op³at za dostêp do obiektów infrastruktury us³ugowej.
Zgodnie z nowymi zasadami op³ata ta nie mo¿e przekraczaæ kosztów udostêpniania obiektu infrastruktury us³ugowej ponoszonych przez operatora powiêkszonych o rozs¹dny zysk okreœlony jako stopa zwrotu z kapita³u w³asnego ustalona przez operatora, uwzglêdniaj¹ca ewentualne ryzyka, w szczególnoœci
zwi¹zane z przychodami, oraz œredni¹ stopê zwrotu dla danego sektora w ostatnich latach, nie wiêksz¹ ni¿ 10%. Polski ustawodawca poszed³ o krok dalej ni¿
czyni to dyrektywa 2012/34/UE, która nie okreœla górnego pu³apu rozs¹dnego
zysku. Niemniej jednak nale¿y, moim zdaniem, pozytywnie oceniæ zaproponowane ograniczenie jako ochronê przed ewentualnymi nadu¿yciami w postaci
sztucznego i nielimitowanego ustalania wysokoœci rozs¹dnego zysku. Oczekiwane
by³oby jednak wprowadzenie stosownych mechanizmów przys³uguj¹cych prezesowi Urzêdu Transportu Kolejowego (UTK), aby móg³ dokonaæ szczegó³owej weryfikacji prawid³owoœci ustalenia rozs¹dnego zysku przez zarz¹dcê infrastruktury kolejowej, tak byœmy d¹¿yli nie do jego maksymalizacji, a do redukcji.

6. Zasady kalkulacji op³at za dostêp do linii kolejowych
Projekt ustawy zak³ada kalkulacjê stawek jednostkowych op³aty podstawowej na podstawie kosztów bezpoœrednich, jakie zarz¹dca poniesie jako rezultat
przejazdu poci¹gu. Stanowi on w projekcie art. 33 ust. 5, ¿e „stawki jednostkowe
op³aty podstawowej ustalane s¹ przez zarz¹dcê przy uwzglêdnieniu kosztów
bezpoœrednich, jakie zarz¹dca ponosi jako rezultat przejazdu poci¹gu”.
Warto zwróciæ uwagê na pewn¹ niespójnoœæ z treœci¹ dyrektywy 2012/34/UE,
operuje on sformu³owaniem „po koszcie”, a nie „z uwzglêdnieniem kosztu”.
Taka rozbie¿noœæ mo¿e spowodowaæ, ¿e w op³atach kalkulowane bêd¹ równie¿
inne koszty, które nie s¹ bezpoœrednio ponoszone jako rezultat przejazdu poci¹gu.

7. Efektywnoœæ kosztu bezpoœredniego
Projekt ustawy, niestety, nie zawiera postanowieñ nakazuj¹cych zarz¹dcy
infrastruktury kolejowej zaliczanie tylko tej czêœci kosztów bezpoœrednich, które
s¹ ponoszone w sposób efektywny. Innymi s³owy, zarz¹dca mo¿e zakwalifikowaæ do grupy kosztów bezpoœrednich równie¿ te koszty, które s¹ ponoszone
przez niego ca³kowicie niezasadnie. Wystarczy, ¿e bêd¹ one bezpoœrednio ponoszone jako rezultat przejazdu poci¹gu.
Ponadto zarzutem dla braku wiarygodnoœci kosztów kwalifikowanych jako
koszty bezpoœrednie mo¿e byæ brak jasnej, sprecyzowanej, jednoznacznej formu³y opisu kategorii finansowych i kosztów bezpoœrednich uwzglêdnianych
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w kalkulacji stawek jednostkowych op³aty podstawowej za dostêp do infrastruktury kolejowej.
Warto zauwa¿yæ, ¿e pojêcia stosowane przez zarz¹dcê infrastruktury kolejowej celem oznaczenia kategorii kosztów, takie jak:
– tory g³ówne zasadnicze (remonty g³ówne),
– sieæ trakcyjna (remonty g³ówne),
– koszty akcji zima (inne),
– koszty zu¿ycia energii (inne),
– maszyny, œrodki transportu kolejowego i urz¹dzenia do robót torowych (inne),
– rozjazdy w torach g³ównych (remonty g³ówne),
– tory g³ówne dodatkowe (remonty g³ówne),
– zespó³ szybkiego usuwania usterek i awarii (inne),
– przejazdy (remonty g³ówne),
– urz¹dzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach (remonty g³ówne),
s¹ niejednoznaczne, nieprecyzyjne i tak naprawdê uniemo¿liwiaj¹ rzeteln¹ weryfikacjê prawid³owoœci przyporz¹dkowania konkretnych kosztów do kategorii
kosztów bezpoœrednich.
Dodatkowo, przyjêta nomenklatura mo¿e, w mojej ocenie, utrudniaæ czy
wrêcz uniemo¿liwiaæ weryfikacjê przekazanych danych z informacjami Ÿród³owymi. Przy braku pe³nej jawnoœci procesu zatwierdzania stawek op³at jednostkowych, z uwagi na tajemnicê przedsiêbiorstwa wydaje siê, ¿e ca³kowita i rzetelna weryfikacja kosztów wskazywanych jako bezpoœrednie nie jest mo¿liwa.

8. Udzia³ kosztów bezpoœrednich w kosztach ca³kowitych
funkcjonowania zarz¹dcy infrastruktury kolejowej
Jeœli chodzi o metodologiê stosowan¹ w celu ustalenia kosztów bezpoœrednich, nale¿y zaznaczyæ, ¿e nadal nie bêdzie w tym wzglêdzie jednolitego rozwi¹zania. W zwi¹zku z tym zgromadzenie pe³nych i wiarygodnych danych statystycznych bêdzie napotykaæ powa¿ne trudnoœci9.
Mimo tych trudnoœci z dotychczas przeprowadzonych analiz wynika, ¿e koszty
bezpoœrednie wykonywania przewozów poci¹gami wynosz¹ ok. 35% œrednich
kosztów10. Podobnego zdania jest Micha³ Wolañski, który w swej opinii11
9

10

11

Por. Opinia rzecznika generalnego Nilla Jääskinena przedstawiona w dniu 13 grudnia 2012 r.
w sprawie C-545/10 ze skargi Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej.
Ph. Wheat, A. Smith, Ch. Nash, (ITS) with contribution from partners: D8-Rail Cost Allocation
for Europe, Version 2.0, March 2009, Cost Allocation of Transport Infrastructure cost (CATRIN).
M. Wolañski, Opinia z dnia 7 sierpnia 2013 r. sporz¹dzona na zlecenie Biura Analiz Sejmowych pt.
Ocena skutków rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”, ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1435), http://orka.sejm.gov.
pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1435 [dostêp: 10.10.2015].
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wskaza³, ¿e w strukturze kosztów eksploatacyjnych zarz¹dców ok. 1/3 stanowi¹
koszty bezpoœrednio zwi¹zane z kursowaniem poci¹gów12.
Zgodnie z danymi przedstawionymi na rysunku 1 wysokoœæ pokrycia kosztów
zarz¹dcy infrastruktury kolejowej wp³ywami ze stawek dostêpu w 2006 r.
kszta³towa³a siê w Polsce na poziomie 90%, a w Republice Federalnej Niemiec
na poziomie znacznie ni¿szym, tj. 60%.
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Rysunek 1. Procent pokrycia kosztów zarz¹dcy infrastruktury wp³ywami ze stawek dostêpu
ród³o: Europejska Konferencja Ministrów Transportu, za M. Wolañski, Opinia z dnia 7 sierpnia
2013 r. pt. Ocena skutków rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”, ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1435), http://orka.sejm.
gov.pl [dostêp: 10.10.2015].

Warto zauwa¿yæ, ¿e kalkulacja op³at za dostêp do infrastruktury kolejowej
oparta wy³¹cznie na kosztach bezpoœrednich spowodowa³a w Polsce obni¿enie
œredniej stawki jednostkowej dla poci¹gów pasa¿erskich tylko o 13% (dla
poci¹gów towarowych obni¿ka by³a nieco wiêksza i plasowa³a siê na poziomie
23,5%)13. Krytycznie nale¿y oceniæ fakt, ¿e ani zarz¹dca infrastruktury kolejowej,

12

13

Rzecznik generalny Nill Jääskinen w opinii przedstawionej w dniu 13 grudnia 2012 r. w sprawie
C-545/10, stwierdzi³ w punkcie 74, ¿e badania ekonometryczne wykazuj¹, ¿e wspó³czynnik kosztów
krañcowych u¿ytkowania infrastruktury kolejowej jest stosunkowo stabilny. Dlatego te¿, skoro
dane statystyczne nie umo¿liwiaj¹ kalkulacji kosztów krañcowych, mo¿na do tego celu przyj¹æ
szacunkowo na przyk³ad oko³o 20% kosztów ca³kowitych finansowania infrastruktury (ang. full financial costs).
Zob. Prezes UTK wyda³ decyzjê zatwierdzaj¹c¹ stawki jednostkowe op³at za dostêp do infrastruktury kolejowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na rozk³ad jazdy poci¹gów 2013/14,
http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/3684,Prezes-UTK-wydal-decyzje-zatwierdzajaca-stawki-jednostkowe-oplat-za-dostep-do-in.html [dostêp: 10.10.2015].
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ani regulator rynku kolejowego nie wykazali, ¿e osi¹gniêty zosta³ oczekiwany
poziom udzia³u kosztów bezpoœrednich w kosztach ca³kowitych w wysokoœci
35% lub mniejszej. Mo¿e to wynikaæ z faktu, ¿e poziom ten nie zosta³ osi¹gniêty,
skoro obni¿ka op³at w transporcie pasa¿erskim by³a tak symboliczna.

Podsumowanie
Braki w osi¹gniêciu standardów europejskich w odniesieniu do wysokoœci
udzia³u kosztów bezpoœrednich w kosztach ca³kowitych powoduj¹, ¿e obowi¹zuj¹cy w Polsce system kalkulacji op³at oraz wysokoœæ stosowanych op³at za
dostêp do infrastruktury wymaga dalszej weryfikacji i korekty. Ocena nowych
regulacji dotycz¹cych kalkulacji op³at za dostêp do obiektów infrastruktury
us³ugowej, brak zachêt dla zarz¹du do obni¿ania kosztów dostêpu do infrastruktury, brak przejrzystoœci i efektywnoœci w obliczaniu kosztu bezpoœredniego,
wskazuje, ¿e nie mo¿na siê spodziewaæ spadku op³at uiszczanych przez przewoŸników kolejowych za dostêp do infrastruktury kolejowej. Wrêcz przeciwnie,
tendencja bêdzie wzrostowa.
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THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE IMPLEMENTATION
OF THE RECAST OF I RAILWAY PACKAGE
Summary: The aim of the article is to present the economic consequences of the implementation into the Polish legal system of the recast of I railway package. The
analysis was conducted based on provisions of directive 2012/34/WE and the draft of
the railway transport act, which shall implement this directive. This article mentions
the following problems: the lack of compliance of the drafted definitions with the
meaning adopted in Directive 2012/34/WE, new understanding of freight yards,
reduction of access fees, RU’s liability insurance and the methodology of access fees
calculation. In my opinion, the provisions of Directive 2012/34/WE were implemented
in general correctly, however they need to be developed further.
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UWAGI NA TEMAT
KOLEJOWYCH KORYTARZY TRANSPORTOWYCH
MIÊDZY POLSK¥ I CZECHAMI1
Streszczenie: Autor przedstawia uwagi na temat kolejowych korytarzy transportowych, w których nastêpuje wymiana towarowa miêdzy Polsk¹ i Czechami, a szerzej
miêdzy pó³noc¹ i po³udniem Europy. Skupia uwagê na korytarzu ba³tycko-adriatyckim w ramach sieci TEN-T, poniewa¿ jest to jedna z najwa¿niejszych transeuropejskich arterii drogowo-kolejowych. Autor wskazuje kluczow¹ dla skutecznoœci
wspó³pracy miêdzy Polsk¹ i Czechami rolê kolejowych po³¹czeñ transgranicznych.
Pos³uguj¹c siê dostêpnymi Ÿród³ami, wskazuje na uwarunkowania konieczne dla rozwoju przewozów towarowych w korytarzu Ba³tyk – Adriatyk z uwzglêdnieniem polskich portów, które stanowi¹ naturalne huby prze³adunkowe dla towarów z Czech
i do Czech.

Wprowadzenie
W kolejowym transporcie towarowym Polski i Czech nastêpuj¹ zmiany2. Polska
kolej w zakresie przewozu ³adunków wzmacnia swoj¹ pozycje na osi pó³noc–
po³udnie. O roli przewozów kolejowych w wymianie towarowej miêdzy Polsk¹
i Czechami, a szerzej miêdzy pó³noc¹ i po³udniem Europy, zadecyduje infrastruktura kolejowa zarówno liniowa, jak i punktowa3. Czechy, kraj l¹dowy, dla swoich globalnych dzia³añ potrzebuj¹ dostêpu do portów morskich, do terminali
portowych4. Czechy i Polska uznaj¹, ¿e konieczna jest realizacja inwestycji w ra1

2

3

4

Artyku³ powsta³ w ramach udzia³u autora w Polsko-Czeskim Forum Rozwoju Transportu.
Powsta³ on na bazie istniej¹cego ju¿ opracowania, zosta³ jednak doprecyzowany i uzupe³niony.
W grudniu 2014 r. spó³ka PKP Cargo S.A. podpisa³a umowê nabycia 80% udzia³ów w firmie Advanced
World Transport – drugim co do wielkoœci przewoŸniku towarowym w Czechach, funkcjonuje on
równie¿ w krajach Europy Œrodkowej i Po³udniowej. Przejêcie prywatnego przewoŸnika
czeskiego przez PKP Cargo Logistics by³o wa¿nym wydarzeniem dla rynku transportowego Unii
Europejskiej.
Dla celów niniejszego opracowania w rozumieniu jej stanu technicznego, parametrów jakoœciowych, liczby terminali itd.
Czechy maj¹ mo¿liwoœci skorzystania z portów na Ba³tyku, Adriatyku, Morzu Czarnym lub Morzu
Pó³nocnym.
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mach korytarza transportowego Ba³tyk – Adriatyk. W opinii obu pañstw przyczyni¹
siê one do poprawy konkurencyjnoœci transportowej i atrakcyjnoœci gospodarczej regionu Europy Œrodkowej5. Celem artyku³u jest wskazanie na uwarunkowania rozwojowe dla kolejowego korytarza transportowego Ba³tyk – Adriatyk.

1. Kilka uwag o gospodarce Polski i Czech
Wed³ug danych Czeskiego Urzêdu Statystycznego (CUS)6 wzrost gospodarczy Republiki Czeskiej w 2014 r. wyniós³ oko³o 2%, a w 2015 r. oko³o 4%. Czynnikiem, który wp³ywa³ na gospodarkê Czech, by³ w szczególnoœci popyt zagraniczny. Konsekwentna polityka finansowa i fiskalna czeskiego rz¹du sprawia,
¿e na 2016 r. prognozowany jest dalszy wzrost gospodarczy. W Polsce w 2015 r.
wzrost gospodarczy szacowany by³ na poziomie 3,6%. By³ jednym z najwy¿szych
w Unii Europejskiej (UE)7. Jak zauwa¿y³a w komentarzu Ma³gorzata Starczewska-Krzysztoszek8, w 2015 r. wzrost polskiego PKB wspiera³ eksport netto. W 2016 r.
prognozuje siê dla Polski oko³o 3,5–4% tempo wzrostu PKB9. Spodziewany jest
spadek eksportu na wschód. Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski wzrasta z uwagi
na perspektywy wzrostu PKB i w dalszym ci¹gu stosunkowo niskie koszty pracy10. Oczekuje siê przyspieszenia w zakresie inwestycji infrastrukturalnych spowodowanego nap³ywem œrodków unijnych z nowej perspektywy. Wed³ug danych
Czeskiego Urzêdu Statystycznego czesko-polskie obroty handlowe w okresie
pierwszych jedenastu miesiêcy 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego, by³y o 8,4% wy¿sze i wynios³y 16 850,6 mln EUR. Wartoœæ czeskiego
eksportu do Polski wzros³a o 6,3% i wynios³a 7 725,8 mln EUR, a wartoœæ importu z Polski wzros³a o 10,3% i wynios³a 9 124,8 mln EUR. Deficyt w handlu
z Polsk¹ wzrós³ o 39,8% i wyniós³ 1 399,1 mln EUR11. Prognozy dla rozwoju wymiany handlowej miêdzy Polska a Czechami, jak wynika np. z raportu Grant
Thornton12 z kwietnia 2015 r., s¹ optymistyczne. Obrazuje to przewidywana dy5

6
7

8

9

10

11

12

Zob. Protokó³ z XXI posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Transgranicznej, 6–7 paŸdziernika 2015 r., Opole.
Zob. Materia³y informacyjne Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2015.
W niektórych krajach by³ wy¿szy np. Rumunii, S³owacji, Zob. Jak roœnie polskie gospodarka na tle
Europy, Forsal.pl [dostêp: 27.05.2016].
Zob. komentarz M. Starczewskiej-Krzysztoszek z konfederacji Lewiatan, Polska gospodarka bêdzie wzrastaæ, www//strefabiznesu.polskatimes.pl [dostêp: 27.05.2016].
Wed³ug ustawy bud¿etowej prognozowany wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. szacowany jest
na 3,7%.
Zob. Analiza makroekonomiczna polskiej gospodarki MSP, Ministerstwo Skarbu Pañstwa, Warszawa
2015.
Biuletyn informacyjny Wydzia³u Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Praga 2016, s. 7.
Raport Grant Thornton, Zagraniczna ekspansja polskich firm – dokonania, ambicje, perspektywy,
Warszawa 2015, s. 16.
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namika polskiego eksportu przedstawiona na rysunku 1. Wedle autorów raportu do g³ównych partnerów handlowych Polski, gdzie w najbli¿szych piêciu latach najsilniej bêdzie rós³ eksport, nale¿¹ Czechy.
W latach 2009–2014 polskie firmy odnotowa³y wzrost sprzeda¿y na rynku
czeskim o 79,3%. Te pozytywne tendencje zostan¹ podtrzymane13. Znaczenie
poszczególnych pañstw w kontekœcie transportu i logistyki dostrzegamy, analizuj¹c Logistics Performance Indeks (LPI) Banku Œwiatowego z 2014 r.14 W rankingu tym Polska i Czechy zajmuj¹ odpowiednio miejsca 31 i 32 na 155 badanych pañstw.

* do wybranych krajów w latach 2015–2020

Rysunek 1. Prognozy dynamiki polskiego eksportu
ród³o: Zagraniczna ekspansja polskich firm – dokonania, ambicje, perspektywy, Raport Grant Thorton,
Warszawa 2015, s. 16.

Ranking wydajnoœci logistycznej dla krajów w 2014 r. przedstawia tabela 115.

13
14

15

Ibidem.
Word Bank 2014, The Logistics Performance Indeks, Global Rankings 2014, http://lpi.wordbank.
org/international/global/2014 [dostêp: 1.02.2016].
WskaŸnik efektywnoœci logistycznej s³u¿y do analizy wydajnoœci œrodowiska logistycznego danego kraju. WskaŸnik stworzono w celu uznania znaczenia logistyki w handlu miêdzynarodowym.
Analizie podlega szeœæ wymiarów logistyki. Nale¿¹ do nich: wydajnoœæ procesu odprawy celnej,
jakoœæ infrastruktury transportowej, konkurencyjnoœæ cenowa w dostarczaniu ³adunków, jakoœæ
us³ug logistycznych, punktualnoœæ dostaw przesy³ek w ramach ustalonego czasu dostawy, transparentnoœæ dostawy i mo¿liwoœæ œledzenia przesy³ek. Zob. P. Murphy, D. Wood, Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice 2011.
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Tabela 1. Ranking wydajnoœci logistycznej wybranych pañstw z uwzglêdnieniem Polski,
Czech i Niemiec i krajów, przez które przebiega korytarz Ba³tyk – Adriatyk (2014 r.)

Pañstwo

LPI
miejsce

LPI
wynik

Kontrola
Infracelna
struktura

Organizacja
przesy³ek

Kompetencje
logistyczne

Identyfikacja
i œledzenie

Terminowoœæ

Niemcy

1

4,12

4,10

4,32

3,74

4,12

4,17

4,36

Szwecja

6

3,96

3,75

4,09

3,76

3,98

3,97

4,26

W³ochy

20

3,69

3,36

3,78

3,54

3,62

3,84

4,05

Austria

22

3,65

3,53

3,64

3,26

3,56

3,93

4,04

Finlandia

24

3,62

3,89

3,52

3,52

3,72

3,31

3,80

Polska

31

3,49

3,26

3,08

3,46

3,47

3,54

4,13

Republika
Czeska

32

3,49

3,24

3,29

3,59

3,51

3,56

3,73

S³owenia

38

3,38

3,11

3,35

3,05

3,51

3,51

3,82

S³owacja

43

3,25

2,89

3,22

3,30

3,16

3,02

3,94

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Word Bank 2014, The Logistics Performance Indeks, Global
Rankings 2014, http://lpi.wordbank.org/international/global/2014 [dostêp: 1.02.2016].

Wyniki rankingu wyraŸnie wskazuj¹ na wiod¹c¹ pozycjê Niemiec w Europie, bior¹c pod uwagê nie tylko infrastrukturê liniow¹. Infrastruktura niemiecka
sk³ada siê ponad 230 tys. km dróg, w tym 12,9 tys. km autostrad, niemal 38 tys. km
linii kolejowych i 7,7 tys. km dróg wodnych œródl¹dowych16. Dla takich krajów,
jak Czechy czy Polska wa¿ne jest po³¹czenie szlaków transportowych (np. kolejowych) z zespo³ami portów w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie-Œwinoujœciu czy
z Hamburgiem, ¿eby wykorzystaæ ich potencja³ dla rozwoju swoich gospodarek.
Rozwój portów polskich zale¿y od sprawnego wydatkowania przez rz¹d œrodków unijnych w zakresie infrastruktury dostêpowej, wpisuj¹cej siê w rozwój
transportowej sieci bazowej Unii17. W ramach instrumentu finansowego UE –
£¹cz¹c Europê (Connecting Europe Facility, CEF) mo¿na uzyskaæ wspó³finansowanie
inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ogólnoeuropejskim do 3 mld EUR.
W ramach œrodków UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2014–2020
jest oko³o 20–30 mld EUR, na projekty morskie przeznaczono oko³o 883 mln
EUR18. Inwestycje kolejowe, u³atwiaj¹ce dostêp z i do portów, realizowane s¹
w ramach przyjêtego przez rz¹d w 2013 r. Programu rozwoju polskich portów
16

17

18

Federalny Urz¹d Statystyczny, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/
Transport Verkehr/TransportVerkehr.html [dostêp: 22.01.2016].
Chodzi o korytarze transportowe w ramach instrumentu finansowego UE – £¹cz¹c Europê (Connecting Europe Facility, CEF).
Zob. Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
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morskich do 2020 roku19. G³ównym celem programu jest finansowanie inwestycji w portach oraz w zakresie dostêpu do nich od strony morza i od strony l¹du,
poprawa konkurencyjnoœci polskich portów oraz podniesienie ich rangi w miêdzynarodowej sieci transportowej. Dla rozwoju portów morskich kluczowe znaczenie ma poprawa stanu infrastruktury linii kolejowych wchodz¹cych w sk³ad
miêdzynarodowych ci¹gów komunikacyjnych sieci TEN-T, a w szczególnoœci
magistrali kolejowych E 59 i CE 59 oraz E 65 i CE 65, a tak¿e odcinków linii kolejowych w³¹czaj¹cych tereny portowe do tych sieci. Powy¿sze programy s¹ aktualizowane, co widoczne jest w nowym Krajowym programie kolejowym do 2023 r.20
W programie tym dzia³ania inwestycyjne21 podporz¹dkowano trzem istotnym celom np. dla celu Wzmocnienie efektywnoœci transportu kolejowego –
poprawê stanu technicznego bazowej i kompleksowej sieci TEN-T, w tym kontynuacja prac w korytarzach C-E 30, E 20/C-E 20, E 59/C-E 59, E 65/C-E 65, E 75,
a tak¿e w korytarzach stanowi¹cych po³¹czenia miêdzynarodowe, a dla celu Poprawa jakoœci w przewozach pasa¿erskich i towarowych – poprawê stanu technicznego linii kolejowych tworz¹cych tzw. korytarze towarowe22 czy inwestycje
poprawiaj¹ce dostêp do portów morskich w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie i Œwinoujœciu. Polskie porty w zakresie funkcjonowania maj¹ wiele do zrobienia, aby
sprostaæ potrzebom wspó³czesnej gospodarki i tendencjom w handlu miêdzynarodowym np. w dostosowaniu infrastruktury portowej do zmieniaj¹cej siê
struktury ³adunkowej. Rozwój polskiego rynku us³ug portowych stymuluje
i w przysz³oœci bêdzie stymulowa³a rosn¹ca liczba kontenerów. Niezbêdne jest
zatem posiadanie serwisu globalnego, inwestycje terminalowe. W tym kontekœcie najwiêksz¹ rolê odgrywa Gdañsk dziêki mo¿liwoœci obs³ugi kontenerowej
linii oceanicznej, ale te¿ najwiêkszych masowców i kontenerowców. Gdañsk staje siê drugim co do wielkoœci portem kontenerowym w basenie Morza Ba³tyckiego, a jest to region o dynamicznym wzroœcie gospodarczym i du¿ych obrotach miêdzynarodowych. W 2014 r. trzy najwiêksze porty polskie prze³adowa³y
towary o wartoœci ponad 50 mld PLN. W 2015 r. Port Gdañsk osi¹gn¹³ najlepszy
wynik w historii, prze³adowuj¹c blisko 36 mln ton towarów. Udzia³ Portu
Gdañsk w polskim rynku prze³adunków morskich23 wynosi 46,5%. Rola portów
w gospodarce i handlu miêdzynarodowym jest zasadnicza, a kluczowe znaczenie rozwojowe dla portów maj¹ dwa zjawiska: intermodalnoœæ oraz korytarze
transportowe. Szeroko analizuje powy¿sze zagadnienie W³odzimierz Rydzkow19

20
21
22

23

Zob. Program rozwoju portów morskich do roku 2020, Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
Krajowy program kolejowy do 2023 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015.
Ibidem.
Korytarze utworzono na podstawie Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010
z dnia 20 paŸdziernika 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.
Zob. http://wyborcza.pl/1,91446,19470106,port-gdansk-przeladunki-w-2015-o-11-proc-wyzsze-niz-w2014.html#ixzz3zDLtdwEk [dostêp: 4.02.2016].
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ski24, szacuj¹c popyt potencjalny, który mo¿e byæ przeniesiony na korytarz
Ba³tyk – Adriatyk, na poziomie 53,7 mln ton.

2. Kolejowy korytarz transportowy miêdzy Ba³tykiem a Adriatykiem
Korytarz transportowy jest to ci¹g infrastruktury transportowej o miêdzynarodowym znaczeniu z rozmieszczonymi na niej wêz³ami transportowymi
(np. centrami logistycznymi) spe³niaj¹cymi okreœlone parametry techniczne25.
Tak dzia³aj¹cy korytarz, wzbogacony o wszelkiego rodzaju rozwi¹zania prawne,
organizacyjne i technologiczne, sprawia, ¿e potok towarów wybiera w³aœnie tê
drogê, a nie konkurencyjn¹. Wraz z now¹ perspektyw¹ bud¿etow¹ Unii Europejskiej wprowadzony zosta³ system wdra¿ania transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jego g³ównym celem jest stworzenie w perspektywie œredniookresowej spójnego i zintegrowanego systemu transportowego Unii. W ramach sieci
TEN-T utworzono dziewiêæ korytarzy sieci bazowej, przez Polskê przebiegaj¹
dwa z nich: korytarz Ba³tyk – Adriatyk, ³¹cz¹cy polskie porty morskie (przez
Czechy, S³owacjê, Austriê) z w³oskimi portami nad Adriatykiem, oraz korytarz
Morze Pó³nocne – Ba³tyk. Ka¿dy z korytarzy musi obejmowaæ trzy ga³êzie transportu, trzy pañstwa cz³onkowskie i dwa odcinki transgraniczne. Ustanowione
zosta³y równie¿ „platformy ds. korytarzy” jako struktury zarz¹dzaj¹ce i s³u¿¹ce
wspó³pracy wszystkich zainteresowanych stron i pañstw cz³onkowskich. Cech¹
charakterystyczn¹ korytarzy towarowych jest nowa oferta skierowana do wnioskodawców oparta na punktach kompleksowej obs³ugi – Corridor one-stop shop
(C-OSS). W tych punktach wnioskodawca bêdzie sk³ada³ wniosek o przydzia³ trasy
dla poci¹gów towarowych przekraczaj¹cych co najmniej jedn¹ granicê w korytarzu towarowym i otrzyma na niego odpowiedŸ w jednym miejscu, w ramach
jednej operacji. Warszawski punkt kompleksowej obs³ugi przyjmuje wnioski,
a tak¿e przydziela trasy pocz¹wszy od rozk³adu jazdy 2016/2017. Wchodz¹cy
w sk³ad sieci bazowej korytarz Ba³tyk – Adriatyk26 obejmuje wa¿ne projekty kolejowe, takie jak tunel Semmering i liniê kolejow¹ Koralm w Austrii oraz odcinki
transgraniczne miêdzy Polsk¹, Czechami i S³owacj¹. Przebieg korytarza przedstawia rysunek 2. W raporcie z 2013 r. Aleksander Fuksiewicz27 wskazywa³, ¿e ja24

25

26

27

W. Rydzkowski, Transport intermodalny w obs³udze korytarza transportowego Ba³tyk – Adriatyk [w:] Przewozy
intermodalne, red. W. Rydzkowski, Instytut logistyki i Magazynowania, Poznañ 2015 s. 172–173.
A. Wiel¹dek, Korytarze transportowe [w:] Technologie transportowe, red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2014 s. 695.
Korytarz ba³tycko-adriatycki jest jedn¹ z najwa¿niejszych transeuropejskich sieci drogowo-kolejowych. £¹czy on Morze Ba³tyckie z Morzem Adriatyckim, prowadz¹c przez uprzemys³owione rejony od po³udniowej Polski (Górny Œl¹sk) przez Wiedeñ, Bratys³awê i rejon Alp Wschodnich a¿ po
pó³nocne W³ochy.
A. Fuksiewicz, Podsumowanie polsko-czeskiej wspó³pracy przygranicznej 2007–2013, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2013.
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koœæ po³¹czeñ transgranicznych jest kluczowa nie tylko dla mobilnoœci w obszarze
przygranicznym, ale tak¿e skutecznoœci wspó³pracy miêdzy Polsk¹ i Czechami.

Rysunek 2. Przebieg korytarza Ba³tyk – Adriatyk28
ród³o: Stowarzyszenie Regionów Polskich Korytarza Transportowego Ba³tyk – Adriatyk, www.regionybac.pl [dostêp: 14.02.2016].

Jak wynika z raportu, uda³o siê ju¿ wiele dokonaæ (zw³aszcza jeœli chodzi
o drogi)29, ale jeszcze wiêcej pozostaje do zrobienia (zw³aszcza jeœli chodzi o kolej)30. Wedle raportu stan infrastruktury by³ lepszy w Czechach. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ konkurencyjnoœæ korytarzy transportowych, ze wzglêdu na stan jakoœciowy infrastruktury kolejowej i drogowej po stronie Niemiec, jest wysoka. Niemniej
jednak, jak wynika z badañ Niemców, konkurencja nie wyklucza wspó³pracy.
Z raportu przygotowanego przez Hamburski Instytut Gospodarki Œwiatowej
28

29

30

W paŸdzierniku 2013 r. nast¹pi³a korekta przebiegu korytarza Ba³tyk – Adriatyk o tzw. korytarz
szczeciñski. W wyniku decyzji Komisji Europejskiej w³¹czono oœ Szczecin/Œwinoujœcie – Poznañ –
Wroc³aw – Ostrawa do Korytarza Ba³tyk – Adriatyk. Umo¿liwi to konieczn¹ rozbudowê infrastruk- tury kolejowej i drogowej oraz po³¹czenie portów w Szczecinie i Œwinoujœciu z zapleczem.
Wiele projektów uda³o siê ju¿ zrealizowaæ, g³ównie dziêki funduszom Unii Europejskiej. Niemniej jednak raport wskazywa³, ¿e nie zrealizowano konkretnych po³¹czeñ, na przyk³ad drogi
ekspresowej S3, która po polskiej stronie prowadzi od Œwinoujœcia do granicy z Czechami.
Co zosta³o zrobione, analizowa³ na I Forum Korytarza Ba³tyk – Adriatyk A. Masel w artykule Infrastruktura kolejowa w korytarzu Ba³tyk – Adriatyk, £ódŸ 2014.
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(HWWI)31 wynika, ¿e porty morskie Szczecin-Œwinoujœcie oraz Gdañsk i Gdynia
mog¹ odegraæ kluczow¹ rolê w rozwoju transgranicznego regionu gospodarczego
wzd³u¿ £aby i Odry, a zatem i Czech, tak¿e w relacjach handlowych z Hamburgiem. Region, o którym mowa, obejmuje wschodnie i pó³nocne kraje Niemiec,
pó³nocne terytoria Czech oraz zachodnie i pó³nocne województwa Polski. Autorzy raportu wskazuj¹, ¿e w regionie £aby i Odry ¿yje 7,5% mieszkañców Unii,
a na wspó³pracy mog¹ zyskaæ wszyscy z uwagi na dostêpnoœæ Hamburga w intermodalnym transporcie towarowym. Obrazuje to zjawisko rysunek 3.
Antwerpia
Rotterdam
Hamburg
Bremerhaven
Lubeka
Rostock
Szczecin
Gdañsk/Gdynia

Frankfurt n. Odr¹

2 godziny
9 godzin

Poznañ
0

1

2

3

4

5

6

7 (bln EUR*)

* w cenach bie¿¹cych w 2011 r.

Rysunek 3. Dostêpnoœæ PKB w transporcie intermodalnym w przeci¹gu 2–9 godzin32
ród³o: M.O. Teuber, J. Wedemeier, Ch.B. Wilke, E. Yadegar, Przewozy towarów miêdzy portem w Hamburgu i Polsk¹ – perspektywy rozwoju Unii Izb £aby i Odry (KEO), Raport Hamburskiego Instytutu Gospodarki Œwiatowej, Hamburg 2015, s. 36.

Du¿e znaczenie dla portów, wed³ug autorów33 raportu, ma ich po³o¿enie pod
wzglêdem potencjalnego dostêpu do si³y nabywczej. Porty, co wskazuje rysunek 3, charakteryzuj¹ siê ró¿nym stopniem dostêpnoœci. Wynika to z odmiennych prêdkoœci handlowych dotarcia do regionów silnych ekonomicznie. Optymalnym dostêpem charakteryzuj¹ siê Antwerpia, Rotterdam i Hamburg.
31

32

33

M.O. Teuber, J. Wedemeier, Ch.B. Wilke, E. Yadegar, Przewozy towarów miêdzy portem w Hamburgu i Polsk¹ – perspektywy rozwoju Unii Izb £aby i Odry (KEO), Raport Hamburskiego Instytutu Gospodarki Œwiatowej, Hamburg 2015.
Autorzy dla oceny dostêpnoœci regionów pos³u¿yli siê wskaŸnikiem informuj¹cym, do jakiej czêœci produktu krajowego mo¿na dotrzeæ danym œrodkiem transportu w okreœlonym przedziale
czasu. Opracowano dla transportu intermodalnego modele oparte na kilku za³o¿eniach np. potencjalnym transporcie towarów z portów do wszystkich regionów UE-27. W odniesieniu do czasu
transportu uwzglêdniono mo¿liwoœæ dotarcia do PKB w ci¹gu 2–9 godzin. Hamburg jest najwiêkszym portem kolejowym w Europie, a stacja rozrz¹dowa w Maschen jest najwiêksz¹ w Europie i drug¹ co do wielkoœci na œwiecie.
Zob. M.O. Teuber, J. Wedemeier, Ch.B. Wilke, E. Yadegar, Przewozy towarów…, s. 35–37.
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Hamburg posiada dobre powi¹zania z zapleczem l¹dowym, umo¿liwiaj¹cym
dotarcie w ci¹gu 2 godzin w transporcie intermodalnym do oko³o 279,3 mld
EUR PKB34. Niemieccy eksperci w raporcie prognozuj¹, ¿e do 2020 r. dojdzie do
silnego wzrostu w wymianie handlowej pomiêdzy Hamburgiem a pañstwami
Unii Europejskiej. Wzrost wymiany handlowej odnosi siê do relacji biznesowych z Polsk¹ (przyrost o 44%) – zarówno w imporcie, jak i eksporcie. Cztery
g³ówne polskie porty morskie i port w Hamburgu s¹ wskazane przez niemieckich
ekspertów jako „fundament infrastruktury transportowej w regionie KEO”35.
Zdaniem autorów raportu mimo wzrostu gospodarczego (który powinien wygenerowaæ wiêkszy popyt) korytarz pomiêdzy Hamburgiem, Polsk¹ a Czechami
nie jest do tej pory w pe³ni wykorzystany36. Kolejowe korytarze transportowe
winny wzmacniaæ konkurencyjnoœæ transportu kolejowego i byæ w sposób niedyskryminuj¹cy dostêpne i wykorzystywane przez podmioty chc¹ce przewoziæ
swoje towary37. Z rozwi¹zañ prawnych wynika, ¿e organy regulacyjne zobowi¹zane s¹ do wspó³pracy na rzecz monitorowania konkurencji w kolejowych
korytarzach towarowych, zapewnienia niedyskryminacyjnego dostêpu do korytarzy oraz pe³nienia funkcji organów odwo³awczych. W tym kontekœcie
wspó³praca organów regulacyjnych Polski i Czech w zakresie wspó³dzia³ania
przy rozpatrywaniu skarg, konsultacji i wymiany informacji to koniecznoœæ.
Korytarze transportowe wyznaczone inicjatyw¹ Connecting Europe Facility
oraz Railway Freight Corridors s¹ podstawowymi kana³ami realizacji stawianych
przez Wspólnotê Europejsk¹ wyzwañ w dziedzinie transportu. Jak zauwa¿y³
Micha³ Hackiewicz38, na poziom transportowego i handlowego wykorzystania
korytarza kolejowego Ba³tyk – Adriatyk bêdzie mia³a wp³yw nie tylko rosn¹ca
atrakcyjnoœæ po³¹czeñ kolejowych i popyt na us³ugi transportu kolejowego, ale
tak¿e rosn¹ce obostrzenia nak³adane na inne ga³êzie transportu, tj. transport
drogowy (op³aty), jak i tzw. sulphur directive (dyrektywa siarkowa), na podstawie
34
35

36

37

38

Ibidem, s. 35.
Unia Izb £aby i Odry (KEO) jest transgranicznym zrzeszeniem nale¿¹cych do niej izb, dzia³aj¹cym
na rzecz wzmocnienia potencja³u gospodarczego zwi¹zanych z nimi regionów. W unii tej
wspó³pracuje ze sob¹ 17 niemieckich, 7 polskich i 10 czeskich izb przemys³owo-handlowych oraz
izb rzemieœlniczych. Celem inicjatywy jest wspólne reprezentowanie interesów firm z tego regionu na szczeblu krajowym i europejskim. Chodzi zw³aszcza o dalszy rozwój infrastruktury transportowej w obszarze KEO. Dziêki znacznej poprawie stanu sieci dróg i po³¹czeñ kolejowych, a tak¿e
dróg wodnych, koszty transportu i transakcji maj¹ zostaæ zmniejszone, co bêdzie bodŸcem rozwoju
gospodarczego i tworzenia transgranicznej sieci wspó³pracy w regionie.
W raporcie sugeruje siê, ¿e w celu przyspieszenia rozwoju ekonomicznego oraz powi¹zañ transgranicznych nale¿y d¹¿yæ do obni¿enia kosztów transportu i wymiany handlowej przez daleko
id¹c¹ poprawê œródl¹dowych dróg wodnych.
Wynika to z art. 20 rozporz¹dzenia 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy i z art. 57 dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
M. Hackiewicz, Korytarze transportowe Rail Baltica i Baltic – Adriatic w polityce UE, Polski i regionów,
Mazowsze, „Studia Regionalne” 2013, nr 12.
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której zawartoœæ siarki w paliwie statków p³ywaj¹cych po Morzu Ba³tyckim nie
bêdzie mog³a przekroczyæ 0,1%. Tym bardziej ¿e funkcjonuje intermodalny
korytarz Helsinki – Valetta, przez Hamburg. Ten korytarz posiada lepszy stan infrastruktury transportowej, lepsze wyposa¿enie w infrastrukturê logistyczn¹
i wsparcie rz¹dów zainteresowanych pañstw. W celu nale¿ytego wykorzystania
osi Baltic – Adriatic nale¿y podejmowaæ kluczowe dzia³ania.
Micha³ Hackiewicz39 wymienia np. wspieranie budowy centrów logistycznych otwartych dla wielu operatorów, wspó³finansowanie realizacji inwestycji
w nowoczesn¹ infrastrukturê logistyczn¹, zachêty taryfowe dla przedsiêbiorców korzystaj¹cych z intermodalu, tworzenie platform wymiany informacji czy
inicjowanie powstawania klastrów logistycznych. Tego, niestety, nie znajdziemy
w Krajowym programie kolejowym do 2023 r. Platformy logistyczne czy infrastruktura punktowa terminalowa dla korytarzy transportowych nie maj¹ wsparcia
rz¹dowego. Analizy wykonane w PAN40 wyraŸnie wskazuj¹ kluczowe determinanty, od których bêdzie uzale¿niony rozwój przewozów w korytarzu, np. s³aba
dostêpnoœæ lokalna niektórych terminali drogowo-kolejowych, przepustowoœæ
wêz³ów kolejowych w Trójmieœcie oraz na Górnym Œl¹sku, niska przepustowoœæ
oraz s³aby stan infrastruktury zapewniaj¹cej przewozy towarowe ze Szczecina
do Wroc³awia. Mimo i¿ podstawê korytarza stanowi centralna magistrala kolejowa o œredniowa¿onej prêdkoœci 100 km/godz., to korytarz kolejowy TEN-T
Ba³tyk – Adriatyk nale¿y do wyj¹tkowo zró¿nicowanych pod wzglêdem zaawansowania prac inwestycyjnych podnosz¹cych prêdkoœæ handlow¹. Korytarz
ten wymaga jeszcze wielu dzia³añ. Od ich wdro¿enia zale¿y rozwój przewozów
w korytarzu oraz rola transportu kolejowego na d³ugich i œrednich dystansach
miêdzy pó³noc¹ a po³udniem Europy. Polska, Czechy i Austria powinny w tym
zakresie intensywnie wspó³dzia³aæ.

Podsumowanie
W dniu 10 listopada 2015 r. teoretycznie zosta³ uruchomiony korytarz towarowy nr 5 Morze Ba³tyckie – Morze Adriatyckie na osi pó³noc-po³udnie. Nowa
oferta prezentowana w ramach europejskich korytarzy towarowych powinna
zwiêkszyæ zainteresowanie przewozem kolej¹, u³atwiæ wymianê handlow¹,
poszerzyæ rynki zbytu oraz wspó³pracê miêdzyregionaln¹ i transgraniczn¹

39
40

Ibidem.
Raport koñcowy: Inwestycje i dzia³ania konieczne do podjêcia przez Polskê w celu wdro¿enia korytarza sieci bazowej TEN-T Ba³tyk – Adriatyk na terytorium Polski – w ujêciu krajowym i wojewódzkim, w œrednim oraz d³ugim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.), praca zespo³owa pod
kierownictwem P. Rosika, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2014.
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w zakresie transportu towarów. Na uruchomieniu korytarza zyskaæ winny nie
tylko Polska czy Czechy, ale wszystkie kraje, przez które przebiega korytarz.
Powy¿sze rozwa¿ania wskazuj¹ jednak na wiele problemów do rozwi¹zania.
Potwierdzaj¹ to obrady II Forum korytarza Ba³tyk – Adriatyk41, podczas debaty
sugerowano np. potrzebê koordynacji inwestycji w korytarzu oraz okreœlenie
priorytetów inwestycyjnych w uk³adzie sieci infrastruktury kolejowej pozwalaj¹cej na skuteczne zintegrowanie jej z polskimi portami morskimi, a tak¿e
budowê systemów inteligentnej obs³ugi korytarza (telematyka). Równie¿ Polsko-Czeska Komisja Miêdzyrz¹dowa42, dostrzegaj¹c problemy, wskaza³a na potrzebê zacieœniania na szczeblu zarz¹dców infrastruktury kolejowej obu pañstw
wspó³pracy ukierunkowanej na rozwój i poprawê stanu infrastruktury kolejowej pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ i Republik¹ Czesk¹ w zakresie funkcjonowania przygranicznych odcinków linii kolejowych43. Na powagê sytuacji w kolejowym transporcie w Polsce wskazuje te¿ Komisja Europejska44, analizuj¹c
podstawowe czynniki pogarszania siê jego konkurencyjnoœci. Wszystkie wskazane uwarunkowania rzutowaæ bêd¹ na sprawnoœæ przewozów w korytarzu
Ba³tyk – Adriatyk i konkurencyjnoœæ kolei w korytarzu w stosunku do przewozów transportem drogowym.
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REMARKS ON RAILWAY TRANSPORTATION
CORRIDORS BETWEEN POLAND AND CZECH REPUBLIC
Summary: The author in this article presents remarks concerning railway corridors
role in freight trade between Poland and Czech Republic as well as in a broader scope –
North and South of Europe. He focuses on Baltic – Adriatic corridor in scope of
TEN-T network, which is one of the most important trans-European road and rail arteries. The author indicates the role of cross-border connections as essential for
Poland-Czech Republic efficient cooperation. On the basis of available sources, the
author underlines conditions necessary for the development of the freight transport
in Baltic – Adriatic corridor, including Polish ports perceived as natural hubs for shipment of goods to and from Czech Republic.
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TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE
NA PRZYK£ADZIE PKP CARGO
Streszczenie: Na rynku transportu intermodalnego w Polsce dzia³aj¹ dwie podstawowe
grupy podmiotów: operatorzy, którzy przyjmuj¹ zlecenia przewozowe od spedytorów zajmuj¹ siê organizacj¹ przewozów kombinowanych w ca³ym ³añcuchu dostaw
i zlecaj¹ licencjonowanym przewoŸnikom kolejowym (drugiej grupie podmiotów)
wykonywanie przewozów miêdzy terminalami/stacjami/punktami prze³adunkowymi. W Polsce w 2011 r. œredni udzia³ przewozów kombinowanych w kolejowych przewozach towarowych w krajach UE przekroczy³ 10% wg tona¿u oraz blisko 18% wg
pracy przewozowej, co oznacza, ¿e polski rynek przewozów kombinowanych zajmuje nadal dalekie miejsce wœród krajów europejskich. G³ównymi przewoŸnikami kolejowymi na polskim rynku transportu kombinowanego w latach 2011–2012 by³y dwie
spó³ki z Grupy PKP: PKP Cargo z udzia³em w rynku: 70,64% i 64,69% wg tona¿u oraz
73,28% i 71,54% wg pracy przewozowej, a tak¿e PKP LHS z udzia³em w rynku: 2,46%
i 1,61% wg tona¿u oraz 2,20% i 1,54% wg pracy przewozowej. Celem artyku³u jest ocena dzia³alnoœci PKP Cargo w latach 2010–2014 oraz przedstawienie wizji przysz³oœci.

Wprowadzenie
Intermodalny terminal prze³adunkowy jest to obiekt przestrzenny z w³aœciw¹
mu organizacj¹ i infrastruktur¹ umo¿liwiaj¹c¹ prze³adunek intermodalnych
jednostek transportowych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych pomiêdzy œrodkami transportu nale¿¹cymi do ró¿nych ga³êzi transportu oraz wykonywanie operacji na tych jednostkach w zwi¹zku z ich sk³adowaniem i u¿ytkowaniem. Terminale prze³adunkowe zlokalizowane s¹ na zbiegu
ga³êzi transportowych.
Podstawow¹ zasad¹ prawid³owego funkcjonowania terminalu jest dogodna
lokalizacja, aby transport kolejowy móg³ siê po³¹czyæ z transportem samochodowym. Wyodrêbniamy dwa podstawowe rodzaje terminali:
– l¹dowe – gdzie ³¹czy siê przede wszystkim transport samochodowy z transportem kolejowym;
– l¹dowo-wodne – zlokalizowane w portach morskich i ³¹cz¹ce ze sob¹ trzy
ga³êzie transportu – wodny, kolejowy oraz samochodowy.
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PKP Cargo Senece oferuje obs³ugê bocznic kolejowych. Firma ma oddzia³y
na po³udniu i wschodzie Polski. Wspó³pracuje tylko ze sprawdzonymi podwykonawcami, posiada bardzo dobre kontakty z najwiêkszymi przewoŸnikami
w kraju, jak i za granic¹. Spó³ka posiada place sk³adowe oraz w³asne zespo³y obs³ugi
granicznej. Dziêki temu mo¿e realizowaæ najbardziej skomplikowane zlecenia.
PKP Cargo Wagon œwiadczy us³ugi w zakresie napraw wagonów kolejowych.
PKP Cargo Tabor zajmuje siê realizacj¹ napraw taboru kolejowego oraz taboru trakcyjnego. Spó³ka posiada niezbêdne certyfikaty do œwiadczenia us³ug
standardowych5 oraz nietypowych.
Terminale prze³adunkowe powinny spe³niaæ piêæ podstawowych funkcji:
obs³ugi przesy³ek, obs³ugi pojazdów oraz wymiany, scalania, dzielenia.
Obs³uga przesy³ek dotyczy ich prze³adowania w celu skonsolidowania lub
podzielenia, mo¿na tu tak¿e zaliczyæ prace biurowe, fakturowanie, ustalanie tras
przejazdu oraz pozosta³e czynnoœci zwi¹zane z dostaw¹ towaru. Obs³uga pojazdów zwi¹zana jest z ich sta³ym monitorowaniem oraz spe³nianiem wymagañ
wynikaj¹cych z przypisów6. Wymiana przesy³ek bazuje na zagwarantowaniu
urz¹dzeñ do wymiany ³adunków w celu umo¿liwienia dzia³añ przewoŸników.

1. Przewozy intermodalne PKP Cargo w Polsce
Udzia³ PKP Cargo w miesi¹cu lutym i marcu 2015 r. znacznie przewy¿sza
wyniki w 2014 r. Natomiast miesi¹c styczeñ okaza³ siê gorszy ni¿ przed rokiem,
wtedy to udzia³ PKP Cargo w przewozach wynosi³ 2,19%, w tym roku ju¿ tylko
1,84%.
Transport kolejowy bazuje g³ównie na przewozach towarów masowych,
takich jak: wêgiel, kruszywo, ¿wir czy piasek. Rysunek 1 przedstawia udzia³
PKP Cargo w rynku w roku 2013.
Jak widaæ, PKP Cargo by³ niekwestionowanym liderem w 2013 r. i dokona³
72% wszystkich przewozów w Polsce. Ni¿szy wynik mia³a spó³ka Lotos Kolej –
15,56%. Na trzecim miejscu by³ DB Schenker – 7,38%.

5
6

Ibidem.
J.J. Coyle, E. Bardi, C. John, Zarz¹dzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2012, s. 483.
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Ka¿dy terminal powinien spe³niaæ okreœlone warunki ka¿dej ga³êzi transportowej. Do wyposa¿enia terminalu mo¿emy zaliczyæ1:
– uk³ad torów,
– plac manewrowy wraz z drogami samochodowymi,
– parking wraz z placem prze³adunkowym,
– sprzêt prze³adunkowy,
– magazyn,
– zaplecze obs³ugowo-naprawcze,
– zaplecze administracyjno-biurowe,
Zestawienie torów dotyczy torów przyjazdowo-odjazdowych, ³adunkowych
oraz pomocniczych. Taki uk³ad powinien gwarantowaæ bezpieczne korzystanie
z torów, aby nie dosz³o do ¿adnej katastrofy.
Kolejne elementy, które terminal musi posiadaæ, to drogi samochodowe oraz place
manewrowe. £¹cz¹ one terminal prze³adunkowy z sieciami dróg wewnêtrznych,
publicznych. Maj¹ za zadanie zagwarantowanie bezpiecznego przemieszczania
siê pojazdów, a dotyczy to wjazdu, jak i wyjazdu z terenu terminalu oraz podczas czynnoœci prze³adunkowych.
Do grupy sprzêtu prze³adunkowego, który znajduje siê w terminalu, mo¿emy zaliczyæ:
– pojazdy i urz¹dzenia przewozowe, czyli ci¹gniki, lokomotywy,
– maszyny i urz¹dzenia prze³adunkowe – suwnice,
– specjalnie wyposa¿one maszyny robocze i pojazdy.
Do bazowej obs³ugi urz¹dzeñ prze³adunkowych u¿ywane s¹ suwnice bramowe. Dziêki du¿ej szerokoœci bram suwnica mo¿e przemieszczaæ siê równoczeœnie po kilku torach.
Suwnice wraz z wozami podnoœnikowymi zaopatrzone s¹ w ramy chwytne
i uchwyty kleszczowe.
Kolejne elementy podstawowego wyposa¿enia terminalu to rampy i pomosty
umo¿liwiaj¹ce ³atwiejszy i szybszy wjazd samochodu. Bardzo wa¿nym elementem s¹ równie¿ place sk³adowe z utwardzon¹ nawierzchni¹, po której samochody ciê¿arowe wraz z ³adunkiem mog¹ poruszaæ siê bez ¿adnych utrudnieñ.
W Polsce znajduje siê 19 terminali prze³adunkowych. Do najwa¿niejszych
z nich zaliczyæ nale¿y: Gdañsk/Gdynia, G¹dki/Poznañ, Pruszków/Warszawa,
Gliwice/D¹browa Górnicza/S³awków, Brzeg Dolny/K¹ty Wroc³awskie/Wroc³aw.
Euroterminal S³awków, zlokalizowany na Œl¹sku, posiada doskona³e po³¹czenia z ka¿d¹ czêœci¹ Polski2. Obs³uguje sta³e po³¹czenia z Gdañskiem i Gdyni¹.
Realizuje po³¹czenia do Moskwy (Rosja), a tak¿e do Kazachstanu.

1

2

P. Zalewski, P. Siedlecki, A. Drewnowski, Technologia transportu kolejowego, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 2004, s. 226.
Zob. www.euroterminal.pl/pl/10:Firma [dostêp: 30.01.2016].
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Po³¹czenia oferowane przez operatora Maersk Polska Sp. z o.o.:
– S³awków–Gdañsk realizowane 2 razy w tygodniu.
Po³¹czenia oferowane przez operatora Baltic Rail SA:
– S³awków–Gdañsk realizowane 3 razy w tygodniu,
– S³awków–Koper realizowane raz w tygodniu.
Cargosped, firma nale¿¹ca do PKP Cargo, uruchomi³a nowe po³¹czenie intermodalne, które ma kursowaæ cztery razy w tygodniu na trasie miêdzy trójmiejskimi portami a terminalem w Poznaniu-Franowie. Firma wspó³pracuje
z ró¿nym przewoŸnikami, dziêki czemu mo¿e zapewniæ us³ugê door to door.
Na w³asnym terenie, czyli w Poznaniu-Franowie, spó³ka oferuje równie¿ roz³adunek, za³adunek, sk³adowanie towaru. Poci¹g operatorski cztery razy w tygodniu zabiera kontenery z gdyñskiego Ba³tyckiego Terminala Kontenerowego,
Gdynia Containter Terminal oraz Terminala Kontenerowego DCT Gdañsk, a po
po³¹czeniu w Zaj¹czkowie Tczewskim rusza do Terminala Kontenerowego
w Poznariu-Franowie3.
Cargospeed jest wiod¹c¹ na polskim rynku firm¹, która wyspecjalizowa³a siê
w spedycji kolejowej i logistyce kontenerowej, jej praca opiera siê na sieci w³asnych terminali oraz oddzia³ów i agencji celnych. Cargospeed oferuje us³ugi
w zakresie obs³ugi przewozów krajowych, jak i miêdzynarodowych w transporcie kolejowym, samochodowym, morskim oraz intermodalnym4. Firma jest
w stanie zorganizowaæ przewóz towarów niebezpiecznych i ponadgabarytowych.
Trade Trans oferuje us³ugi w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, morskiego oraz œródl¹dowego. Posiada w swojej bazie 19 tys. klientów, przewioz³a 300 mln ton towarów. Jest w³aœcicielem 11 terminali prze³adunkowych,
ponad 20 tys. m2 powierzchni magazynowej, ponad 90 tys. m2 powierzchni
sk³adowej, 8 oddzia³ów i 15 agencji celnych.
PKP Cargo International specjalizuje siê w przewozach miêdzynarodowych,
g³ównie na terenie Europy Œrodkowo-Wschodniej, w takich krajach, jak: Austria,
S³owacja, Rumunia, Wêgry, Czechy, Bu³garia, Niemcy oraz S³owenia.
PKP Cargo CL Ma³aszewicze to centrum logistyczne obs³uguj¹ce wymianê
handlow¹ pomiêdzy krajami Unii Europejskiej a krajami Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw i Azji. Posiada cztery w pe³ni wyposa¿one terminale prze³adunkowe. Jego du¿ym atutem jest po³o¿enie w bliskim s¹siedztwie europejskiej magistrali drogowej E-30.
PKP Cargo CL Medyka–¯urawica obs³uguje wymianê handlow¹ g³ównie
pomiêdzy krajami Unii Europejskiej a Ukrain¹ i Rosj¹. Obs³uga logistyczna zmierza
do po³¹czenia kilku ga³êzi transportu, czyli kolei, transportu samochodowego,
lotniczego, morskiego oraz ¿eglugi œródl¹dowej, w jedn¹ sieæ transportow¹.
3

4

Por. http://www.kurierkolejowy.eu/Cargospeed uruchamia nowe po³¹czenia intermodalne [dostêp: 30.01.2016].
Zob. PKP_CL_RR-2011-Prezentacja-2012-08-17.pdf.
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DB Schenker
7,38%

Inne
5,06%

PKP Cargo
72%

Lotos Kolej
15,56%

Rysunek 1. Udzia³ PKP Cargo w rynku w 2013 r.
ród³o: Prezentacja_UTKJFRACHT_2013_przewozy_intermodalne_potencjal_vs_bariery.pdf.

Tabela 1. Przewozy ³adunków wed³ug grup towarowych
Wyszczególnienie

Udzia³
2010

2011

2012

2013

2014

wêgiel kamienny

52 729

52 479

52 111

54 969

51 976

metale i rudy

13 653

14 433

13 923

13 739

12 292

produkty chemiczne

7627

7310

6730

5868

5961

paliwa p³ynne

3356

3523

3569

3013

2692

drewno i p³ody rolne

4817

5070

4673

4416

4709

przewozy intermodalne

3161

4172

5212

4866

4535

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, www.stat.gov.pl.

2010 r. – 14%

2014 r. – 21%

2013 r. – 22%

2011 r. – 19%
2012 r. – 24%

Rysunek 2. Udzia³ PKP Cargo w przewozach intermodalnych w latach 2010–2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
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Najwiêcej towarów, jak wynika z tabeli 1, przewieziono w 2011 r. Liderem
wœród grup towarowych by³ wêgiel kamienny, którego w latach 2010–2014 przewieziono ³¹cznie 264 264 ton.
Przewozy intermodalne rozwijaj¹ siê coraz bardziej. W roku 2013 nast¹pi³
spadek w porównaniu z rokiem 2012, by³ on spowodowany zmniejszeniem globalnego popytu na samochody. Natomiast w roku 2012 odnotowano wzrost
przewozów, osi¹gniêto 24% w porównaniu z rokiem 2010, ten wynik by³ lepszy
o 10%. Oznacza to, ¿e spó³ka inwestuje w rozwój transportu intermodalnego.
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Rysunek 3. Przewozy PKP Cargo
ród³o: Prezentacja_UTK_FRACHT_2013_przewozy_intermodalne_potencjal_vs_bariery.pdf.

W kraju najczêœciej wykorzystuje siê kontenery 20’ – 34,7%. W eksporcie i imporcie przewa¿aj¹ kontenery 30’, w 2012 r. przewieziono ich 38,4%. W tranzycie
dominuj¹ kontenery 40’ – 35,4%.
Analizuj¹c dane zawarte w tabeli 2, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w przewozach
krajowych kontenery najczêœciej przewo¿one s¹ transportem samochodowym,
³¹cznie w przewozach krajowych by³o to 18 743 tys. ton. Transportem kolejowym przewieziono 8527 tys. ton. Natomiast ¿egluga morska jest wykorzystywana w niewielkim zakresie i jest to zaledwie 0,01 tys. ton. W przewozach miêdzynarodowych na pierwszym miejscu jest transport kolejowy, przewieziono nim
³¹cznie 5925 tys. ton. Transportem samochodowym przewieziono 2127 tys. ton.
Racjonalizacja procesów logistycznych i ³añcucha dostaw powinna spowodowaæ w najbli¿szych kilkunastu latach zmniejszenie obci¹¿enia transportu drogowego na rzecz innych ga³êzi oraz dynamiczny wzrost przewozów kombinowanych. Przyczyniæ siê to mo¿e do znacznego spadku kosztów zewnêtrznych
ponoszonych przez polskie spo³eczeñstwo, w tym m.in. zwi¹zanych z wypad-
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kami drogowymi, ha³asem emitowanym przez transport drogowy, zanieczyszczeniami i degradacj¹ œrodowiska. Nale¿y podkreœliæ, ¿e kolej generuje prawie
piêciokrotnie ni¿sze koszty zewnêtrzne w porównaniu z transportem drogowym i dziesiêciokrotnie ni¿sze ni¿ transport lotniczy7.
Tabela 2. Przewozy ³adunków w kontenerach wed³ug rodzajów transportu w roku 2013
Rodzaj transportu
ogó³em
transport kolejowy
transport samochodowy
¿egluga morska

Tony

Tonokilometry

(w tys.)

(w mln)

27 269

–

8527

3068,0

18 743

3099,7

0,01

–

Transport miêdzynarodowy
ogó³em

8052

–

transport kolejowy

5925

2164,9

transport samochodowy
¿egluga morska

2127

1398,4

–

–

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: www.transport_wyniki_dzialalnosci_2013%20(4).pdf
[dostêp: 1.02.2016].

Istniej¹ca w Polsce sieæ kolejowa nie stanowi obecnie atrakcyjnej alternatywy
ani wobec drogowego transportu ³adunków, ani wobec motoryzacji indywidualnej. By³aby konkurencyjna, gdyby uzyska³a wy¿szy parametr eksploatacyjny
(w ruchu towarowym powy¿ej 120 km/h) i wiêksz¹ dostêpnoœæ przestrzenn¹ sieci.
Ponadto w Polsce w dalszym ci¹gu nie ma spójnego i sprawnie funkcjonuj¹cego systemu transportowego, zintegrowanego z systemem europejskim i globalnym. Bez efektywnego i sprawnego transportu nie jest mo¿liwe przyspieszenie wzrostu gospodarczego i rozwoju wymiany z zagranic¹. Z punktu widzenia
celów rozwojowych Polski i aspiracji obywateli bardzo istotne jest, by transport
przesta³ byæ barier¹ hamuj¹c¹ rozwój gospodarczy kraju, a sta³ siê istotnym elementem przyczyniaj¹cym siê do jego rozwoju przez stworzenie racjonalnie zintegrowanej infrastruktury, rozwój nowych technologii transportowych i zapewnienie przedsiêbiorcom oraz obywatelom us³ug wysokiej jakoœci na wolnym,
konkurencyjnym rynku transportowym. Do rozwoju makroekonomicznego
i poprawy dobrobytu obywateli nie przyczynia siê rozumiana w prosty sposób
wielkoœæ przewozów i statystyczna poprawa wskaŸników gêstoœci sieci transportowych. Porównania miêdzynarodowe pokazuj¹, ¿e polska gospodarka jest nadmiernie transportoch³onna. Dobrobyt pañstwa i obywateli nie zale¿y od maksy7

Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz¹d Transportu Kolejowego, Warszawa
2012.
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malizacji przewiezionych ton ³adunków, lecz od sprawnoœci obs³ugi procesów
produkcji i logistyki, a sprawnoœæ tê mo¿na zwiêkszyæ, racjonalizuj¹c popyt na
transport. Przy mniejszej transportoch³onnoœci gospodarki mniejsze s¹ koszty
tworzenia PKB, mniejsza presja na kapita³och³onne inwestycje infrastrukturalne
i mniejsze obci¹¿enie dla œrodowiska naturalnego8.
Tabela 3. Analiza SWOT – kolejowy transport intermodalny
Mocne strony

S³abe strony

– du¿a zdolnoœæ przewozowa
– rozwiniêta sieæ infrastruktury kolejowej
(d³ugoœæ: 21 tys. km)
– wysoki poziom bezpieczeñstwa (oddalenie
od tras komunikacyjnych, mniejsze ryzyko
wyst¹pienia wypadków, mo¿liwoœæ przewo¿enia towarów niebezpiecznych)
– ma³y wp³yw warunków atmosferycznych
– mo¿liwoœæ transportu zró¿nicowanych towarów
– niskie koszty zewnêtrzne – piêciokrotnie ni¿sze od transportu drogowego i dziesiêciokrotnie od transportu lotniczego
– niska energoch³onnoœæ
– tranzytowy uk³ad linii kolejowych wchodz¹cych w sk³ad transeuropejskiej sieci kolejowej
– po³¹czenie liniami kolejowymi oœrodków
przemys³owych, portów morskich i najwiêkszych miast w Polsce
– stosunkowo du¿a liczba terminali kontenerowych, w tym w portach morskich
– ujednolicona jednostka ³adunkowa (brak koniecznoœci prze³adunku towarów przy zmianie œrodka transportu)
– proekologiczny charakter transportu

– z³y stan infrastruktury kolejowej
– niska prêdkoœæ handlow¹ w porównaniu
z transportem drogowym (ok. 35 km/h)
– wysoki poziom stawek za dostêp – czterokrotnie wy¿szy ni¿ w transporcie drogowym
– brak pomocy finansowej ze strony pañstwa
– brak wieloletniej polityki prointermodalnej,
planów i strategii rozwoju
– brak uregulowañ prawnych w zakresie transportu intermodalnego
– niska konkurencyjnoœci cenowa w stosunku
do transportu drogowego
– stosunkowo niski poziom œwiadczonych us³ug
– brak specjalistycznych centrów logistycznych
na terenie Polski
– ma³a liczba terminali we wschodniej Polsce
– niska elastycznoœæ transportu kolejowego
– niska wydajnoœæ terminali
– z³y stan techniczny terminali kontenerowych
– brak mo¿liwoœci œwiadczenia kompleksowych
us³ug np. door to door wy³¹cznie przez
transport kolejowy
– brak systemów monitorowania przesy³ek
– brak specjalistycznego taboru do transportu
kontenerów, naczep i pojazdów samochodowych
– brak promocji transportu intermodalnego

Szanse

Zagro¿enia

– obni¿enie i przewidywalnoœæ stawek za do- – rosn¹ca konkurencja i wzrost udzia³u transstêp do infrastruktury (preferencje/ulga)
portu drogowego
– stabilnoœæ ulg niezale¿nie od rodzaju poci¹gu – dalsze pogarszanie jakoœci œwiadczonych
intermodalnego (pe³ny, pró¿ny)
us³ug kolejowych i wzrostu cen, co prowadzi
do utraty klientów
– rosn¹ce ceny paliw powoduj¹ce wzrost
– brak wspó³pracy pomiêdzy podmiotami
kosztów transportu drogowego
dzia³aj¹cymi na rynku

8

Diagnoza polskiego transportu. Za³¹cznik 1 do Strategii rozwoju transportu do 2020 r., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2013.
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– wprowadzenie op³aty za korzystanie z infrastruktury drogowej
– tranzytowe po³o¿enie Polski
– stosunkowo du¿a liczba przejœæ granicznych,
co sprzyja rozwojowi przewozów miêdzynarodowych
– mo¿liwoœæ realizacji przewozów z/w kierunku wschodnim bez koniecznoœci prze³adunku
(wykorzystanie linii szerokotorowych)
– rozwój sieci po³¹czeñ promowych na Ba³tyku
w ramach paneuropejskich korytarzy transportowych
– wzrost liczby kontroli w transporcie drogowym (przeci¹¿enie pojazdów, emisja spalin)
– proekologiczna polityka Unii Europejskiej
– dynamiczny wzrost prze³adunków w portach
morski
– inwestycje w infrastrukturê punktow¹,
budowa i rozbudowa terminali
– tranzytowe po³o¿enie Polski
– proces wdro¿enia interoperacyjnoœci kolei
europejskich
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– brak odpowiedniej promocji transportu intermodalnego
– brak stabilnego finansowania przez pañstwo
– rozbudowywana i modernizowana sieæ infrastruktury drogowej
– du¿a aktywnoœæ przewoŸników drogowych
– brak linii kolejowych do przewozów towarowych
– brak finansowania rozwoju transportu
kolejowego
– dalsze przyzwolenie na ³amanie prawa
przez transport samochodowy
– s³aba dostêpnoœæ œrodków finansowych
z projektów centralnych i unijnych
– dalszy brak wspó³pracy poszczególnych
ga³êzi transportu
– du¿e dysproporcje pomiêdzy finansowaniem
infrastruktury kolejowej i drogowej

ród³o: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz¹d Transportu Kolejowego,
Warszawa 2012.

Impulsy rozwojowe w gospodarce tworzy system transportowy zdolny dostosowaæ siê do wyzwania zwiêkszania dostêpnoœci w czasie i przestrzeni us³ug
transportowych (zarówno dla ich polskich, jak i zagranicznych u¿ytkowników),
ograniczania kosztów i czasu transportu, wymogów intermodalnoœci i innych
form dogodnych dla u¿ytkowników.

Podsumowanie
Transport intermodalny wymaga ci¹g³ego rozwoju. W Polsce liczba terminali
prze³adunkowych jest ni¿sza ni¿ w innych krajach Unii Europejskiej. Strategia
rozwoju transportu do 2020 r. przewiduje budowê 21 terminali prze³adunkowych, które bêd¹ funkcjonowa³y w wiêkszych miastach w Polsce.
Segment przewozów intermodalnych ma ogromne mo¿liwoœci. Szybki rozwój gospodarczy i zwi¹zana z nim zmiana potrzeb transportowych wp³ywa na
dynamiczny wzrost popytu na przewozy w systemie kombinowanym, w tym
z wykorzystaniem transportu kolejowego. Dodatkowym atutem jest tranzytowe
po³o¿enie geograficzne kraju na wschodzie Unii Europejskiej oraz po³o¿enie
polskich portów morskich na osi pó³noc-po³udnie w uk³adzie wschodnioeuropejskiego korytarza transportowego. Mimo licznych atutów oraz wzrostowej
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dynamice przewozów intermodalnych, ich udzia³ w ogólnym wolumenie transportowym nadal jest nieznaczny.
Wzrost przewozów jest w dalszym ci¹gu wy³¹cznie wynikiem rosn¹cego,
ogólnoœwiatowego zapotrzebowania na przewozy ³adunków w kontenerach.
Przewozy intermodalne w Polsce stanowi¹ zaledwie 2,37% transportowanej kolej¹ masy towarowej oraz 4,53% wykonanej przy jej przewozie pracy przewozowej, co w porównaniu z innymi krajami stawia Polskê na jednym z ostatnich
miejsc w Europie. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ m.in. w niskiej jakoœci infrastruktury, a jednoczeœnie wysokim koszcie dostêpu do transportu kolejowego, braku odpowiedniej polityki wsparcia tego segmentu rynku,
s³abej jakoœci infrastruktury terminalowej oraz znacz¹cym spadku roli transportu
kolejowego wzglêdem przewozów drogowych.
Wskazane jest jak najszybsze usuniêcie barier uniemo¿liwiaj¹cych dalszy
rozwój przewozów w systemie intermodalnym. Szans¹ mo¿e byæ m.in. obni¿enie stawek za dostêp do infrastruktury przez stosowanie szeroko rozumianych
ulg lub zastosowanie dla poci¹gów kontenerowych preferencyjnych warunków,
które zachêc¹ przewoŸników do realizacji przewozów w komunikacji krajowej
na krótkie odleg³oœci.
Segment przewozów kombinowanych w Polsce równie¿ wymaga zrównowa¿onego rozwoju przez nak³ady inwestycyjne np. w terminale kontenerowe, centra logistyczne i tabor, jak i sprawnych programów wsparcia o co najmniej kilkunastoletnim horyzoncie.
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INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND
ON THE EXAMPLE OF PKP CARGO
Summary: On the intermodal transport market in Poland, there are two main groups
of actors: operators who take orders for carriage of freight forwarders involved in the
organization of combined transport throughout the supply chain and outsource carri-
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ers licensed railway transport operations. Licensed railway operators who are engaged in transport operations between terminals/stations/transhipment points. In
Poland in 2011, the average share of combined transport on rail freight in the EU
countries exceeded 10% by tonnage and nearly 18% according to transport work,
which means that the Polish market combined transport is still far in the rate of European countries. The main train operators on the Polish market combined transport in
2011–2012 there were two companies of the PKP Group: PKP Cargo, with a market
share: 70.64% and 64.69% by tonnage and 73.28% and 71.54% by shipping work, PKP
LHS with a market share: 2.46% and 1.61% by tonnage and 2.20% and 1.54% according to transport work. The aim of the article is to evaluate the activity of PKP Cargo in
2010–2014 and to provide vision for the future.
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KONCEPCJA SAFETY SURCHARGE JAKO INSTRUMENTU
STRATEGII EKONOMIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU
BEZPIECZEÑSTWA MORSKIEGO W POLSCE
Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeñstwa wszystkich operacji zwi¹zanych z transportem morskim staje siê nadrzêdnym obowi¹zkiem administracji morskiej pañstw
nadbrze¿nych. W Polsce powinnoœæ ta realizowana jest w ramach implementacji
Krajowego Systemu Bezpieczeñstwa Morskiego (KSBM), którego beneficjentem jest
Urz¹d Morski w Gdyni. Wdro¿enie systemu odbywa siê przy udziale œrodków unijnych, a zgodnie z koncepcj¹ jego utrzymanie finansowaæ bêdzie bud¿et pañstwa. Po
zakoñczeniu realizacji drugiego etapu KSBM, wspó³finansowanego ze œrodków unijnych, wszystkie wydatki bêd¹ pokrywane wy³¹cznie z bud¿etu pañstwa, obci¹¿aj¹c
koszt spo³eczny (kategoria TSC). Bior¹c pod uwagê rosn¹ce koszty eksploatacyjne,
koniecznoœæ dokonywania niezbêdnych modernizacji, bie¿¹c¹ amortyzacjê œrodków
trwa³ych (elementów struktury morfologicznej systemu) oraz bardzo prawdopodobne ograniczenie dalszego wspó³finansowania inwestycji ze œrodków UE w kolejnej
perspektywie finansowej, rozwa¿yæ trzeba kwestiê internalizacji kosztów KSBM,
a tak¿e opracowaæ strategiê przeniesienia ich na koñcowych u¿ytkowników systemu.
Celem niniejszego opracowania jest próba holistycznej analizy systemowych
przes³anek koncepcji nowej op³aty safety surcharge, która zapewni³aby zewnêtrzne
finansowanie funkcjonowania, rozwoju, modernizacji oraz amortyzacji struktur
KSBM. W artykule pozytywnie zweryfikowano hipotezê robocz¹, która stanowi, i¿
istniej¹ identyfikowalne przes³anki internalizacji kosztów KSBM w Polsce. Na podstawie
analizy spo³eczno-ekonomicznej KSBM wskazano trzy potencjalne opcje strategiczne
kalkulacji i wdro¿enia proponowanej op³aty.

Wprowadzenie
W celu poprawy (ale przede wszystkim koordynacji) nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿eglugi (i szerzej rozumianego transportu morskiego) na obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej wdra¿any jest Krajowy System Bezpieczeñstwa Morskiego (KSBM). System ten stanowi platformê sensoryczn¹ (pozyskiwanie danych z monitoringu), analityczno-decyzyjn¹ oraz efektorow¹ (przekazywanie decyzji do odpowiednich interesariuszy systemu). Celem podstawowym
KSBM jest zapewnienie bezpieczeñstwa ¿eglugi na obszarach morskich Rzeczy-
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pospolitej Polskiej oraz przeciwdzia³anie ska¿eniom œrodowiska morskiego.
Podstawowe zadania systemu to1:
– stworzenie warunków niezbêdnych dla bezpiecznej i efektywnej dzia³alnoœci
cz³owieka na obszarach morskich Polski i ich utrzymanie;
– monitorowanie ¿eglugi oraz wszelkiej dzia³alnoœci na morzu w efektywny
sposób;
– kontrola prowadzonej ¿eglugi pod wzglêdem zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa polskiego oraz umowami miêdzynarodowymi;
– wsparcie informacyjne s³u¿by Serach and Rescue (SAR)2.
System wspiera procesy zwi¹zane z bie¿¹c¹ (operacyjn¹) ochron¹ bezpieczeñstwa ¿eglugi i obs³ug¹ statków wchodz¹cych do portów, maj¹cych podstawowe
znaczenie dla gospodarki narodowej. Wprowadzenie nowoczesnej techniki elektronicznej/telematycznej wspomaga (integruje, przyspiesza i upraszcza) reagowanie administracji morskiej na potencjalne zagro¿enia, które mog¹ siê pojawiæ
na obszarze po³udniowo-wschodniego Ba³tyku w wyniku wypadków i katastrof
morskich, zanieczyszczenia i aktów dzia³añ asymetrycznych. Zapewnia te¿
ci¹g³oœæ i niezawodnoœæ (archiwizacja danych, ³¹cznoœæ œwiat³owodowa) wymiany informacji w ramach HELCOM i NATO oraz mo¿liwoœæ redystrybucji danych wra¿liwych z systemu do autoryzowanych instytucji3.
W ramach budowy systemu KSBM tworzony jest równie¿ zintegrowany System Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeñstwa Ruchu Morskiego (SMRM) na
obszarach morskich Polski4. Wdro¿enie funkcjonalnego tak rozumianego systemu bezpieczeñstwa morskiego na polskich obszarach morskich wymaga czytelnej polityki inwestycyjnej oraz wskazania mo¿liwoœci jej finansowania.

1. Identyfikacja Ÿróde³ finansowania KSBM
Strategiczne dokumenty odniesienia i za³o¿enia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej wskazuj¹ kierunki dzia³añ o charakterze inwestycyjnym
zwi¹zane z rozwojem funkcji bezpieczeñstwa transportu morskiego na polskich
obszarach morskich, nie przes¹dzaj¹ jednak o strukturze wydatków i nie okreœlaj¹ nak³adów finansowych, pozostaje to domen¹ dokumentów œredniookreso1

2

3

4

Zintegrowany System Bezpieczeñstwa Transportu, t. 1, Diagnoza bezpieczeñstwa transportu w Polsce, red.
R. Krystek, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Politechnika Gdañska, Warszawa–Gdañsk
2009, s. 349–350.
Polska strefa odpowiedzialnoœci poszukiwania i ratownictwa morskiego (SAR) nie pokrywa siê
z granicami pañstwowymi, jej obszar definiuje ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 ze zm.).
Zintegrowany System Bezpieczeñstwa Transportu, t. 1, Diagnoza bezpieczeñstwa transportu w Polsce...,
s. 349.
R. Miler, Monitoring bezpieczeñstwa transportu morskiego – modelowanie systemów – strategie ekonomizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2016, s. 388–389.
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wych i operacyjnych, takich jak: Œredniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
programy realizacyjne dla strategii horyzontalnych i wieloletnie plany finansowe. W poprzednich latach finansowanie inicjatyw zwi¹zanych ze Zintegrowan¹
polityk¹ morsk¹ by³o mo¿liwe ze œrodków przeznaczonych na Program na rzecz
dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej5. Œrodki te pochodzi³y z realokacji i bud¿etu bie¿¹cego z perspektywy finansowej 2007–2013. Natomiast
w perspektywie 2014–2020 finansowanie polityki morskiej umo¿liwiaj¹ œrodki
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego6 oraz Funduszu Spójnoœci.
Realizacja za³o¿eñ strategicznych KSBM, przynajmniej na etapie inwestycyjnym, zak³ada zaanga¿owanie dostêpnych œrodków finansowych (krajowe i zagraniczne) przeznaczonych na dzia³ania o charakterze inwestycyjnym ³¹cznie
z uzasadnieniem ich wydatkowania w ramach wymienionych w dokumentach
i Ÿród³ach. Œrodki krajowe pochodz¹ ze Ÿróde³ publicznych (z bud¿etu pañstwa
przez ministerstwo w³aœciwe do spraw infrastruktury i gospodarki morskiej),
prywatnych Ÿróde³ finansowania w programie implementacji kolejnych etapów
KSBM (na poziomie strategicznym) nie wykazano7. Fundusze zagraniczne pozyskiwane s¹ z bud¿etu Unii Europejskiej w ramach kolejnych perspektyw finansowych.
Imperatyw zapewnienia bezpieczeñstwa transportu morskiego to nadrzêdna
i niezbywalna funkcja pañstwa, dlatego inwestycje w infrastrukturê systemów
bezpieczeñstwa maj¹ charakter bud¿etowy i tylko w niewielkim stopniu
poddaj¹ siê procesom komercjalizacji, co rzutuje na mo¿liwoœci podnoszenia ich
efektywnoœci ekonomicznej i potencjalne procesy ekonomizacji.

2. Imperatyw ekonomizacji funkcjonowania KSBM
Okreœlenie popytu (zapotrzebowania spo³ecznego i w rezultacie d¹¿enia do
ekonomizacji) na us³ugi po zrealizowaniu ca³ego projektu KSBM (I i IIA) ma
charakter specyficzny. Wynika to z faktu, ¿e zapewnienie bezpieczeñstwa morskiego, zgodnie z polsk¹ doktryn¹ bezpieczeñstwa, nie jest zadaniem komercyjnym, lecz obowi¹zkiem s³u¿b pañstwowych. Zasada ta przek³ada siê na proces
bud¿etowania i wysoki udzia³ œrodków UE – 85% w ogólnej wartoœci projektu.
Dlatego to Urzêdy Morskie i Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR)
jako s³u¿by pañstwowe odpowiedzialne za utrzymanie akceptowalnego pozio5
6

7

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (uchylaj¹cy rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporz¹dzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej), COM (2011) 804.
Zadania administracji publicznej i podmiotów publicznych nie wp³yn¹ na wzrost wydatków sektora
finansów publicznych, bêd¹ bowiem finansowane w ramach limitu wydatków przewidzianych
w ustawie bud¿etowej we w³aœciwych czêœciach bud¿etu pañstwa.
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mu bezpieczeñstwa morskiego s¹ bezpoœrednio zainteresowane wynikami projektu. Du¿e oczekiwania zwi¹zane z jego zakoñczeniem ma tak¿e Morski Oddzia³
Stra¿y Granicznej (MOSG) wspó³odpowiedzialny za ochronê i bezpieczeñstwo
na morzu. Marynarka Wojenna (reprezentowana przez COM-DKM8) równie¿
popiera implementacjê doktryny KSBM, zg³osi³a nawet gotowoœæ w³¹czenia siê
do systemu w czêœci dotycz¹cej wymiany informacji bezpieczeñstwa morskiego.
Dotychczas KSBM wdra¿ano w dwóch etapach9:
– Krajowy System Bezpieczeñstwa Morskiego etap I (KSBM I),
– Krajowy System Bezpieczeñstwa Morskiego etap IIA (KSBM IIA).
Dane dotycz¹ce obu etapów projektów zosta³y przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Podstawowe informacje dotycz¹ce strony finansowej strategii implementacji KSBM
(beneficjent Urz¹d Morski Gdynia)
Podstawowe dane projektu

KSBM I

KSBM IIA

typ projektu

projekt indywidualny

projekt indywidualny

priorytet

VII – Transport przyjazny
œrodowisku

VII – Transport przyjazny
œrodowisku

dzia³anie

7.2 – 6 Rozwój transportu
morskiego

7.2 – 6 Rozwój transportu
morskiego

data zawarcia umowy

28.02.2011 r.

20.12.2012 r.

wartoœæ ca³kowita projektu 111 665 386 PLN

85 584 014 PLN

wartoœæ dofinansowania
projektu z funduszy UE

86 078 346 PLN (Fundusz Spójno- 72 250 000 PLN
œci)

wartoœæ dotacji UE w %
kosztów kwalifikowanych

85

85

zakres projektu

utworzenie systemu monitoruj¹co-kontrolnego umo¿liwiaj¹cego
jednolite zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w obszarach morskich
Polski przez administracjê morsk¹
oraz wymianê informacji o bezpieczeñstwie ¿eglugi z wspó³dzia³aj¹cymi instytucjami krajowymi
i miêdzynarodowymi

zaprojektowanie i wybudowanie
pomorskiej magistrali teleinformatycznej w formie ruroci¹gu
z kablem œwiat³owodowym na
odcinku Gdynia–Œwinoujœcie

podmiot realizuj¹cy (wyko- Alcatel – Lucent Polska Sp. z o.o. Wasko Sp. z o.o.
nawca wy³oniony w prze- Indra Sistemas S.A.
targu)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
https://www.cupt.gov.pl/?id=1522; http://www.cupt.gov.pl/?id=933 [dostêp: 24.03.2015].

8
9

COM-DKM – Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni.
Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r., Miêdzyresortowy
Zespó³ do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 71–72.
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System SWIB¯ wykorzystywany w procesach monitoringu i zapewnienia
bezpieczeñstwa ¿eglugi na akwenach polskich ilustruje podejmowane przez poszczególne kraje Regionu Morza Ba³tyckiego (BSR – Baltic Sea Region), Unii
i œwiata wysi³ki, które zmierzaj¹ do osi¹gniêcia akceptowalnego poziomu ryzyka
i zapewnienia bezpieczeñstwa wszystkich procesów transportu morskiego. Niestety, wysi³ki te determinuje specyfika poszczególnych krajów (poziom zamo¿noœci zidentyfikowany rang¹ transportu morskiego w osi¹ganiu celów gospodarczych, dostêp do techniki i technologii monitoringu, w tym sensory, systemy
analityczne, efektory, oraz zaanga¿owanie w zapewnienie bezpieczeñstwa) i zazwyczaj ka¿de pañstwo podejmuje je indywidualnie, ale wykorzystuje œrodki
regionalne (europejskie). Dodatkowym argumentem, który przemawia za ponoszeniem znacznych nak³adów inwestycyjnych, jest mo¿liwoœæ internalizacji
kosztów zapewnienia bezpieczeñstwa, mo¿na tego dokonaæ po przeprowadzeniu
systemowych analiz spo³eczno-ekonomicznych w kategoriach kosztów spo³ecznych C/B (TSC/TSB – total social cost/total social benefit).

3. Analiza spo³eczno-ekonomiczna KSBM
Przeprowadzaj¹c analizê spo³eczno-ekonomiczn¹10 projektu KSBM I, nale¿y
przyj¹æ pocz¹tkowe za³o¿enia upraszczaj¹ce11:
– œrodki w³asne (udzia³ w³asny) na realizacjê projektu Urz¹d Morski w Gdyni
(beneficjent) pozyskuje z Ministerstwa Infrastruktury, przy realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko Dzia³anie
7.2 – Rozwój Transportu Morskiego œrodki w³asne wynios³y 15% kosztów
kwalifikowalnych, pozyskiwane by³y w transzach w latach 2009–2012 z bud¿etu pañstwa, zatem wartoœæ dotacji unijnych wynios³a 85% kosztów kwalifikowanych;
– uruchomienie KSBM I nast¹pi³o w 2011 r. i tym samym w tym roku uzasadniony jest skokowy wzrost kosztów utrzymania tego systemu;
– do analizy przychodów i kosztów przyjêto ceny materia³ów i us³ug z drugiego pó³rocza 2007 r., analizê przeprowadzono w cenach realnych nie uwzglêdniaj¹c wp³ywu inflacji;

10

11

Zgodnie z przewodnikiem Analiza kosztów i korzyœci projektów inwestycyjnych Europejskiej
Funduszu Strukturalnego – EFRR Spójnoœci i ISPA, opracowanym przez Jednostkê ds. Ewaluacji
Polityki Regionalnej, analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wk³adu projektu we
wzrost ekonomicznego dobrobytu regionu lub kraju (tzw. poprawa dobrostanu). Dokonuje siê jej
z punku widzenia interesów ca³ej ludnoœci regionu lub kraju m.in. poprzez wyliczenie ekonomicznej wewnêtrznej stopy zwrotu EIRR oraz ekonomicznej wartoœci zaktualizowanej netto ENPV,
a tak¿e przeprowadzenie analizy C/B (TSC/TSB).
KSBM etap I, Studium wykonalnoœci, dokument wewnêtrzny Urzêdu Morskiego Gdyni, Gdynia
2007, s. 202.
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– mo¿na uznaæ, ¿e jest to projekt z zakresu IT, dlatego do projekcji procesów
ekonomizacji przyjêto okres 17 lat jego funkcjonowania od roku zakoñczenia
inwestycji, tj. okres do 2028 r., przyjêty okres pokazuje cyklicznoœæ wymiany
sprzêtu informatycznego i radarów (koszty eksploatacyjne w okresie projekcji
nie ulegaj¹ zmianie);
– do analizy finansowej i ekonomicznej przyjêto rekomendowan¹ w analizie
kosztów i korzyœci projektów inwestycyjnych w sektorze IT i transportowym
wartoœæ stopy dyskontowej d = 6%;
– podatek VAT potraktowano jako koszt niekwalifikowany.
Zgodnie z zasadami dzia³ania Urzêdu Morskiego w Gdyni (beneficjent) i specyfik¹ projektu jedyne przychody uzyskane przez urz¹d pochodz¹ z bud¿etu
pañstwa i powinny pokryæ wszystkie koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ systemu (bez amortyzacji).
Koszty operacyjne projektu wynikaj¹ z uruchomienia i eksploatacji nowego
systemu KSBM I i spowodowane s¹ wzrostem zatrudnienia o 25 osób. Ponadto
zak³ada siê, ¿e w okresie eksploatacji systemu w cyklu 5- i 10-letnim nastêpowaæ
bêdzie wymiana pewnych elementów strukturalnych systemu (radary, komputery, serwery). Pierwszy rok ponoszenia zwiêkszonych kosztów eksploatacyjnych to rok 2011.
Je¿eli projekt z za³o¿enia nie generuje dochodów, a zmodernizowany Krajowy System Bezpieczeñstwa Morskiego nie podlega amortyzacji (beneficjent nie
otrzymuje przychodów z bud¿etu pañstwa z tytu³u amortyzacji), w projekcie
nie obliczono wskaŸników oceny finansowej (wewnêtrznej stopy zwrotu –
FIRR, wartoœci zaktualizowanej netto – FNPV). Wynika to bezpoœrednio z formy
rachunku prowadzonego dla tego typu inwestycji12:
FIRR = f (-N; +D)

(1)

gdzie:
N – nak³ady inwestycyjne,
D – dochody wynikaj¹ce z projektu = 0 (koszty eksploatacyjne beneficjenta s¹ pokrywane bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa).

Analizê efektywnoœci spo³eczno-ekonomicznej projektu KSBM I dokonano
z punktu widzenia interesów kraju (Polska) i regionu (BSR) przez wyliczenie
ekonomicznej wewnêtrznej stopy zwrotu (EIRR) oraz ekonomicznej wartoœci
zaktualizowanej netto (ENPV), a tak¿e przeprowadzenie analizy C/B (TSC/TSB),
zak³adaj¹c, ¿e system umo¿liwi unikniêcie tylko jednej katastrofy morskiej
z udzia³em du¿ego tankowca (strata ca³kowita – total loss w ostatnim roku projekcji, tj. 2028 r., szacunkowa wartoœæ statku z ³adunkiem 441 647 500 PLN w cenach z 2007 r., bez kosztów akcji ratowniczej i ewentualnych szkód ekologicznych)13.
12
13

KSBM etap I. Studium wykonalnoœci…, s. 206.
Ibidem, s. 214.
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Wartoœci EIRR dla udzia³u w³asnego i ca³oœci inwestycji wyliczono wed³ug
formu³y:
t=n
t=n NCFn
Kn
(2)
ENPV = 0 = - å
+ å
n
n + RVn
t=0 (1 + EIRR)
t=0 (1 + EIRR)
gdzie:
t = 0, rok rozpoczêcia inwestycji (2007),
t = n, rok zakoñczenia prognozy (2028),
Kn
– wysokoœæ udzia³u w³asnego wniesiona przez Urz¹d Morski dla ca³oœci inwestycji,
NCFn – wartoœæ przep³ywów pieniê¿nych netto generowanych przez projekt w danym roku,
i – przyjêta stopa dyskontowa (6%),
RVn – wartoœæ rezydualna wyliczana ze wzoru Wn/i, gdzie Wn to wartoœæ kosztów eksploatacyjnych w ostatnim okresie projekcji (2028).

Wyliczone wartoœci wskaŸników ekonomicznej wewnêtrznej stopy zwrotu
EIRR dla projektu KSBM I to14:
– z ca³oœci inwestycji (EIRR/C) – 7,5%15,
– z udzia³u w³asnego (EIRR/K) – 15,3%.
Wartoœæ ENPV od kapita³u w³asnego lub ca³oœci inwestycji wyliczono wed³ug
poni¿szego wzoru:
t=n K n
t=n NCFn
(3)
ENPV = - å
+ å
n
n + RVn
t=0 (1 + i)
t=0 (1 + i)
Wyliczone ekonomiczne wartoœci zaktualizowane netto ENPV dla projektu
KSBM I wynosz¹ odpowiednio16:
– z ca³oœci inwestycji (ENPV/C) – 14 701 955 PLN,
– z udzia³u w³asnego (ENPV/K) – 67 738 291 PLN.
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami finansowania eksploatacji KSBM to spo³eczeñstwo musi przeznaczyæ dodatkowe œrodki na utrzymanie w pe³nej sprawnoœci
eksploatacyjnej wszystkich struktur Krajowego Systemu Bezpieczeñstwa Morskiego. Przedstawiono je w analizie finansowej jako koszty operacyjne systemu
i stanowi¹ one kategoriê TSC. Wiêkszoœæ elementów sk³adowych kategorii TSB
ma charakter trudno kwantyfikowalny, gdy¿ nale¿¹ do nich:
– potencjalne ograniczenie wypadków i awarii morskich,
– potencjalne zmniejszenie skutków ekologicznych katastrof i awarii morskich,
– lepsze i efektywniejsze koordynowanie akcji ratowniczych na morzu w ramach SAR,
– zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia zagro¿eñ z obszaru security (piractwo, terroryzm, zagro¿enia asymetryczne),
14
15

16

Ibidem, s. 206.
Wysoka wartoœæ wskaŸnika EIRR z ca³oœci inwestycji oznacza, ¿e jeœli system KSBM I zapobiegnie
chocia¿ jednej katastrofie w okresie projekcji, to jest on op³acalny pod k¹tem efektywnoœci
spo³eczno-ekonomicznej, uwzglêdniaj¹c nawet koszty jego utrzymania i modernizacji.
KSBM etap I. Studium wykonalnoœci…, s. 210.
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– szybsza i pe³niejsza wymiana informacji w domenie bezpieczeñstwa transportu
morskiego (równie¿ w aspekcie ponadnarodowym – UE).
Po spe³nieniu wczeœniej zidentyfikowanych za³o¿eñ implementacja KSBM
wykazuje efektywnoœæ równie¿ w kategoriach TSC/TSB, co stanowi siln¹ przes³ankê
do podniesienia tematyki internalizacji kosztów funkcjonowania struktur KSBM.

4. Koncepcja safety surcharge jako pochodna internalizacji
kosztów funkcjonowania KSBM
Wszystkie elementy kalkulacyjne powy¿szej analizy opieraj¹ siê na za³o¿eniu,
¿e bêdzie mo¿na realnie udowodniæ zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy funkcjonowaniem systemu a spadkiem liczby katastrof morskich. Zapewnienie finansowania ze œrodków bud¿etowych zwykle nie sprzyja racjonalnoœci
finansowej i presji na ekonomizacjê. Co wiêcej, po zakoñczeniu etapu implementacji wspó³finansowanego ze œrodków unijnych wszystkie koszty bêd¹ pokrywane wy³¹cznie ze œrodków bud¿etu pañstwa, a wiêc bêd¹ obci¹¿a³y koszt
spo³eczny (kategoria TSC). Bior¹c pod uwagê rosn¹ce koszty eksploatacji, koniecznoœæ dokonywania niezbêdnych modernizacji, bie¿¹c¹ amortyzacjê œrodków
trwa³ych (elementów struktury morfologicznej systemu) oraz bardzo prawdopodobne ograniczenie wspó³finansowania inwestycji ze œrodków UE w kolejnej
perspektywie finansowej, rozwa¿yæ trzeba kwestiê internalizacji tych kosztów
i strategiê przeniesienia kosztów bie¿¹cego utrzymania systemu na koñcowych
u¿ytkowników systemu KSBM. Mo¿na przyj¹æ trzy opcje strategiczne polegaj¹ce na:
– internalizacji ograniczonej wy³¹cznie do kosztów operacyjnych wynikaj¹cych
z eksploatacji systemu KSBM – strategia ograniczonej internalizacji kosztów;
– internalizacji kosztów amortyzacji i planowej modernizacji systemu KSBM –
strategia poœredniej (czêœciowej) internalizacji kosztów;
– internalizacji wszystkich kosztów utrzymania systemu po zakoñczeniu finansowania KSBM ze œrodków UE (koszty eksploatacyjne+amortyzacja+modernizacja) – strategia pe³nej internalizacji kosztów.
Wprowadzenie tego rozwi¹zania bêdzie wymaga³o istotnych zmian legislacyjnych umo¿liwiaj¹cych przeniesienie (internalizacjê) kosztów funkcjonowania systemu KSBM na jego koñcowych u¿ytkowników (armatorów) w postaci
dodatkowego sk³adnika op³at portowych (na wzór op³at za system bezpieczeñstwa ISPS – security surcharge) oraz wnikliwej kalkulacji wysokoœci tej op³aty dla
jednej z trzech opcji strategicznych. Wysokoœæ takiej op³aty (proponowana
nazwa to safety surcharge – S-surcharge) powinna byæ kalkulowana na kolejny rok
na podstawie danych z roku poprzedniego z uwzglêdnieniem formu³y:
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i-n

Wn / N
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(4)

gdzie:
Wn – wartoœæ kosztów: 1) eksploatacyjnych, 2) amortyzacji+modernizacji, 3) eksploatacyjnych+amortyzacji+modernizacji w poprzedzaj¹cym okresie (poprzednim
roku), przy czym koszty modernizacji powinny byæ roz³o¿one na ca³y interwa³
czasowy pomiêdzy kolejnymi etapami (w cyklach po 5 i 10 lat),
N – liczba statków obs³ugiwanych we wszystkich polskich portach morskich w poprzedzaj¹cym okresie (poprzednim roku).

Bior¹c pod uwagê przywo³ane dane dotycz¹ce kosztów eksploatacyjnych
i planowanej modernizacji systemu KSBN (w cenach z 2007 r.) oraz danych statystycznych ilustruj¹cych liczbê zawiniêæ do polskich portów morskich, mo¿na,
korzystaj¹c z zaproponowanej formu³y, wyliczyæ wysokoœæ S-surcharge dla roku
2014 (dane z 2013 r.). Bêdzie ona wynosi³a odpowiednio17:
– ok. 140 PLN/statek dla opcji ograniczonej internalizacji kosztów,
– ok. 238 PLN/statek dla opcji poœredniej (czêœciowej) internalizacji kosztów,
– ok. 297 PLN/statek dla opcji pe³nej internalizacji kosztów.
Mimo ¿e wysokoœæ tych op³at (jako proponowanej S-surcharge) wydaje siê
niska18, to nale¿y wzi¹æ pod uwagê jej wp³yw na konkurencyjnoœæ polskich
portów morskich, szczególnie wobec nak³adania siê innych potencjalnych determinant ograniczenia tej konkurencyjnoœci (np. ustanowienie SECA na obszarze
BSR), a tak¿e multiplikacjê kosztów dla armatorów promowych i realizuj¹cych
regularne po³¹czenia ba³tyckie. W zwi¹zku z tym ewentualn¹ decyzjê o wprowadzeniu S-surcharge nale¿a³oby podj¹æ na podstawie wszechstronnej analizy
zysków i strat uwzglêdniaj¹cej wszystkie aspekty, w³¹cznie z kosztami poboru.

Podsumowanie
Operacje portowe i ¿egluga morska w warunkach globalnej konkurencji
przebiegaj¹ w niezwykle wyœrubowanych re¿imach technologicznych i operacyjnych, towarzyszy temu zjawisko presji czasowej19, imperatyw obni¿enia kosztów
i najwa¿niejsza wspó³czeœnie regu³a – zapewnienie tym operacjom najwy¿szego
mo¿liwego do osi¹gniêcia poziomu bezpieczeñstwa. Rosn¹ca wartoœæ statków,
ich ranga w procesach gospodarczych wspó³czesnej cywilizacji, a tak¿e wzrastaj¹ca kongestia powoduj¹ wzrost zagro¿eñ typu security (terroryzm, piractwo),

17

18

19

Wed³ug danych GUS do polskich portów morskich w 2013 r. zawinê³o ok. 18,5 tys. jednostek
handlowych (bez statków pasa¿erskich).
Aby porównaæ proponowan¹ wysokoœæ S-surcharge, mo¿na j¹ zestawiæ z tzw. op³at¹ tona¿ow¹, np.
w porcie Gdañsk dla zbiornikowca powy¿ej 38 tys. GT wynosz¹c¹ 0,64 EUR od GT, czyli 38 000 x 0,64
x 4,00 (przyjêty kurs EUR/PLN) = 97 280 PLN, szerzej zob. http://www.portgdansk.pl/zegluga
/taryfy-portowe.
J. Neider, Transport miêdzynarodowy, PWE, Warszawa 2015, s. 214.

254

Ryszard K. Miler

jak i safety (wypadki morskie, kolizje, wzrost antropopresyjnoœci – straty œrodowiskowe). Zatem bezpieczeñstwo i wolnoœæ ¿eglugi, bêd¹ce od wieków „konstytucyjnym” prawem wszystkich pañstw morskich20, staj¹ siê wspó³czeœnie jedn¹
z g³ównych determinant efektywnoœci ekonomicznej procesów transportu morskiego, szczególnie je¿eli uwzglêdnimy jego efekty zewnêtrzne. W zwi¹zku
z powy¿szym problem zapewnienia bezpieczeñstwa ¿eglugi i szerzej rozumianego transportu morskiego przez skuteczne przeciwdzia³anie tym zagro¿eniom
nabiera kluczowego znaczenia.
Przeprowadzona w artykule ograniczona i szacunkowa analiza efektywnoœci
spo³eczno-ekonomicznej KSBM (jako realnego systemu funkcjonuj¹cego na poziomie narodowym) ukaza³a skomplikowanie zjawiska ekonomizacji zintegrowanych systemów bezpieczeñstwa transportu morskiego i mo¿liwych do
zaimplementowania opcji strategicznych internalizacji kosztów ich funkcjonowania. W konkluzji mo¿na stwierdziæ, i¿ ekonomizacja KSBM rozumiana jako
proces podnoszenia efektywnoœci ekonomicznej systemu, mimo obci¹¿enia mechanizmami ograniczaj¹cymi (bud¿etowanie, brak konkurencyjnoœci, bezpieczeñstwo morskie jako zadanie pañstwa), je¿eli bêdzie rozpatrywana w szerokim
(holistycznym) wymiarze z uwzglêdnieniem rachunku kosztów i benefitów
zewnêtrznych (spo³ecznych TSC/TSB), mo¿e byæ procesem realnym i efektywnym. Pozwoli on na zapewnienie ci¹g³oœci funkcjonowania systemu równie¿
w sytuacji, gdy ograniczeniu ulegn¹ dotychczasowe Ÿród³a finansowania (oparte przede wszystkim na udziale œrodków z funduszy UE). Przeprowadzony wywód konstytuuje tezê, i¿ aby uniezale¿niæ siê w obszarze funkcjonowania
KSBM, jego kosztów operacyjnych, amortyzacji i modernizacji (zw³aszcza ¿e
mamy do czynienia z inwestycj¹ w technologiê informacyjn¹ o krótkim okresie
¿ycia) od bud¿etowych œrodków zasilania, niezbêdne mo¿e okazaæ siê wprowadzenie dodatkowej op³aty safety surcharge realizuj¹cej zasadê internalizacji
kosztów systemów bezpieczeñstwa transportu morskiego.
Celem niniejszego artyku³u by³a próba holistycznej analizy systemowych
przes³anek implementacji nowej op³aty, która mia³aby zapewniæ zewnêtrzne finansowanie funkcjonowania, rozwoju, modernizacji oraz amortyzacji struktur
KSBM, oparta na oryginalnej koncepcji autora. W artykule pozytywnie zweryfikowano przyjêt¹ hipotezê robocz¹ stanowi¹c¹, i¿ istniej¹ identyfikowalne
przes³anki internalizacji kosztów KSBM w Polsce. Na podstawie analizy spo³eczno-ekonomicznej KSBM wskazano trzy opcje strategiczne kalkulacji i wdro¿enia
proponowanej op³aty safety surcharge.

20

O wolnoœci mórz i koniecznoœci obiektywnych regulacji transportu morskiego traktuj¹ wspó³czesne
dzie³a, zob. M. Mollat du Jourdin, Europa i morze. Tworzenie Europy, t³um. M. Bruczkowska, Oficyna
Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995; szerzej zob.: A. Makowski, Si³y morskie wspó³czesnego pañstwa, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2000.
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THE CONCEPT OF THE SAFETY SURCHARGE AS AN INSTRUMENT
OF THE POLISH NATIONAL MARITIME SAFETY
AND SECURITY SYSTEM (KSBM) ECONOMISATION STRATEGY
Summary: Achieving safety and security in maritime operations becomes one of the
most important tasks for the National Maritime Authorities in all riparian countries
worldwide. In Poland this task is being implemented as a National Maritime Safety
and Security System (KSBM) under supervision of the Maritime Office in Gdynia.
There is a significant EU founds involvement in the process of KSBM implementation, however, initial concept of its functioning and maintenance do not assume any
elements of further costs of internalization, furthermore a central budget is pointed as
a financial source to cover all forthcoming expenses. As soon as a second stage (KSBM
II) is finished, all operational costs will be debiting directly social cost (in category of
Total Social Cost). Thus, taking into account growing operational costs, maintenance,

256

Ryszard K. Miler

modernisation and finally appreciation of the technical infrastructure of KSBM as
well as a possible reduction of available UE founds in the next financial perspective, it
seems absolutely justified to introduce the concept of internalization KSBM costs. The
main aim of this article is to present a holistic approach in analysis and identification
of systematic premises of the Safety Surcharge original concept. The concept is aimed
at introduction of possible financial measures in order to achieve external founds for
further exploitation of KSBM. Working hypothesis stating that there are predictable
sources of external financing and technical premises for internalization of KSBM costs
in Poland has been positively verified. On the background of the KSBM socialeconomic analysis three strategic options of the new Safety Surcharge implementation have been identified.
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INNOWACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
NA GLOBALNYM RYNKU
MORSKICH PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH
Streszczenie: W artykule skupiono siê na przedstawieniu wybranych przyk³adów innowacji na poziomie jednostkowym i organizacyjnym w ich kontekœcie makroekonomicznym. Na pocz¹tku drugiej dekady XXI w. zaczêto wprowadzaæ do obs³ugi
po³¹czeñ miêdzykontynentalnych megakontenerowce o pojemnoœci wiêkszej ni¿
18 000 TEU. Tylko w 2015 r. podpisano kontrakty na budowê 60 jednostek o pojemnoœci
18 000–20 000 TEU, co stanowi³o 24% wszystkich podpisanych kontraktów. Do najwa¿niejszych powodów wprowadzenia tego rodzaju innowacji zalicza siê d¹¿enie do
zmniejszenia emisji substancji szkodliwych na przewo¿on¹ jednostkê TEU oraz poprawê efektywnoœci ekonomicznej serwisów liniowych. Kolejne rozwi¹zania usprawniaj¹ce skutecznoœæ to innowacje organizacyjne, zalicza siê do nich m.in. alianse,
fuzje i przejêcia, ich celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na wybranych
rynkach docelowych. W ¿egludze linowej skutkuj¹ one równie¿ zmianami organizacyjnymi w procesach transportowych g³ównie przez optymalizacjê poda¿y przestrzeni
³adunkowej. £¹czenie siê armatorów w grupy i wprowadzenie do serwisów wiêkszych jednostek powoduje negatywne skutki w postaci niedotrzymywania terminów
wejœæ i wyjœæ statków do portów.

Wprowadzenie
W lutym 2016 r. ca³kowita pojemnoœæ floty armatorów liniowych przekroczy³a 20 mln TEU. Armatorzy wprowadzaj¹ do serwisów coraz wiêksze jednostki,
przez co roœnie nadpoda¿ slotów. W efekcie drastycznie wzros³a liczba i pojemnoœæ
jednostek, które nie znajduj¹ zatrudnienia i s¹ wy³¹czane z regularnych po³¹czeñ.
Flota kontenerowców w wymiarze globalnym w 2015 r. wzros³a o 8,5%1. Na
pocz¹tku 2015 r. Drewry szacowa³o, ¿e ten przyrost wyniesie 7,5%2. Armatorzy
odebrali 214 nowych jednostek (17,6% wiêcej ni¿ w 2014 r.), w wyniku czego
globalna pojemnoœæ floty do przewozu kontenerów pod koniec roku 2015 zbli1
2

M. Grzybowski, Transport morski w 2015 r., „Polska Gazeta Transportowa” 2016, nr 11, s. 2.
Lower Slot Costs to Drive Container Shipping Profitability in 2015, http://www.drewry.co.uk/
news.php?id=322 [dostêp: 30.01.2015].
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¿y³a siê do 20 mln TEU3. W tym samym roku armatorzy z³o¿yli zamówienia na
255 nowych jednostek o pojemnoœci ponad 2,3 mln TEU. Eksperci Alphaliner
oszacowali, ¿e ³¹czna wartoœæ kontraktów wynios³a 20,2 mld USD i by³a o 98%
wy¿sza ni¿ w 2014 r. Na pocz¹tku 2016 r. w portfelach zamówieñ stoczni znajdowa³o siê 499 jednostek o ³¹cznej pojemnoœci ponad 4 mln TEU. W 2015 r. pojemnoœæ floty wzros³a a¿ o 1,72 mln TEU, w tym czasie zez³omowano jedynie 89 mniejszych jednostek o ³¹cznej pojemnoœci 192,4 tys. TEU. Tak znaczna ró¿nica miêdzy now¹ flot¹ a wycofywan¹ z eksploatacji spowodowa³a nadwy¿kê poda¿y
tona¿u. Skutkiem tego w grudniu 2015 r. zatrudnienia nie mia³a flota o pojemnoœci prawie 1,36 mln TEU. Na kotwicê odstawiane by³y mniej ekonomiczne
i mniejsze jednostki, œrednia pojemnoœæ kontenerowca wy³¹czonego z serwisu
wynios³a 552 TEU4.
Tak znaczna wymiana floty jest wynikiem regulacji proekologicznych wprowadzonych przez International Maritime Organization (IMO), która znacznie
obostrzy³a standardy emisji substancji szkodliwych dla œrodowiska. Na wiêksz¹
skalê zaczêto wprowadzaæ do eksploatacji du¿e jednostki. W 2015 r. podpisano
kontrakty na budowê 60 jednostek o pojemnoœci 18 000–20 000 TEU, co stanowi³o 24% wszystkich podpisanych kontraktów.
Szacuje siê, ¿e w wyniku dostaw nowych jednostek pojemnoœæ floty statków
do przewozu kontenerów wzroœnie o 4,6%. Bêdzie to najwolniejszy wzrost od
25 lat. Prawdopodobnie nast¹pi dalszy spadek stawek frachtowych. Œredni indeks CCFI w 2015 r. zmala³ o 19,4%, osi¹gaj¹c wartoœæ 875, a w grudniu 2015 r.
by³ nawet ni¿szy o 32,1% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. Przed
kryzysem finansowym w latach 2008–2009 popyt na przewozy kontenerowe by³
trzykrotnie wy¿szy ni¿ tempo globalnego wzrostu gospodarczego. Wed³ug ekspertów Bimco od 2010 r. ta zale¿noœæ zmala³a do 1,15. Przy projektowanym przez
Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wzroœcie gospodarczym o 3,4%
oznacza to wzrost popytu na przewozy oceaniczne w serwisach liniowych na poziomie od 3,7% do 4%. Maersk Line (zarz¹dzaj¹cy flot¹ 590 kontenerowców) prognozuje w swoim najnowszym omówieniu raportu rocznego, ¿e w 2016 r. przewozy kontenerów wzrosn¹ od 1% do 3%6.
W zwi¹zku z powy¿szym celem badañ by³o ustalenie, jak innowacje techniczne i organizacyjne wp³ywaj¹ na rynek morskich przewozów liniowych. Postawiono
hipotezê, ¿e wprowadzane przez armatorów innowacje techniczne i organizacyjne prowadz¹ do oligopolizacji rynku morskich przewozów kontenerowych.
3

4
5
6

B. Barnard, Global container ship fleet soars to 20 million TEUs, http://www.joc.com/maritimenews/ships-shipbuilding/global-container-ship-fleet-soars-20-million-teus_20160111.html [dostêp:
28.02.2016].
2015 Containership Market Review, „Alphaliner Weekly Newsletter” 2016, issue 01, s. 1.
The shipping market in 2015 and looking forward, Bimco Reports, Market Analysis 2016, s. 1.
Maersk Line reports USD 1.3 billion profit in 2015, http://www.maerskline.com/ro-ro/countries/
int/news/news-articles/2016/02/ [dostêp: 11.02.2016].
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1. Systematyka innowacji
G³ówny Urz¹d Statystyczny definiuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ jako „ca³okszta³t dzia³añ naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które prowadz¹ lub maj¹ w zamierzeniu prowadziæ do wdra¿ania
innowacji”7. Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e niektóre z tych dzia³añ, choæ maj¹ charakter
innowacyjny, nie s¹ nowoœci¹. W badaniach statystycznych jako dzia³alnoœæ innowacyjn¹ ujmuje siê równie¿ dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ (B+R), mimo
¿e nie jest bezpoœrednio zwi¹zana z tworzeniem konkretnej innowacji. Du¿¹
rolê w rozwoju spo³eczeñstw innowacyjnych odgrywa informatyzacja8.
W raporcie o innowacyjnoœci polskiej gospodarki, opracowanym przez zespó³ ekspertów pod kierownictwem Krzysztofa Rybiñskiego, innowacjê definiuje siê jako wdro¿on¹ ideê, która tworzy now¹ wartoœæ dla firmy, kraju, jest nowa
w skali globalnej lub kreuje nowy rynek. Micha³ Kleiber we wstêpie do tego raportu okreœli³ innowacyjnoœæ jako synergiê wiedzy, przedsiêbiorczoœci, przemyœlanych regulacji i powszechnej kultury kreatywnoœci9. Jest to skrótowe, ale celne zdefiniowanie spo³eczeñstwa innowacyjnego. Innowacyjnoœæ jest motorem
gospodarki opartej na wiedzy – stwierdzono w pierwszym wydaniu10. Wed³ug
Oslo Manual innowacyjnoœæ jest procesem, przez co jest zjawiskiem trudno
mierzalnym i ka¿da systematyka i próba pomiaru ma okreœlone ograniczenia11.
W przedsiêbiorstwie innowacja polega na wdro¿eniu nowego lub istotnie ulepszonego produktu (towaru lub us³ugi), procesu, dzia³ania marketingowego,
nowego rozwi¹zania organizacyjnego, organizacji pracy lub powi¹zañ zewnêtrznych12. Piotr Niedzielski zwróci³ uwagê na wa¿ny obszar dzia³alnoœci innowacyjnej w obszarze us³ug – us³ugi organizacyjno-mened¿erskie (innowacje nietechnologiczne). Definiuje on innowacyjnoœæ jako cechê podmiotów gospodarczych
i gospodarek, przejawiaj¹c¹ siê zdolnoœci¹ tworzenia i absorbcji innowacji,
a „innowacyjnoœæ mo¿e byæ postrzegana na poziomie: jednostkowym, organizacyjnym oraz makroekonomicznym”13.

7
8

9
10

11

12
13

Dzia³alnoœæ innowacyjna w Polsce, Informacja sygnalna, GUS, Warszawa 2014, s. 1.
M. Grzybowski, Spo³eczeñstwa informacyjne w Regionie Morza Ba³tyckiego, t. 1, Drogi dochodzenia do
spo³eczeñstwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego Nr 650, Ekonomiczne Problemy Us³ug Nr 67” 2011, s. 432–439.
„Go Global!”. Raport o innowacyjnoœci polskiej gospodarki, Warszawa 2011, s. 1–2.
Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpretnig Innovation Data, OECD, Eurostat, Paris
1992, s. 13.
Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpretnig Innovation Data, OECD, Eurostat, Paris
2005, s. 15.
Ibidem, s. 46.
P. Niedzielski, Innowacyjnoœæ [w:] Innowacje i transfer technologii. S³ownik pojêæ, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Warszawa 2005, s. 76.
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W dalszej czêœci skupimy siê na przedstawieniu wybranych przyk³adów innowacji na poziomie jednostkowym i organizacyjnym w ich kontekœcie makroekonomicznym. Ze wzglêdu na ograniczone ramy artyku³u nie przeprowadzono analizy innowacji procesowych, które wprowadzono w okresie znacznego
wzrostu cen paliwa. Polega³y g³ównie na stosowaniu slow steaming, czyli zwolnienia szybkoœci statków miêdzy portami. Pominiêto równie¿ wp³yw zwiêkszenia
pojemnoœci i rozmiarów statków na zmiany w procesach ich obs³ugi w portach.

2. Innowacje produktowe – megakontenerowce 20 000+ TEU
Obecnie w stoczniowych portfelach zamówieñ znajduje siê oko³o 70 Ultra Large
Container Vessels (ULCV) – kontenerowców o pojemnoœci od 18 tys. do ponad
20 tys. TEU. Maersk Line od 2018 r. wprowadza³ bêdzie sukcesywnie do swej
floty jednostki powy¿ej 19 tys. TEU. Uzupe³ni to seriê 20 jednostek 18 tys. TEU
Triple-E wprowadzanych do ¿eglugi od po³owy 2013 r. W czerwcu 2015 r.
Maersk Line podpisa³ kontrakt z Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME) na budowê 11 jednostek Triple-E drugiej generacji o pojemnoœci 19 630 TEU
ka¿dy, z opcj¹ na budowê 6 podobnych statków. Bêd¹ to konstrukcje o d³ugoœci
oko³o 400 m i szerokoœci 58,6 m z zanurzeniem do 16,5 m14. Bêd¹ wiêc mog³y byæ
obs³ugiwane w DCT Gdañsk, który dysponuje w tej chwili nabrze¿em o d³ugoœci
650 m z g³êbokoœci¹ do 16,5 m15. Wartoœæ kontraktu oszacowano w cenach
z po³owy 2015 r. na 1,8 mld USD16.
Mitsui O.S.K. Lines (MOL) wprowadza do serwisów 6 jednostek o pojemnoœci 20 tys. TEU (po 155 mln USD ka¿da). Od stycznia 2015 r. po oceanach p³ywa
ju¿ MSC Oscar linii Mediterranean Shipping Co., najwiêkszy statek o pojemnoœci 19 224 TEU. Jednostka wiêksza od wprowadzonego w grudniu 2014 r. CSCL Globe
(19 100 TEU) oraz p³ywaj¹cego do Gdañska 18 270 TEU Triple-E Maersk Line.
W wyniku zwiêkszenia przestrzeni ³adunkowej w d³u¿szym okresie spadaj¹ frachty na po³¹czeniach miêdzykontynentalnych. W przypadku najwiêkszych jednostek (18 tys. TEU) frachty zmala³y w pierwszej po³owie 2015 r. o oko³o 1/3, a przy
korzystaniu z mniejszych jednostek (od 8 tys. do 12 tys. TEU) o oko³o 1/4 wartoœci frachtów z po³owy 2014 r. Nadwy¿ka przestrzeni ³adunkowej spowodowa³a,
¿e na po³¹czeniach miêdzy Azj¹ a Europ¹ Pó³nocn¹ w 2015 r. frachty zmala³y
o 26%, do 545 USD/TEU. Takie stawki nie zapewniaj¹ rentownoœci mniejszym
jednostkom. W zwi¹zku z postêpowaniem antymonopolowym Komisji Europej14

15
16

Maersk Line orders 11 ultra-large container vessels, http://www.maerskline.com/mt-mt/countries/int/news/news-articles/2015/06/orders-11-ultra-large-container-vessels [dostêp: 10.06.2015].
DCT, Specyfikacje nabrze¿a, http://dctgdansk.pl/pl/about-dct/specyfikacja/ [dostêp: 28.02.2016].
Maersk, DSME Reach Agreement in Principle on Container Megaship Order, „The Wall Street Journal”, http://www.wsj.com/articles/maersk-dsme-reach-agreement-in-principle-on-container-megaship-order-1431445929 [dostêp: 28.06.2015].
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skiej w stosunku do najwiêkszych armatorów liniowych mo¿na siê spodziewaæ,
¿e w 2016 r. utrudnione bêdzie uzgadnianie i regulowanie frachtów w serwisach
kontenerowych.
Ju¿ w po³owie 2015 r. w stoczniach by³o o 60% wiêcej zamówieñ na megakontenerowce ni¿ w tym samym okresie w 2014 r. W stoczniach z³o¿ono zamówienia na 39 jednostek o pojemnoœci powy¿ej 18 000 TEU. W drugiej po³owie
podpisano kolejne kontrakty na 21 jednostek Ultra Large Container Vessels17.
Now¹ jakoœæ tworzyæ bêd¹ ULCV 20 000+TEU, dyskutowano o tym w czasie
obrad poœwiêconych technologii i innowacjom w portach i transporcie morskim18 na konferencji IAPH International World Ports Conference w czerwcu
2015 r. Niew¹tpliwie w stoczniach przekroczono ograniczenia techniczne w budowie jednostek o pojemnoœci powy¿ej 20 000 TEU. Problemem jest obs³uga tak
du¿ych statków w portach. Chodzi zarówno o zapewnienie bezpieczeñstwa, jak
i p³ynnego ruchu przy nabrze¿ach terminali kontenerowych. Te wiêksze s¹ na
tyle zautomatyzowane, ¿e mog¹ sprawnie roz³adowaæ i za³adowaæ najwiêksze
kontenerowce wprowadzone obecnie do serwisu.
Nie ogl¹daj¹c siê na ograniczenia w portach i na podejœciach do terminali,
armatorzy zamawiaj¹ nowe innowacyjne statki. Na pocz¹tku marca 2015 r.
Mitsui O.S.K. Lines podpisa³ kontrakty na statki o pojemnoœci 20 150 TEU, które
wprowadzi na rynek w 2017 r. Cztery statki zamówi³ w Samsung Heavy Industries i 2 z nich odbierze w 2017 r. Natomiast 2 jednostki ULCV 20 000+TEU
MOL bêdzie czarterowa³ od inwestora Shoei Kisen Kaisha, który zamówi³ dwa
kontenerowce 20 150 TEU w stoczni Imabari Shipbuilding. Te jednostki równie¿
zostan¹ przekazane armatorowi w 2017 r. Dziêki wprowadzonym innowacjom
technicznym statki bêd¹ zu¿ywa³y znaczniej mniej paliwa (tyle, co obecnie
eksploatowane 14 000 TEU) oraz bêd¹ emitowa³y mniej zanieczyszczeñ do
œrodowiska19.
W kwietniu 2015 r. armator z Hongkongu, OOCL, podpisa³ kontrakt na
6 statków o pojemnoœci 21 100 TEU, o d³ugoœci 400 m i szerokoœci 58,8 m. Przy
tych samych wymiarach co nowe statki MOL, jednostki OOCL bêd¹ mog³y zabieraæ 1000 TEU kontenerów wiêcej. Kontenerowce zbuduje Samsung Heavy
Industries za 950 mln USD. Kontrakt przewiduje budowê kolejnych 6 podobnych jednostek. Marsylski armator CMA CGM równie¿ inwestuje w innowacyjne megakontenerowce. Kolejne inwestycje w³aœciciel CMA CGM uzasadniania
koniecznoœci¹ wzmocnienia swego potencja³u transportowego i utrzymania
17

18

19

Order boom for ultra-large container vessels in 2015, http://shippingwatch.com/secure/carriers/
Container/article7780764.ece [dostêp: 10.06.2015].
Wiêcej informacji o IAPH International World Ports Conference zob. https://www.iaph2015.org/
[dostêp: 10.02.2016].
M. Hand, Mitsui OSK Lines confirms orders for six 20 000 TEU containerships, http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/mitsui-osk-lines-confirms-orders-for-six-20000-teu-containerships.
html [dostêp: 30.03.2015].
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przewagi konkurencyjnej na po³¹czeniach z Azji do Europy Pó³nocnej. W tym
celu zamówi³ 3 statki 20 600 TEU w stoczni Hanjin Heavy Industries20. £¹cznie
armator wprowadzi do eksploatacji 6 kontenerowców 18 000 TEU, 12 jednostek
9 400 TEU oraz 3 wspomniane 21 000 TEU (tak zwane GuyanaMax vessel)21.
Wed³ug ekspertów DNV GL obecnie nie powinno byæ problemów technicznych
z budow¹ jednostek o pojemnoœci 24 000 TEU. Mówi siê nawet, ¿e stocznie azjatyckie przygotowane s¹ do budowy ULCV 30 000 TEU22.

3. Konsolidacja rynku ¿eglugi liniowej
Na konsolidacjê rynku ¿eglugi liniowej zwracaj¹ uwagê analitycy wszystkich
licz¹cych siê think tanków zajmuj¹cych siê transportem morskim i gospodark¹
globaln¹23. Alians definiuje siê jako celowy zwi¹zek firm funkcjonuj¹cych na
tym samym rynku docelowym. Czêsto s¹ to konkurenci dzia³aj¹cy w jednej
bran¿y. Najczêœciej alians ma charakter d³ugookresowy i wzglêdnie trwa³y.
Trwa³oœæ aliansu oparta jest na zasadzie równowagi korzyœci24. W ramach aliansu dokonuje siê transfer wiedzy organizacyjnej i rynkowej, do dyspozycji partnerów stawiane s¹ zasoby ludzkie, materialne i niematerialne (w tym informacyjne). Z jednej strony pozwala to na oszczêdnoœci finansowe, a z drugiej – na
uzyskanie efektu synergii w obszarze organizacyjnym i ekonomicznym. Zdarza
siê, ¿e alianse przekszta³cane s¹ w grupy kapita³owe.
Dziêki porozumieniom, aliansom czy przejêciom konkurentów w latach
2004–2015 potroi³a siê liczba kontenerów dostarczanych i odbieranych z portów
jednego kraju, a przeciêtna liczba operatorów obs³uguj¹cych porty jednego kraju zmniejszy³a siê o 29%. Liczba operatorów liniowych obs³uguj¹cych porty jednego kraju zmniejszy³a siê w latach 2004–2009 z 22,1 sztuk do 18,4 sztuk, by
w 2015 r. spaœæ do 15,7 sztuk. W tym okresie, zabezpieczaj¹c pozycjê konkurencyjn¹ na rynku transportu miêdzy portami oceanicznymi, armatorzy liniowi
prowadzili aktywn¹ politykê zwiêkszania przestrzeni ³adunkowej. Odbywa³o
siê to g³ównie przez zamawianie coraz wiêkszych kontenerowców.
Na pocz¹tku 2015 r. czo³owa dziesi¹tka armatorów dysponowa³a ju¿ 61%
udzia³em w globalnej flocie kontenerowców, a 20 armatorów liniowych kontro20

21

22

23

24

CMA CGM to Order 20 600 TEU Trio, http://gcaptain.com/cma-cgm-order-20000-teu-trio/ [dostêp:
10.04.2015].
CMA CGM to order 3 giant boxships, http://worldmaritimenews.com/archives/156027/cma-cgmto-order-3-giant-boxships/ [dostêp: 30.03.2015].
What’s the Limit for Mega Boxers? Trend continues – New orders smash the 20 000 TEU barrier, Technology & Innovation, „IAPH Daily News” 3 June 2015, no. 2, s. 5.
Zob. np. Review of Maritime Transport, UNCTAD, Geneva 2015, s. 37–40; New Mega-Alliance planned, „Alphaliner Weekly Newsletter” 2016, issue 07, s. 1–2; The shipping market in 2015 and looking forward…, s. 1–2.
Alianse strategiczne – wspó³praca czy rywalizacja?, Ernst & Young, Warszawa 2004, s. 1.

Innowacje techniczne i organizacyjne na globalnym rynku morskich przewozów kontenerowych 263

luje 83% rynku. Skalê monopolizacji widaæ jednak, jeœli zauwa¿y siê, ¿e trzech
czo³owych armatorów dysponuje 35% przestrzeni ³adunkowej do przewozu
kontenerów.

4. Grand Alliance G6
Nowe porozumienie zapowiedziano w grudniu 2011 r. Utworzyli je armatorzy, którzy ju¿ wczeœniej wspó³pracowali w ramach mniejszych grup. Grand
Alliance G6 utworzy³y: Hapag-Lloyd (w chwili powo³ania dysponowa³ flot¹
147 statków, 648 tys. TEU pojemnoœci), Nippon Yusen Kaisha (NYK mia³ 104 statki
i 414 tys. TEU pojemnoœci), Orient Overseas Container Line (OOCL – 85 statków, 404 tys. TEU pojemnoœci), New World Alliance operatorzy liniowi APL
(mia³ 141 statków i 606 tys. TEU pojemnoœci), Hyundai Merchant Marine (HMM
– 61 statków i 313 tys. TEU pojemnoœci), Mitsui O.S.K. Lines (MOL – 106 statków
i 466 tys. TEU pojemnoœci)25.
Nowa grupa skoncentrowa³a siê na wspó³dzia³aniu na rynku obs³uguj¹cym
po³¹czenia miêdzy Europ¹ a Azj¹ i przyjê³a nazwê rynkow¹ G6 Alliance. Powsta³a
ona po zapowiedzi o porozumieniu innych dwóch czo³owych prywatnych
armatorów, zarz¹dzanego przez rodzinê Aponte MSC Mediterranean Shipping
Company z siedzib¹ w Genewie (w 2011 r.: 494 statki i 2232 tys. TEU pojemnoœci) oraz CMA CGM Group z siedzib¹ w Marsylii (390 statków i 1334 tys. TEU
pojemnoœci), którego w³aœcicielem jest rodzina Saadé. Ten alians z kolei mia³
wzmocniæ armatorów w starciu z aktywnym marketingiem Maerska (650 statków i 2541 tys. TEU pojemnoœci), który pozycjonowa³ na rynku now¹ us³ugê
pod nazw¹ „Daily Maersk”. Tworzenie kolejnych aliansów firma analityczna
Alphaliner okreœli³a jako zapowiedŸ „bezlitosnej” wojny serwisów26.
Po uruchomieniu Aliansu G6 podjêto próby wprowadzenia jego serwisu do
obs³ugi rynku Regionu Morza Ba³tyckiego. Portem docelowym mia³ byæ gdañski
DCT, który wówczas posiada³ potencja³ prze³adunkowy oko³o 1 mln TEU i wolne terminy obs³ugi statków. Maersk jednak nie zgodzi³ siê na wprowadzenie
konkurenta do Gdañska. W chwili uruchamiania G6 postanowiono wiêc, ¿e
statki tej grupy bêd¹ wchodziæ jedynie do Goeteborga. Po 3 latach zmieniono
jednak decyzjê i po³¹czenie przed³u¿ono do Gdañska. Sta³o siê tak, gdy DCT
Gdañsk siê rozbudowa³ (jego potencja³ prze³adunkowy wzrós³ do 1,5 mln TEU
rocznie) i zel¿a³ opór Maerska, g³ównego konkurenta armatorów tworz¹cych G627.
25

26

27

New G6 Alliance – Far East to Europe Trade, http://www.hapag-lloyd.com/en/news/news_page_
23104.html [dostêp: 20.12.2011].
Total capacity deployed by Carrier/Alliance: FE-Europe route (2012 Forecast), „Alphaliner Newsletter” 2011, no. 52.
M. Grzybowski, Polska jest morska – Forum Gospodarki Morskiej, „Polska Gazeta Transportowa” 2015,
nr 43, s. 2.
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Do obs³ugi 40 portów G6 wyznaczy³ oko³o 90 statków, które zosta³y przydzielone do 7 serwisów. W kwietniu 2012 r. terminal DCT Gdañsk mia³ zostaæ
w³¹czony do Loop 3, w ramach którego w Azji mia³y byæ obs³ugiwane m.in. porty
Szanghaj, Ningbo, Honkong i Singapur, a w Europie Rotterdam, Bremerhaven
i Goeteborg. W po³owie 2015 r. cz³onkowie Aliansu G6 zdecydowali o przed³u¿eniu serwisu Loop 7 Azja–Europa na Morze Ba³tyckie. W Azji Loop 7 obs³uguje
terminale kontenerowe w Singapurze, Yantian, Qingdao, Szanghaju oraz Hongkongu. W Europie statki tego serwisu zawijaj¹ do terminali 4 portów: Rotterdamu, Hamburga, Gdañska i Southampton. Gdañsk jest trzecim portem europejskim wed³ug kolejnoœci zawiniêæ. Pierwszy statek G6 to Hong Kong Express,
jednostka Hapag-Lloyd o pojemnoœci 13 167 TEU. Statek zawin¹³ do DCT Gdañsk
na pocz¹tku sierpnia 2015 r.28

5. Alianas 2M
W styczniu 2015 r. Maersk Line, wspólnie z MSC, uruchomi³ serwisy z Azji
do innych portów kontynentalnych i zosta³ nazwany 2M. Porozumienie zawarto na 10 lat. Decyzjê podjêto po tym, gdy urzêdy antymonopolowe w Chinach i Stanach Zjednoczonych nie zgodzi³y siê na wspólny serwis P3, planowa³o
go uruchomiæ trzech armatorów (Maersk Line, MSC oraz CMA CGM), do
obs³ugi po³¹czeñ miêdzykontynentalnych zamierzano wprowadziæ 255 statków
o ³¹cznej pojemnoœci 2,6 mln TEU29. Alinas 2M jest mniejszy ni¿ P3, bo dysponuje
185 stat- kami o ³¹cznej pojemnoœci 2,1 mln TEU. Dziêki jego powstaniu DCT
w Gdañsku pozyska³ nowego klienta, choæ liczba wejœæ do terminalu siê nie
zwiêkszy³a. Zgodê na rozpoczêcie serwisów w ramach nowego aliansu wyda³a
Federalna Komisja Morska USA, uznaj¹c, ¿e jego dzia³anie nie wp³ywanie na zachwianie równowagi na rynku us³ug liniowych. Obawiano siê, ¿e alians mo¿e
obni¿yæ jakoœæ us³ug, zmniejszyæ liczbê zawiniêæ do portów oraz liczbê po³¹czeñ,
a w efekcie wywo³aæ wzrost stawek frachtowych.
Nie powiod³o siê manipulowanie poda¿¹ przestrzeni ³adunkowej na statkach przez ograniczenie liczby podró¿y statków. Okaza³o siê jednak, ¿e nadpoda¿ tona¿u kontenerowego i silna konkurencja spowodowa³a spadek cen
niektórych us³ug w logistyce morskiej. Tak by³o w chwili uruchomienia G6
i skierowania statków do Goeteborga. Gestorzy ³adunków zainteresowani rynkiem w Polsce odczuli jego negatywne dzia³anie, gdy w wyniku konsolidacji serwisów anulowano kilka po³¹czeñ, odmawiano bookingów oraz pogorszy³a siê
punktualnoœæ wejœæ statków do terminali kontenerowych.
28

29

Serwis oceaniczny Aliansu G6 wchodzi na Ba³tyk, http://dctgdansk.pl/pl/serwis-oceaniczny-aliansug6-wchodzi-na-baltyk/ [dostêp: 20.06.2015].
M. Grzybowski, Kontenerowce na fali, „Polska Gazeta Transportowa” 2015, nr 23, s. 2.
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6. China Cosco Shipping Corporation
Przygotowuj¹c siê do silnej konkurencji na rynku miêdzynarodowym, Chiñczycy utworzyli w lutym 2016 r. korporacjê armatorsk¹ China Cosco Shipping
Corporation Ltd. Nowa organizacja powsta³a z po³¹czenia dwóch pañstwowych
przedsiêbiorstw – China Cosco Group oraz China Shipping Group (CSG). China
Cosco Shipping bêdzie dysponowaæ flot¹ 1114 statków (masowce, zbiornikowce
i inne) o ³¹cznej noœnoœci 85,32 mln ton. Nowa korporacja zarz¹dzaæ bêdzie flot¹
290 kontenerowców o pojemnoœci oko³o 1,58 mln TEU30. Nowa grupa bêdzie
zarz¹dzaæ sieci¹ 46 terminali kontenerowych o ³¹cznej zdolnoœci prze³adunkowej 90 mln TEU. Bêdzie to drugi w œwiecie operator terminali kontenerowych,
który osi¹ga roczne prze³adunki przekraczaj¹ce 2,7 mln TEU (trzecia pozycja
w œwiecie). W lutym 2016 r. Cosco Group (Hongkong) Ltd. uzyska³ prawa do zakupu 67% udzia³ów w porcie Pireus, jednym z najwiêkszych portów w Grecji.
Wczeœniej Cosco naby³ terminal kontenerowy. Ofertê zaakceptowa³ grecki rz¹d,
a do zarz¹dzania aktywami powo³any zosta³ Hellenic Republic Asset Development
Fund. Za udzia³y Cosco Group zap³aci po 22 EUR za akcjê, ³¹cznie 368,5 mln EUR31.
Ze wzglêdu na rozleg³y chrakter biznesu Cosco Shipping Corp do zarz¹dzania
wykorzystywaæ bêdzie klastry przemys³owo-us³ugowe. Grupa bêdzie zarz¹dzaæ
klastrami dzia³aj¹cymi w systemie 6+1 i to nie tylko w obszarze przemys³ów
morskich. S¹ to: klaster ¿eglugowy, logistyczny, finansowy, produkcji wyposa¿enia, us³ug transportowych, przemys³ów spo³ecznych oraz projektów innowacyjnych Internet Plus32.
China Ocean Shipping Corporation (Coscocs) planuje wzrost swojego potencja³u transportowego do 2 mln TEU. Ten cel zamierza osi¹gn¹æ ju¿ w koñcu
2018 r. nie podpisuj¹c nowych kontraktów. Mimo to flota zwiêkszy siê o 515,5
tys. TEU. Do lutego 2016 r. obie firmy zakontraktowa³y bowiem 30 ULCS (ultra
large container ship), w tym 8 o pojemnoœci 13 500 TEU, 5 statków do przewozu
14 500 TEU oraz 17 jednostek ULCV. Wœród tych ostatnich zamówiono 11 kontenerowców do przewozu 19 000 TEU oraz 6 o pojemnoœci 21 000 TEU.
W wyniku konsolidacji na rynku morskiego transportu liniowego os³ab³a si³a
przetargowa portów i terminali kontenerowych, a tak¿e gestorów ³adunków.
W przypadku Polski ta tendencja ma pozytywny wp³yw jedynie w przypadku
DCT Gdañsk, który obs³ugiwany jest przez licz¹ce siê alianse 2M i G633.
30

31
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33

China Cosco Shipping Corporation Limited officially established, http://en.cosco-shipyard.com/
Text.aspx?ID=7018&UrlThreeClass=0&UrlTowClass=58&UrlOneClass=57 [dostêp: 19.02.2016].
Greece approves Coscos latest offer for Piraeus, http://worldmaritimenews.com/archives/183397/greeceapproves-coscos-latest-offer-for-piraeus/ [dostêp: 28.02.2016].
China Cosco Shipping Corporation Limited officially established, http://en.cosco-shipyard.com/
Text.aspx?ID=7018&UrlThreeClass=0&UrlTowClass=58&UrlOneClass=57 [dostêp: 19.02.2016].
M. Grzybowski, Flota coraz wiêksza i skupiona w aliansach. Transport morski, „Polska Gazeta Transportowa” 2015, nr 45, s. 6.
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Podsumowanie
W transporcie kontenerowym armatorzy skoncentrowali siê na innowacjach
technicznych, procesowych oraz organizacyjnych. Wprowadzenie wszystkich
³¹cznie sprawi³o, ¿e wyst¹pi³a znaczna nadpoda¿ przestrzeni ³adunkowej, zmieniono trasy serwisów i nasycenie ich statkami, a tak¿e wyst¹pi³y zak³ócenia
w rozk³adach rejsów. Innowacje techniczne przejawiaj¹ siê we wprowadzaniu
do eksploatacji coraz wiêkszych jednostek. Na pocz¹tku 2016 r. w portfelu zamówieñ stoczni by³o ponad 60 statków o pojemnoœci przekraczaj¹cej 18 000 TEU.
Innowacje procesowe polega³y g³ównie na wprowadzeniu slow steaming, czyli
zwolnienia szybkoœci statków miêdzy portami. Te dzia³ania w po³¹czeniu
z wprowadzaniem coraz nowoczeœniejszych jednostek przyczyni³y siê do oszczêdnoœci w zu¿yciu paliwa. Konsolidacja sektora przez alianse, fuzje i przejêcia
spowodowa³a, ¿e g³ówni gracze umocnili swoj¹ pozycjê na rynku i powsta³o
niebezpieczeñstwo oligopolizacji rynku. Z tym ostatnim zjawiskiem Komisja
Europejska oraz urzêdy antymonopolowe z Chin i Stanów Zjednoczonych
próbuj¹ walczyæ ró¿nymi sposobami, wprowadzaj¹c ograniczania w tworzeniu
porozumieñ organizacyjnych i uzgodnieñ cen frachtów.
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TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL INNOVATIONS
IN THE CONTAINER TRANSPORT GLOBAL MARKET
Summary: The article focuses on presenting the examples of innovation both on individual and organizational level in macroeconomic context. At the beginning of the
second decade of 21st century, mega containers with a capacity exceeding 18 000 TEU
were put into service on intercontinental connections. Only in 2015 contracts for
building 60 ships with a capacity varing from 18 000 TEU to 20 000 TEU were signed
off, which was 24% of all contracts. Reduction of emission of hazardous substances
per every TEU unit and improving the economic affectivity of service are the main
factors of introducing this type of innovation. Other innovations carried out on or-
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ganizational level are alliances, fusions and takeovers, whose aim is to strengthening
the position of competitiveness on target markets of choice. In shipping line service
they have an effect on organizational changes in transport procedures, namely in
optymalization of stowage slots. The negative effects of ship owners joining in groups
and putting in service bigger vessels is the fact that the vessels sometimes do not keep
to the schedule of entering and leaving the port.
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INFRASTRUKTURALNE DETERMINANTY
ZDOLNOŒCI PRZEPUSTOWEJ PORTÓW RYBACKICH
NA PRZYK£ADZIE PORTU W KO£OBRZEGU
Streszczenie: W artykule przedstawiono znaczenie portów rybackich oraz istniej¹cej
w nich infrastruktury w realizacji procesów transportowych i prze³adunkowych. W
celu ekonomizacji dzia³alnoœci tych wêz³ów infrastruktury niezbêdne jest u¿ycie miar
s³u¿¹cych lepszemu ich poznaniu i podejmowaniu w³aœciwych decyzji. U¿ycie parametru zdolnoœci przepustowej pozwoli³o na strukturalizacjê determinantów infrastrukturalnych zdolnoœci przepustowej portu w Ko³obrzegu.

Wprowadzenie
Infrastruktura jest podstawowym komponentem sieci transportowej kraju.
Obecnoœæ odpowiedniej, dopasowanej infrastruktury zarówno liniowej, jak
i punktowej jest warunkiem prawid³owej realizacji procesów przewozowych
i prze³adunkowych. Jednym z istotnych elementów infrastrukturalnych sieci
transportowej s¹ porty morskie. W Polsce ma³e porty morskie przewa¿nie realizuj¹ funkcje rybackie. Bran¿a rybacka istotnie determinuje specyfikê, wielkoœæ
oraz wyposa¿enie, jakie te wêz³y posiadaj¹. Jednoczeœnie z punktu widzenia
zarz¹dzaj¹cych portami rybackimi niezbêdna jest ocena potrzeb inwestycyjnych
w zakresie rozwoju poszczególnych wêz³ów. Potrzeby te mog¹ byæ szacowane
na podstawie analizy zdolnoœci przepustowej. Parametr ten pozwala na syntetyczne ujêcie wykorzystania poszczególnych wêz³ów infrastruktury i jej optymalizacjê. Celem niniejszego artyku³u jest prezentacja zdolnoœci przepustowej portu
rybackiego oraz jej infrastrukturalnych determinantów na przyk³adzie portu
w Ko³obrzegu.

1. Morskie porty rybackie jako wêz³y infrastruktury transportowej
Port morski, stanowi¹cy element morskiej infrastruktury transportowej,
okreœlany jest jako obszar l¹dowy i wodny wraz z infrastruktur¹ hydrotechniczn¹ i wewnêtrzn¹ l¹dow¹ infrastruktur¹ transportow¹, komunaln¹ i ochrony
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œrodowiska morskiego przystosowany do przyjmowania statków, ich obs³ugi
prze³adunkowej, sk³adowania towarów oraz dowozu i odwozu towarów przez
transport l¹dowy1.
W rozumieniu technicznym port morski to ca³okszta³t budowli i urz¹dzeñ
in¿ynierskich umo¿liwiaj¹cych bezpieczny postój statków w akwatorium os³oniêtym od fali morza otwartego i pozwalaj¹cych na bezpieczne i sprawne dokonywanie czynnoœci prze³adunkowych wzglêdnie innych operacji pomocniczych
i manipulacyjnych2.
Porty morskie mo¿na rozpatrywaæ jako elementy sieci transportowej o znaczeniu dowozowo-odwozowym, prze³adunkowym i obs³ugowym. Powi¹zanie
portów z l¹dow¹ krajow¹ i miêdzynarodow¹ infrastruktur¹ transportow¹ rozpatruje siê w ramach pe³nej integracji miêdzyga³êziowej odpowiadaj¹cej potrzebom i wymaganiom transportu kombinowanego, w tym efektywnego wykorzystania portów wraz z ich po³¹czeniami transportowymi z zapleczem i przedpolem
oraz systemami informacyjnymi3.
Z przytoczonych definicji wnioskowaæ mo¿na, ¿e jako wêz³y infrastruktury
porty morskie mog¹ byæ badane z punktu widzenia posiadanej przez nie infrastruktury, organizacji oraz powi¹zañ liniowych. Wszystkie wymienione aspekty
maj¹ podstawowy wp³yw na mo¿liwoœci rozwoju tych wêz³ów i tworz¹ okreœlon¹ poda¿ stymuluj¹c¹ popyt na us³ugi, ale te¿ narzucaj¹ okreœlone ograniczenia. W niniejszym artykule przedmiotem analiz s¹ infrastrukturalne aspekty
rozwoju portów w segmencie rybo³ówstwa.
Infrastruktura portów rybo³ówstwa morskiego, podobnie jak pozosta³ych
portów morskich, obejmuje zarówno obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z akwenami, jak i terenami l¹dowymi. Dzieli siê ona na4:
– hydrotechniczn¹ portu,
– l¹dow¹ w granicach portu,
– komunaln¹ portu,
– ochrony œrodowiska.
Na infrastrukturê portow¹ rybo³ówstwa spojrzeæ mo¿na w ujêciu cybernetycznym. Port rybacki, czyli wêze³ w sieci transportowej, realizuje pewne funkcje
jako uk³ad gospodarczy w trzech relacjach obs³ugowych:
1) funkcje w relacjach morze–port–morze, które polegaj¹ g³ównie na odprawie
jednostek rybackich wychodz¹cych w morze oraz obs³udze jednostek rybac-

1
2

3

4

E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wy¿sza Szko³a Logistyki, Poznañ, 2009, s. 71.
C. Christowa, Systemy zarz¹dzania i eksploatacji w polskich portach morskich, Wydawnictwo Naukowe
Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 15.
P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo
Politechniki Poznañskiej, Poznañ, 2008, s. 8.
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kich wracaj¹cych z po³owów. Intensywnoœæ tej funkcji mierzyæ mo¿na liczb¹
rejsów, liczb¹ operacji wejœcia czy wyjœcia z portu;
2) funkcje w obrêbie portu, które polegaj¹ na czynnoœciach prze³adunkowych
oraz obs³ugowych jednostek rybackich. Intensywnoœæ tej funkcji mierzyæ
mo¿na wolumenem prze³adunków, jakie dokonywane s¹ w obrêbie infrastruktury portowej oraz liczb¹ statkodni cumowania w porcie;
3) funkcje w obrêbie port–przedpole–port. Polegaj¹ one g³ównie na czynnoœciach odwozowych z³owionych ryb. Poziom intensywnoœci mierzony mo¿e
byæ wolumenem odwiezionych ryb i przetworów oraz liczb¹ kursów.
Infrastruktura portu rybackiego istotnie determinuje realizacjê dwóch
pierwszych funkcji. Czynnoœci odwozowe ryb uzale¿nione s¹ od infrastruktury
drogowej i kolejowej i nie stanowi¹ czynnika ograniczaj¹cego rozwój tych wêz³ów
infrastruktury rybackiej.

2. Przepustowoœæ portu rybackiego
Dzia³alnoœæ operacyjna portów rybackich, jak i innych wêz³ów infrastruktury
podlegaæ powinna systematycznej ocenie pod wzglêdem sprawnoœci funkcjonowania. Kluczowym zagadnieniem decyduj¹cym o wynikach finansowych i tempie rozwoju jest zdolnoœæ przepustowa portu oraz sposób jego wykorzystania.
Zdolnoœæ przepustowa portu jest rozumiana jako globalna miara mo¿liwoœci
us³ugowych wêz³a infrastruktury. W literaturze przedmiotu spotkaæ mo¿na wiele
definicji tego parametru. Leopold KuŸma okreœla ten parametr jako „iloœæ i jakoœæ us³ug ró¿nych typów i rodzajów, jakie port jest w stanie wykonaæ w danym
czasie i za pomoc¹ aktualnego potencja³u produkcyjnego (technicznego i roboczego) oraz aktualnie stosowanej technologii i organizacji produkcji5.
Na globaln¹ wartoœæ potencja³u gospodarczego portów rybackich wp³ywaj¹
liczne czynniki. Kszta³tuj¹ one zarówno popyt, jak i poda¿ na us³ugi portowe.
Do podstawowych determinant zaliczyæ mo¿na:
1) potencja³ prze³adunkowy (Zp) – zwi¹zany g³ównie z d³ugoœci nabrze¿y wy³adunkowych oraz wydajnoœci urz¹dzeñ prze³adunkowych np. pomp RSW;
2) potencja³ obs³ugowy (Zo) – zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ dokonywania bie¿¹cej
obs³ugi ³odzi i cumowania tych jednostek w porcie rybackim. Zdolnoœæ ta
uzale¿niona jest od d³ugoœci nabrze¿y wykorzystywanych do tych celów
oraz dostêpnoœci punktów obs³ugi (np. tankowanie, elektryka);
3) potencja³ sk³adowy i magazynowy (Zs) – zwi¹zany z powierzchni¹ i kubatur¹
pomieszczeñ do przechowywania z³owionych ryb.

5

L. KuŸma, Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 2003, s. 71.
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Pozosta³e czynniki, takie jak: mo¿liwoœci odwozowe, przepustowoœæ torów
wodnych czy liczba stanowisk prze³adowczych w przypadku rybo³ówstwa maj¹
marginalne znaczenie i nie ograniczaj¹ zdolnoœci przepustowej portu. Reasumuj¹c
dotychczasowe rozwa¿ania, poszczególne zdolnoœci mo¿na zapisaæ wzorami6:
Zp = å t - 0 Tr × Pp
n

Zo = å t - 0 Tr × Po
n

Zs = å t - 0 Tr × Pi
n

gdzie:
Tr – bud¿et czasu pracy (godzin) danego elementu infrastruktury w okresie,
Pp – zdolnoœæ prze³adunkowa i-tego urz¹dzenia/maj¹tku na jednostkê czasu (godzinê),
Po – zdolnoœæ obs³ugowa i-tego urz¹dzenia/maj¹tku na jednostkê czasu (godzinê),
Pi – zdolnoœæ sk³adowa i-tego urz¹dzenia/maj¹tku na jednostkê czasu (godzinê).

Ka¿dy z tych potencja³ów w ró¿nym stopniu oddzia³uje na funkcje, jakie
realizuje port rybacki oraz na ich intensywnoœæ. Du¿y wp³yw na zdolnoœæ
obs³ugow¹ danego urz¹dzenia lub grupy maj¹tku ma jego gotowoœæ techniczna.
W przypadku starych i wyeksploatowanych urz¹dzeñ prze³adunkowych gotowoœæ (czas gotowoœci) jest obni¿ana przez awarie i niezbêdne naprawy.
Zdolnoœæ przepustowa jest wiêc determinowana minimaln¹ wartoœci¹ przepustowoœci na którymkolwiek z elementów infrastruktury. Takie miejsce okreœlane jest jako w¹skie gard³o.

3. Charakterystyka portów rybackich w Polsce
Wed³ug danych urzêdów morskich na polskim wybrze¿u funkcjonuj¹ 33 porty
i 48 przystani. Jednostki rybackie i turystyczne wykorzystuj¹ jako miejsca postoju przystanie po³o¿one równie¿ poza wodami morskimi oraz nieujête w ewidencji odpowiednich urzêdów morskich.
Przyjêto, ¿e na potrzeby niniejszego artyku³u pod uwagê brane bêd¹ jedynie
miejsca posiadaj¹ce oficjalny status portu lub przystani oraz zwi¹zane z obs³ug¹
rybo³ówstwa ba³tyckiego. Na koniec 2014 r. na Polskim wybrze¿u by³o 66 takich
miejsc, w tym 22 porty, 37 przystani i 7 baz rybackich w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Polska flota rybacka na koniec 2014 r. liczy³a 870 jednostek o ³¹cznej pojemnoœci 16,8 tys. GT i mocy silnika g³ównego 66,9 tys. kW. Rozmieszczona by³a g³ównie w województwie pomorskim (452) i zachodniopomorskim (356), natomiast
w portach i przystaniach województwa warmiñsko-mazurskiego zarejestrowano
62 ³odzie. Najwiêcej jednostek by³o w porcie w Ustce (73), W³adys³awowie (63)
6

I. Kotowska, Zdolnoœæ przepustowa jako element konkurencyjnoœci portu morskiego, „Logistyka” 2008, nr 2.
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i Ko³obrzegu (58), natomiast na przystaniach pla¿owych najwiêcej ³odzi zarejestrowanych by³o w Jaros³awcu (19), Ch³opach i Unieœciu (po 13).
Tabela 1. Flota rybacka w podziale na województwa wg miejsca rejestracji jednostek (stan
na koniec 2014 r.)
Województwo
pomorskie

Liczba

Moc (kW)

kutry

Klasa

102

26 684

³odzie

350

13 239

1904

452

39 923

10 736

62

2 319

127

62

2 319

127
3491

Razem pomorskie
warmiñsko-mazurskie

³odzie

Razem warmiñsko-mazurskie
zachodniopomorskie

Pojemnoœæ (GT)
8832

kutry

37

9 563

³odzie

319

15 142

2429

Razem zachodniopomorskie

356

24 705

5920

£¹cznie

870

66 947

16 783

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z rejestru statków rybackich, Baza Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia 2016.

Przez ostatnie osiem lat liczba jednostek w polskiej flocie rybackiej nie zmieni³a siê znacz¹co, zmianie uleg³a jednak struktura floty. Po programie redukcji
floty rybackiej w celu dostosowania potencja³u po³owowego do stanu zasobów
³owisk nast¹pi³o co prawda zmniejszenie liczby jednostek, jednak armatorzy
szybko odkryli luki prawne, pozwalaj¹ce im na zast¹pienie jednej du¿ej jednostki
kilkoma mniejszymi, które ³¹cznie nie przekracza³y wartoœci GT i kW jednostki
wykreœlanej z rejestru. W ten sposób, mimo redukcji potencja³u po³owowego
wyra¿onego w mocy silników i pojemnoœci brutto, liczba kutrów rybackich na
koniec 2014 r. by³a wiêksza ni¿ liczba jednostek zarejestrowanych na koniec 2007 r.
Czêœæ polskiej floty ba³tyckiej i ca³a flota dalekomorska, korzystaj¹c z wy¿szych cen skupu lub bliskoœci ³owisk, wy³adowuje ryby poza granicami Polski
lub w innych polskich portach ni¿ porty ich rejestracji. Uwzglêdniaj¹c wy³adunki
jednostek z innych krajów, szczególne przepisy administracyjne, nakazuj¹ce rejestracjê po³owów dorszy i ³ososi w Lokalnych Centrach Pierwszej Sprzeda¿y
Ryb – LCPSR (dzia³aj¹cych jedynie w 10 miejscowoœciach) oraz ograniczenie liczby
portów do wy³adunku ryb na cele niekonsumpcyjne do 5 najwiêkszych, otrzymujemy znaczne ró¿nice w wielkoœci wy³adunków w poszczególnych portach.
Najwiêksze wy³adunki ryb w 2014 r. zanotowano w porcie w Helu. Prze³adowywano tam g³ównie szproty przeznaczone na cele niekonsumpcyjne. Zbli¿on¹
struktur¹ wy³adunków charakteryzowa³ siê port w Ko³obrzegu, choæ w tym wypadku wiêkszy by³ udzia³ prze³adunków œledzia. W tabeli 2 przedstawiono wolumeny wy³adunków w poszczególnych portach rybackich w Polsce.

276

Adam Mytlewski, Marcin Rakowski

Tabela 2. Wy³adunki w polskich portach w latach 2011–2015 (t)
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Hel

22 068,5

28 019,3

35 182,7

30 991,5

36 545,0

Ko³obrzeg

21 785,1

34 591,6

24 637,6

29 330,2

30 754,4

W³adys³awowo

Port

15 082,5

14 486,6

11 681,4

17 867,7

14 775,5

Ustka

8767,3

9941,3

9730,5

11 850,0

10 572,3

Œwinoujœcie

1456,4

1801,8

1914,0

3210,2

4093,8

Dar³owo

5207,0

5645,2

1751,9

3496,0

3389,2

Dziwnów

1273,1

1489,9

1981,1

2075,9

1877,6

Nowa Pas³êka

1170,0

1216,9

1110,3

1408,9

1691,5

£eba

1625,5

1601,6

1639,8

1856,2

1679,3

Jastarnia

891,1

1094,2

1396,1

1006,4

941,2

Trzebie¿

607,0

681,2

863,1

933,8

772,0

Mrze¿yno

1045,9

840,5

980,4

976,7

753,8

Frombork

433,6

605,7

264,9

369,0

409,4

Suchacz

187,3

107,0

226,9

336,4

312,9

Piaski I

158,9

108,0

58,1

282,3

299,8

9119,3

5393,9

5242,3

4423,7

4500,8

90 878,6

107 624,9

98 661,1

110 414,9

113 368,2

Pozosta³e
Razem

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Elektronicznego Systemu Raportowania (ERS).

Jak wynika z tabeli 2, dominuj¹ prze³adunki w du¿ych portach rybackich,
w których realizowany jest roz³adunek kutrów. Wielkoœæ wy³adunków oraz specyfika dzia³alnoœci pozwala na przeprowadzenie systematyki portów na:
1) du¿e porty wielofunkcyjne – Hel, Ko³obrzeg, W³adys³awowo, Ustka, Œwinoujœcie i Dar³owo – posiadaj¹ce nabrze¿a zdolne obs³ugiwaæ ka¿dy rodzaj floty
rybackiej po³awiaj¹cej na Ba³tyku. Istniej¹ w nich Lokalne Centra Pierwszej
Sprzeda¿y Ryb (CPSR)7 wyposa¿one w infrastrukturê wspomagaj¹c¹ wy³adunki, pozwalaj¹c¹ przechowywaæ i wstêpnie przetwarzaæ wy³adowane tam
ryby;
2) mniejsze porty i przystanie wyposa¿one w nabrze¿a – Dziwnów, Mrze¿yno,
£eba, Jastarnia, baza w Gdañsku-Pleniewie, a tak¿e porty nad Zalewem
Szczeciñskim w Trzebie¿y i Stepnicy – gdzie istniej¹ca infrastruktura pozwala
na wy³¹czne przeprowadzanie operacji wy³adunkowych;
3) porty i przystanie nad Zalewem Wiœlanym – Suchacz, Tolkmicko, Frombork,
Nowa Pas³êka, Piaski I, Krynica Morska i K¹ty Rybackie. Stanowi¹ one osobn¹
grupê portów wy³adunkowych, które korzystaj¹ z corocznej migracji œledzi
7

W Œwinoujœciu LCPSR jest w fazie tworzenia przez Zachodniopomorsk¹ Organizacjê Producentów Ryb, która zrzesza lokalnych rybaków. Istnieje ju¿ odpowiednia infrastruktura.
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na wody Zalewu Wiœlanego w celu odbycia tar³a. Podczas „¿niw œledziowych”,
tak nazywany jest okres pomiêdzy koñcem lutego a pocz¹tkiem kwietnia,
kiedy trwaj¹ masowe po³owy œledzi, które przyp³ynê³y z Ba³tyku na tar³o,
nastêpuj¹ szczyty wy³adunkowe w portach tego obszaru, a infrastruktura
prze³adunkowa dobierana jest zgodnie z doraŸnymi potrzebami;
4) przystanie pla¿owe i bazy po³o¿one nad zalewem. Wy³adunki s¹ niezale¿ne
od wyposa¿enia, poniewa¿ dokonywane s¹ jedynie przez miejscowych rybaków. Wszelkie udogodnienia infrastrukturalne pozwalaj¹ jednak utrzymaæ
funkcje rybackie.

4. Determinanty infrastrukturalne zdolnoœci przepustowej
portu rybackiego
Modelowe wyposa¿enie portu rybackiego uzale¿nione jest od wielkoœci
wy³adunków, ich struktury rodzajowej czy dostosowania jednostek do transportu ryb w danych warunkach. Port stanowi punkt w sieci transportowej, pe³ni on
rolê ³¹cznika pomiêdzy produkcj¹ (po³owami) i systemem transportu. Ograniczeniem w dzia³alnoœci portu jest zdolnoœæ przepustowa definiowana w przypadku rybo³ówstwa jako zdolnoœæ obs³ugi okreœlonej liczby jednostek w ci¹gu
doby. Do obs³ugi zaliczyæ nale¿y postój, prowiantowanie, wy³adunek oraz jego
zagospodarowanie.
W celu zapewnienia utrzymania funkcji rybackich i ich rozwoju w portach
zaliczanych do dwóch pierwszych grup, czyli portów o relatywnie du¿ych
wy³adunkach, szczególnie ryb pelagicznych, niezbêdna jest infrastruktura zapewniaj¹ca obs³ugê kutrów rybackich, taka jak: nabrze¿a wy³adunkowe, nabrze¿a
postojowe, skrzynie transformatorowe, portowe stanowiska zaopatrzenia w wodê
i lód, urz¹dzenia do odbioru œcieków i wód zaolejonych, urz¹dzenia wy³adunkowe (¿urawiki, pojazdy transportu wewnêtrznego, specjalistyczne urz¹dzenia
do wy³adunku ryb po³awianych masowo itp.), stacje mycia skrzyñ na ryby,
miejsca do magazynowania sprzêtu rybackiego, miejsca przechowywania
wy³adowanych ryb w warunkach ch³odniczych. Wymienione elementy nale¿y
uznaæ za podstawowe sk³adniki infrastruktury, maj¹ce kluczowy wp³yw na zdolnoœæ przepustow¹ portu. Dla samego procesu wy³adunku ryb kluczowe parametry infrastruktury wy³adunkowej to:
– d³ugoœæ nabrze¿a wy³adunkowego,
– wydajnoœæ wyposa¿enia i urz¹dzeñ wy³adunkowych (pompy, wózki wid³owe,
bomy, liczba skrzyñ),
– pojemnoœæ magazynów/mo¿liwoœci wywozu wy³adowanych ryb.
W portach i przystaniach po³o¿onych nad Zalewem Wiœlanym, jak pokaza³a
praktyka, w czasie zwiêkszonych wy³adunków œledzi sprawdzaj¹ siê ma³e
pompy perystaltyczne dzia³aj¹ce w systemie ci¹g³ym. Sprawnoœæ takich pomp
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(50 000–150 000 l/h) jest na tyle du¿a, ¿e ca³kowicie zabezpiecza potrzeby
wy³adunkowe w zakresie ryb pelagicznych. Poniewa¿ wiêkszoœæ ryb dostarczana jest bezpoœrednio na samochody wywo¿¹ce j¹ do odbiorców, wa¿nym elementem, maj¹cym wp³yw na mo¿liwoœci wzrostu wy³adunków w tych portach,
jest przepustowoœæ dróg do nich prowadz¹cych oraz dróg wewnêtrznych.
W przystaniach pla¿owych i pozosta³ych miejscach wy³adunku rybacy najczêœciej zabiegali o kompleksowe zagospodarowanie terenu, modernizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych wyci¹ganiu ³odzi na brzeg, zakup b¹dŸ modernizacjê œrodków
transportu wy³adunków (od wózków rêcznych, przez traktory, po systemy torowe).
Struktura gatunkowa ryb w tych miejscach pokazuje, ¿e wy³adowuje siê tam
g³ównie dorsze i stornie z pojedynczych po³owów. W mniejszych przystaniach
rybacy sami organizuj¹ transport ryb do skupów, natomiast przy wiêkszej liczbie
³odzi organizuj¹ system po³owów w taki sposób, by podzieliæ koszty zamówienia
transportu lub, jak w przypadku przystani w Ch³opach czy Krynicy Morskiej,
gdzie powsta³y LCPSR, zorganizowaæ miejsca magazynowania.

5. Identyfikacja i kwantyfikacja determinantów infrastrukturalnych
zdolnoœci przepustowej na przyk³adzie portu w Ko³obrzegu
Jako podmiot weryfikacji determinant zdolnoœci przepustowej w procesach
wy³adunku ryb wybrano Ko³obrzeg – drugi co do wielkoœci port rybacki w Polsce.
Wybór miejsca pozwala na kompleksowy opis determinantów zdolnoœci
wy³adunku ró¿nych gatunków ryb i ró¿nego ich przeznaczenia.
Tabela 3. Flota rybacka zarejestrowana w Ko³obrzegu w 2014 r. w podziale na klasy d³ugoœci
Klasy d³ugoœci (m)

Liczba

0–8

1

8–9,99

4

10–11,99

12

12–14,99

Moc (kW)

Pojemnoœæ (GT)

Œredni wiek

0,3

2,0

187,7

21,7

36,3

754,9

147,4

24,7

24

3323,3

705,9

13,7

15–18,49

2

389,4

80,0

52,5

18,5–20,49

4

1039,0

318,0

48,5

3,7

25,5 i wiêcej

11

4521,5

1932,0

30,5

Razem

58

10 219,5

3205,3

24,2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z rejestru statków rybackich, Baza Morskiego Instytut Rybackiego, Gdynia 2016.

W 2014 r. w porcie w Ko³obrzegu zarejestrowanych by³o 58 jednostek rybackich,
w tym 17 o d³ugoœci ponad 15 m. Poza tym z Ko³obrzegu, stanowi¹cego miejsce
czasowego postoju lub wy³adunku, korzysta³y zarówno jednostki z pobliskich
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portów i przystani (Ch³opy, Unieœcie, Ustronie Morskie, Miêdzyzdroje, Dziwnów, Dar³owo), jak i z dalszych (Œwinoujœcie, Gdynia, Hel, Ustka, W³adys³awowo), a tak¿e jednostki zagraniczne.
Jak wykazano wczeœniej, wy³adunki w Ko³obrzegu w 2015 r. wynios³y 30,8
tys. ton. W wy³adunkach dokonywanych w ko³obrzeskim porcie w ostatnich
latach dominuj¹ ryby pelagiczne (g³ównie œledŸ) po³awiane przez najwiêksze
statki, a tak¿e stornia, bêd¹ca podstawowym gatunkiem wy³adowywanym
przez ³odzie.
pozosta³e
dorsz
œledŸ
dobijaki

stornia

szprot

Rysunek 1. Struktura wy³adunków w porcie w Ko³obrzegu w latach 2011–2015
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Elektronicznego Systemu Raportowania (ERS).

W porcie dzia³aj¹ trzy LCPSR8 zarz¹dzane przez uznane organizacje producentów rybnych: Ko³obrzeska Grupa Producentów Ryb, Organizacja Rybaków
£odziowych – Producentów Ryb i Organizacja Producentów Ryb „Ba³tyk”. Ka¿de z centrów obs³uguje jednostki cz³onków organizacji oraz incydentalnie inne
jednostki. Wszystkie posiadaj¹ w³asn¹ infrastrukturê wy³adunkow¹, magazynow¹ i zaopatrzeniow¹ (woda, lód). Taka anomalia jest mo¿liwa dziêki funduszom z Programów Operacyjnych dla rybo³ówstwa. Zgodnie z za³o¿eniami programu (œrodek 3.3) finansowana by³a infrastruktura portowa niezbêdna do
wykonywania rybo³ówstwa. Cele programu, s³u¿¹ce modernizacji przestarza³ej
infrastruktury i budowie nowoczesnych instalacji portowych, zosta³y wykorzystane do rozbudowy mocy obs³ugi rybo³ówstwa w bardzo nierównomierny spo8

Lokalne Centra Pierwszej Sprzeda¿y – obiekty, w których formalnie i fizycznie przeprowadzana
jest transakcja pierwszej sprzeda¿y ryb przez rybaków.
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sób. Port w Ko³obrzegu zyska³ infrastrukturê pozwalaj¹c¹ ka¿dej z organizacji
obs³u¿yæ ca³¹ flotê stacjonuj¹c¹ w tym porcie pod wzglêdem zaopatrzenia w lód,
wodê czy pr¹d oraz zagospodarowania wy³adunków.
Sytuacja ta spowodowa³a, ¿e nast¹pi³ œcis³y podzia³ zwi¹zany z wykorzystaniem infrastruktury przez cz³onków poszczególnych stowarzyszeñ, przestrzegany nawet, je¿eli powsta³y opóŸnienia czasowe w stosunku do optymalnego
wykorzystania istniej¹cej infrastruktury.
Jednym z podstawowych elementów determinuj¹cych zdolnoœæ przepustow¹ portu jest czas trwania operacji wy³adunkowej. Jest to te¿, wraz ze sposobem transportu po³owów i zapewnieniem odpowiednich warunków magazynowania, podstawowy element zapewnienia jakoœci surowca, a tym samym ma
wp³yw na wartoœæ wy³adunków.
W roku 2015, korzystaj¹c z systemu pomp perystaltycznych i sortownicy,
w ci¹gu godziny wy³adowaæ mo¿na by³o oko³o 10 ton ryb pelagicznych (mieszanka m³odego œledzia i szprota) lub prawie 15 ton w przypadku po³owów
ukierunkowanych na œledzia. Przy za³o¿eniu, ¿e jednostka przywozi do portu
jednorazowo oko³o 50 ton ryb, wy³adunek 1 statku, ³¹cznie z operacjami zawiniêcia i odejœcia, zajmuje 5 godzin. Przy obci¹¿eniu systemu przez 8 jednostek
dzia³a on bez przerw. Mo¿liwe jest wyeliminowanie sortownicy, zmniejsza to
jednak jakoœæ surowca i stosowane jest jedynie w przypadku po³owów na cele
niekonsumpcyjne.
W porcie w Ko³obrzegu dzia³aj¹ 3 sortownice i tyle pomp znajduj¹cych siê
stale na nabrze¿u. Do tego dochodz¹ pompy zainstalowane bezpoœrednio na
jednostkach. Mo¿liwa jest obs³uga 3 jednostek jednoczeœnie, czyli wy³adunek
oko³o 30 t/h, jednak ograniczenie wykorzystania infrastruktury tylko do w³asnych jednostek ogranicza ten potencja³ do pojedynczych wy³adunków w danym centrum. Jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie kolejna pompa (przez
prywatnego inwestora), która powinna skutecznie wyeliminowaæ w¹skie gard³a
wy³adunku ryb pelagicznych. Pozosta³e jednostki po³awiaj¹ce ryby pelagiczne,
zmuszone s¹ obecnie do oczekiwania na swoj¹ kolej, po wczeœniejszym uzgodnieniu mo¿liwoœci wy³adunku, lub przejœcie na system skrzynkowy, oznaczaj¹cy
wy³adunek ok. 5–6 t/h, niezale¿nie od dostêpnoœci urz¹dzeñ wy³adunkowych.
W przypadku wy³adunków dokonywanych tradycyjnie (system skrzynkowy) czas tej operacji zale¿y od sprawnoœci za³ogi, wyposa¿enia samej jednostki
lub odbiorcy w urz¹dzenia wy³adunkowe, a tak¿e dostêpnoœci nabrze¿a (niekoniecznie wy³adunkowego), przy którym jednostka mo¿e przycumowaæ burt¹.
Po oddaniu do eksploatacji nowego basenu rybackiego port w Ko³obrzegu ma
wystarczaj¹c¹ d³ugoœæ nabrze¿y (ponad 740 m, a dodatkowo 120 m pomostu
cumowniczego), by obs³u¿yæ wszystkie stacjonuj¹ce tam jednostki. Oficjalnie
ogólnodostêpne nabrze¿e wy³adunkowe ma d³ugoœæ 40 m, rybacy korzystaj¹
równie¿ z nabrze¿a barkowego, wykupionych prywatnych miejsc wy³adunku,
a tak¿e wy³adowuj¹ ryby w miejscu postoju.
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Drugim elementem pozwalaj¹cym na sprawne prowadzenie wy³adunków
jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury do operacji przechowalniczych.
Ryby mog¹ byæ sk³adowane w porcie lub wywo¿one bezpoœrednio do odbiorców.
W pierwszym przypadku wykorzystaæ mo¿na nowoczesne ch³odnie Ko³obrzeskiej Grupy Producentów Ryb o pojemnoœci 2000 ton z tunelem mro¿¹cym 1,5 t/h
i zamra¿aniem w zamra¿arkach p³ytowych ok. 36 t/dobê. Dla ryb pelagicznych
przeznaczonych na cele niekonsumpcyjne wybudowano siloryby9 o pojemnoœci
1000 m3, pozwalaj¹ce przyj¹æ w ci¹gu doby ok. 150 ton ryb. Inne organizacje
równie¿ mog¹ przechowywaæ wy³adowane ryby, nie podaj¹ jednak informacji
na temat wielkoœci posiadanych zasobów. W przypadku opcji wywozu z portu
ryby wy³adowywane s¹ bezpoœrednio na samochody odbiorców.

Podsumowanie
Zdolnoœæ przepustowa jest wa¿nym parametrem oceny funkcjonowania portu
rybackiego. Pozwala na syntetyczne ujêcie wielu czynników ograniczaj¹cych zarówno o charakterze infrastrukturalnym, jak i organizacyjnym. Z przedstawionych uwarunkowañ przepustowoœci portu w Ko³obrzegu wynika, ¿e w¹skim
gard³em ograniczaj¹cym zdolnoœæ przepustow¹ jest wydajnoœæ sortownic. Zanim
jednak decydenci podejm¹ jakiekolwiek ostateczne decyzje, nale¿y rozwa¿yæ,
czy dla rozwoju tego portu niezbêdne s¹ nowe inwestycje, czy raczej rozwi¹zania o charkterze organizacyjnym. W opinii autorów nowe inwestycje maj¹ce na
celu poprawê jakoœci surowca, nie bêd¹ w³aœciwym rozwi¹zaniem, poniewa¿
obecnie odbiorcy kieruj¹ siê przede wszystkim cen¹ ryb, ich jakoœæ ma drugorzêdne znaczenie. Kolejne inwestycje przyczyniaæ siê bêd¹ do podwy¿szenia
kosztów prze³adunku i wzrostu cen surowca.
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Zbiorniki do przechowywania odpadów rybnych.
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THE INFRASTRUCTURE CAPACITY DETERMINANTS OF FISHING PORTS
IN POLAND ON EXAMPLE OF PORT KO£OBRZEG
Summary: The article presents the importance of local fishing ports with their existing
infrastructure in transport and shipment processes. In order to economize the activity
of these infrastructure nodes it is necessary to use measures to better understand
them and make the right decisions. The analysis and use of the capacity parameter
could be useful to streamline the infrastructure determinants of the port capacity in
Ko³obrzeg.
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IDENTYFIKOWALNOŒÆ W TRANSPORCIE RYB
W ŒWIETLE
OBOWI¥ZUJ¥CYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
Streszczenie: Ryby i produkty rybne z uwagi na odleg³oœæ ³owisk i hodowli ryb
musz¹ byæ transportowane pomiêdzy kolejnymi ogniwami ³añcucha dostaw. Kluczowym aspektem jest zatem zapewnienie identyfikowalnoœci w transporcie, szczególnie
w przypadku ³¹czenia i dzielenia partii ryb i produktów rybnych w ³añcuchu. Celem
artyku³u jest ustalenie, czy ka¿dy rodzaj transportu produktów rybnych i sposób ich pakowania gwarantuje zachowanie pe³nej identyfikowalnoœci w ³añcuchu dostaw. W artykule poruszone zosta³y zagadnienia dotycz¹ce przepisów prawnych odnosz¹cych siê
do identyfikowalnoœci w ³añcuchu dostaw, w tym w transporcie ryb. Przeanalizowane zosta³y kwestie transportu ryb i produktów rybnych opakowanych oraz luzem
w skrzynkach, big-boxach i cysternach, a tak¿e zagro¿enia dla zapewnienia identyfikowalnoœci w ³añcuchu dostaw, jakie mog¹ wynikaæ z tych sposobów transportu.
Przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci transport produktów rybnych gwarantuje
pe³n¹ identyfikacjê surowców i produktów rybnych. Jednak¿e stosowana praktyka
transportu ryb luzem, w nieoznakowanych opakowaniach, ³¹czenie kilku partii
w jednym œrodku transportu, mo¿e powodowaæ nieprawid³owoœci w zapewnieniu
identyfikowalnoœci ju¿ na pocz¹tku ³añcucha dostaw.

Wprowadzenie
Na mocy art. 18 rozporz¹dzenia nr 178/20021 od 1 stycznia 2005 r. identyfikowalnoœæ, czyli mo¿liwoœæ œledzenia drogi ¿ywnoœci i pasz w ³añcuchu dostaw,
jest obowi¹zkiem ka¿dego operatora tego ³añcucha. Niewykonywanie czynnoœci
w zakresie identyfikacji dostawców lub odbiorców ¿ywnoœci zgodnie z art. 100
ust. 1 pkt 7 ustawy o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia2 podlega karze grzywny.
1

2

Rozporz¹dzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiaj¹ce ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹ce Europejski Urz¹d
ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci oraz ustanawiaj¹ce procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci
(Dz. U. L31 z 1.02.2002 ze zm.), s. 1–24.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 594).
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Wymóg zapewnienia identyfikowalnoœci w ³añcuchu dostaw ¿ywnoœci jest
obowi¹zkiem prawnym od 12 lat i przez ten czas zosta³ doprecyzowany lub zaostrzony w kolejno wydawanych aktach prawnych. Mia³o to miejsce równie¿
w przypadku ryb i produktów rybnych.

1. Akty prawne dotycz¹ce identyfikowalnoœci ryb
i produktów rybnych
Od 1 stycznia 2010 r. obowi¹zuje rozporz¹dzenie nr 1224/2009 dotycz¹ce
przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybo³ówstwa, ca³y dzia³ poœwiêcono
w nim kontroli wprowadzania do obrotu produktów rybo³ówstwa i akwakultury, poczynaj¹c od pierwszej sprzeda¿y, na sprzeda¿y detalicznej koñcz¹c, w tym
przewozom3. Wspomnian¹ kontrolê przeprowadzaj¹ okrêgowi inspektorzy
rybo³ówstwa morskiego oraz inspektorzy Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych i Inspekcji Handlowej4.
Wymaganiom odnoœnie do identyfikowalnoœci produktów rybo³ówstwa i akwakultury poœwiêcono art. 58 rozporz¹dzenia nr 1224/2009, definiuj¹c w ust. 1, ¿e
„wszystkie partie produktów rybo³ówstwa i akwakultury s¹ identyfikowalne na
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji – od z³owienia lub
zebrania do etapu sprzeda¿y detalicznej”. W ust. 2 art. 58 okreœlono, i¿ w celu
zapewnienia identyfikowalnoœci ka¿dej partii produktów rybo³ówstwa i akwakultury, które wprowadzono do obrotu lub mog¹ byæ wprowadzone do obrotu,
konieczne jest ich oznakowanie. Etykiety lub informacje podawane w przypadku wszystkich partii musz¹ zawieraæ co najmniej: numer identyfikacyjny partii,
oznakê ryback¹ i nazwê statku rybackiego lub nazwê jednostki produkcji akwakultury, kod alfa-3 FAO ka¿dego gatunku, datê po³owu lub produkcji, masê ryb
(lub, gdy to wymagane, ich liczbê) oraz nazwy i adresy dostawców. Na etykiecie
powinny znaleŸæ siê równie¿ informacje dla konsumentów, tj. handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwa systematyczna, metoda produkcji, obszar, na którym produkt zosta³ z³owiony lub wyhodowany, oraz kategoria narzêdzia
po³owowego u¿ywanego do po³owów, informacja czy produkt zosta³ rozmro¿ony, a w stosownych przypadkach – data minimalnej trwa³oœci5.
3

4

5

Zob. art. 56 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiaj¹ce
wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki
rybo³ówstwa, zmieniaj¹ce rozporz¹dzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004,
(WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE)
nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylaj¹ce rozporz¹dzenia
(EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. U. L343 z 22.12.2009, s. 1–50 ze zm.).
Zob. art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1970).
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybo³ówstwa i akwakultury, zmieniaj¹ce roz-
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Zapisy rozporz¹dzenia nr 1224/2009 w art. 58 ust. 3 dopuszczaj¹ po³¹czenie
lub rozdzielenie partii produktów rybo³ówstwa i akwakultury po pierwszej
sprzeda¿y, zaœ rozporz¹dzenie nr 404/2011, które zaczê³o obowi¹zywaæ 1 lipca
2011 r. (wybrane artyku³y, w tym dotycz¹ce identyfikowalnoœci od 1 stycznia 2012 r.)
doprecyzowuje w art. 67 ust. 3, i¿ „w przypadkach gdy – w wyniku po³¹czenia
lub rozdzielenia partii po pierwszej sprzeda¿y – produkty rybo³ówstwa i akwakultury z kilku statków rybackich lub jednostek produkcji akwakultury ulegaj¹
wymieszaniu, operatorzy musz¹ byæ w stanie zidentyfikowaæ ka¿d¹ partiê pochodzenia przynajmniej za pomoc¹ jej numeru identyfikacyjnego […], oraz
umo¿liwiaj¹ identyfikacjê partii wstecz do etapu z³owienia lub pozyskania”.
Rozporz¹dzenie nr 404/2011 w art. 67 ust. 5 wskazuje, i¿ informacje do³¹czane do ka¿dej partii produktów rybo³ówstwa lub akwakultury mog¹ byæ umieszczane za pomoc¹ oznakowania lub dokumentu handlowego do³¹czonego fizycznie do partii (wówczas wymagane jest umieszczenie na partii produktów
rybo³ówstwa lub akwakultury przynajmniej numeru identyfikacyjnego) lub te¿
w formie narzêdzia identyfikacji np. kodu, kodu paskowego, chipu elektronicznego lub podobnego urz¹dzenia, lub systemu oznakowania6.
Zapisy wspomnianych rozporz¹dzeñ wskazuj¹ na koniecznoœæ oznakowywania ka¿dej partii produktów rybo³ówstwa lub akwakultury przynajmniej numerem identyfikacyjnym i do³¹czenia do przesy³ki identyfikuj¹cych j¹ dokumentów w formie papierowej na ka¿dym etapie ³añcucha dostaw, tj. od po³owu
do punktu sprzeda¿y detalicznej.

2. Transport ryb i produktów rybnych w ³añcuchu dostaw
Uproszczony schemat ³añcucha dostaw ryb i produktów rybnych przedstawiono na rysunku 1. Transport ryb i produktów rybnych ma miejsce w ³añcuchu dostaw kilkukrotnie, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ dostarczenia produktów
rybnych do poœredników, a nastêpnie przez punkty sprzeda¿y hurtowej i detalicznej konsumentom koñcowym. Pominiêcie etapu transportu wystêpuje tylko
wówczas, gdy konsument koñcowy kupuje ryby bezpoœrednio w porcie lub
punkcie sprzeda¿y umiejscowionym przy hodowli rybnej.
Ryby i produkty rybne w zale¿noœci od tego, czy s¹ importowane z krajów
trzecich, przywo¿one z innych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej (UE),
wy³adowywane w polskich portach bezpoœrednio z jednostek po³owowych, czy
te¿ pochodz¹ z hodowli rybnych, pakuje siê i transportuje w ró¿ny sposób.

6

porz¹dzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady
(WE) nr 104/2000 (Dz. U. L354 z 28.12.2013, s. 1–21 ze zm.).
Rozporz¹dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiaj¹ce
szczegó³owe przepisy wykonawcze do rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiaj¹cego
wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki
rybo³ówstwa (Dz. U. L112 z 30.04.2011, s. 1–153 ze zm.).
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Rysunek 1. Uproszczony schemat ³añcucha dostaw ryb i produktów rybnych
ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Produkty importowane do Polski z krajów trzecich lub zakupione
w innych krajach cz³onkowskich Unii
Ryby i produkty rybne importowane z krajów trzecich lub zakupione w innych
krajach cz³onkowskich UE najczêœciej s¹ mro¿one zaraz po po³owie i w takiej
formie transportowane. Wynika to z potrzeby maksymalnego wyd³u¿enia terminu ich przydatnoœci do spo¿ycia. Ryby pakowane s¹ w kartony, umieszczane
na paletach i oznakowane co najmniej etykietami paletowymi umo¿liwiaj¹cymi
identyfikacjê danej przesy³ki. Zazwyczaj ka¿dy karton posiada osobn¹ etykietê
okreœlaj¹c¹ jego zwartoœæ, szczególnie gdy palety nie s¹ jednorodne. Produkty
rybne mro¿one na jednostce po³owowej i wy³adowywane w porcie s¹ kontrolowane na morzu, podczas wy³adunku oraz w ³añcuchu dystrybucyjnym na l¹dzie7.
Ryby transportowane w postaci œwie¿ej s¹ pakowane do styroboxów i lodowane, co zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas przejazdu
i magazynowania. Styroboxy umieszcza siê na paletach, ofoliowuje i znakuje co
najmniej etykiet¹ paletow¹ umo¿liwiaj¹c¹ identyfikacjê danej przesy³ki. Mo¿na
zatem stwierdziæ, i¿ transport ryb spoza granic Polski pozwala na ich pe³n¹
identyfikacjê z uwagi na oznakowanie ka¿dej palety, a czêsto nawet ka¿dego
kartonu lub styroboxu.

4. Ryby wy³adowywane w krajowych portach
Po³ów ryb przez jednostki po³owowe wi¹¿e siê z ich wy³adunkiem w porcie.
Gatunki takie jak dorsz, ³osoœ czy troæ s¹ zazwyczaj patroszone ju¿ na kutrze,
umieszczane w skrzynkach po ok. 25 kg (rys. 2A) oraz zasypywane lodem w celu
7

M. Borit, P. Olsen, Evaluation framework for regulatory requirements related to data recording and traceability designed to prevent illegal, unreported and unregulated fishing, „Marine Policy” 2012, vol. 36, issue 1,
s. 97.
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obni¿enia temperatury. W porcie skrzynki s¹ wy³adowywane, a nastêpnie przekazywane do lokalnego centrum pierwszej sprzeda¿y ryb i po sprzeda¿y umieszczane w przystosowanym do tego celu œrodku transportu.
Gatunki pelagiczne, takie jak œledŸ czy szprot, zale¿nie od wyposa¿enia jednostki po³owowej, po wy³adunku z sieci wk³adane s¹ do skrzynek (po ok. 25 kg)
(rys. 2A) i ch³odzone lodem lub umieszczane systemem pompowym w ³adowniach jednostki. W porcie skrzynki z rybami wy³adowywane s¹ na nabrze¿e,
zaœ ryby umieszczone luzem w ³adowni kutra s¹ wypompowywane systemem hydraulicznym do bigboxów o pojemnoœci ok. 500 l (rys. 2B) lub do cystern (rys. 2C). Po sprzeda¿y ryby transportowane s¹ do odbiorców.

Rysunek 2. Sposoby pakowania i transportu ryb: A – skrzynka rybna, B – bigbox, C – cysterna
ród³o: Poldrex 2016, http://www.poldrex.oferteo.pl/skrzynki-rybne—dunki—-rozne/59287 [dostêp:
28.02.2016]; Morski Instytut Rybacki.

Przewóz ryb mo¿e odbywaæ siê transportem nale¿¹cym do armatora lub organizacji producenckiej, transportem odbiorcy, np. przetwórni ryb, lub te¿
transportem poœrednika.
Jeœli jednym œrodkiem transportu przewo¿ona jest tylko jedna partia ryb, np.
iloœæ wy³adowana z jednej jednostki po³owowej, lub gdy jedna partia ryb,
z uwagi na jej wielkoœæ, jest przewo¿ona w dwóch œrodkach transportu, to mo¿liwe jest zachowanie pe³nej identyfikowalnoœci, gdy¿ nie wystêpuje ³¹czenie ze
sob¹ partii podczas transportu.
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Gdy jednak w pojeŸdzie transportowane s¹ ryby z dwóch lub wiêcej partii
w takich samych rodzajach opakowañ, zapewnienie pe³nej identyfikowalnoœci
jest utrudnione i wymaga zachowania szczególnej starannoœci. Najczêœciej inne
osoby zajmuj¹ siê za³adunkiem ryb w porcie, a inne roz³adunkiem u odbiorcy.
Osoby roz³adowuj¹ce skrzynki mog¹ nie zostaæ poinformowane, jakie opakowania nale¿¹ do danej partii ryb. Rozwi¹zaniem by³oby okreœlenie skrzynek lub
stryroboxów jako jednostek identyfikowalnych8 i oznakowywanie ich etykietami jednostkowymi, a palet jednorodnych etykietami paletowymi, jest to jednak
kosztowne i pracoch³onne, dlatego te¿ strony transakcji, szczególnie w przypadku transportu ryb œwie¿ych, gdy istotne jest jak najszybsze dotarcie ryb do przetwórni, zazwyczaj z niego rezygnuj¹.
Podobny problem mo¿e pojawiæ siê podczas wy³adunku ryb do samochodów
cystern. Czêsto jednym œrodkiem transportu przewozi siê ryby z kilku jednostek
po³owowych, w przypadku gdy po³owy bardzo ró¿ni¹ siê mas¹, np. 2 t i 8 t,
mo¿e zajœæ koniecznoœæ po³¹czenia tych partii w jednej komorze w celu równomiernego wype³nienia wszystkich komór cysterny. Gdy pojawi siê zagro¿enie,
konieczne mo¿e byæ wycofanie nie jednej, a wiêkszej partii ryb, które zosta³y ze
sob¹ po³¹czone, co zwiêksza koszty wycofania i straty z tym zwi¹zane9.
Partie ryb nie powinny byæ ³¹czone, gdy charakteryzuj¹ siê szczególnymi
cechami, np. jedna z nich pochodzi ze zrównowa¿onych po³owów; konieczne
jest wówczas oddzielenie takiej partii od pozosta³ych, które nie posiadaj¹ podobnego certyfikatu10.
W przypadku wy³adunku ryb w porcie niezbêdne jest wystawienie11: deklaracji wy³adunkowej (identyfikuj¹cej jednostkê po³owow¹, gatunek ryb i ich
masê oraz port wy³adunku), dokumentu sprzeda¿y (identyfikuj¹cego strony
transakcji, jej miejsce i przedmiot), deklaracji przejêcia (jeœli produkty rybo³ówstwa s¹ przeznaczone do sprzeda¿y w terminie póŸniejszym) oraz dokumentu
przewozowego, gdy produkty rybo³ówstwa s¹ transportowane na odleg³oœæ
wiêksz¹ ni¿ 20 km od miejsca wy³adunku ryb, a nie wystawiono dokumentu
sprzeda¿y lub dokumentu przejêcia. Dokument przewozowy okreœla m.in. miejsce przeznaczenia przesy³ki (przesy³ek), identyfikacjê pojazdu transportowego
oraz inne dane pozwalaj¹ce zidentyfikowaæ przesy³kê (gatunek ryb i ich iloœæ),
jej pochodzenie (identyfikacja jednostki po³owowej), odbiorców, miejsce i datê
jej za³adunku.

8

9

10

11

M. Thakur, K.A.M. Donnelly, Modelling traceability information in soybean value chains, „Journal of
Food Engineering” 2010, vol. 99, issue 1, s. 101.
K.A.M. Donnelly, K.M. Karlsen, B. Dreyer, A simulated recall study in five major food sectors, „British
Food Journal” 2012, vol. 114, issue 7, s. 1025.
MSC Chain of Custody Standard: Default Version v4.0, 20 February, 2015, https://www.msc.org/
documents/scheme-documents/msc-standards/msc-default-coc-standard-v4, s. 8 [dostêp: 28.02.2016].
Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1224/2009.
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Do przesy³ki do³¹cza siê równie¿ handlowy dokument identyfikacyjny
(HDI), pozwalaj¹cy zidentyfikowaæ wysy³an¹ partiê (poprzez opis i znak identyfikuj¹cy partiê wysy³kow¹) oraz wysy³aj¹cego i odbiorcê tej partii (m.in. przez
podanie ich weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych). Obowi¹zek wystawienia HDI ma podmiot umieszczaj¹cy produkty pochodzenia zwierzêcego na
rynku; mo¿e on byæ zast¹piony faktur¹ lub innym dokumentem towarzysz¹cym
przesy³ce, musi wówczas zawieraæ niezbêdne informacje oraz adnotacjê, ¿e
równoczeœnie stanowi on handlowy dokument identyfikacyjny12. W praktyce,
aby w pe³ni zidentyfikowaæ przesy³kê, podmiot wystawiaj¹cy HDI wpisuje
w nim równie¿ numer rejestracyjny pojazdu transportuj¹cego przesy³kê oraz
dane identyfikuj¹ce kierowcê.
Z powy¿szego widaæ, ¿e przesy³ce lub przesy³kom zawsze powinny towarzyszyæ dokumenty je identyfikuj¹ce. Brak takich dokumentów przy roz³adunku
œrodka transportu u odbiorcy (np. przes³anie ich drog¹ elektroniczn¹ w póŸniejszym terminie) utrudnia iloœciow¹ identyfikacjê poszczególnych partii i mo¿e
doprowadziæ do przerwania informacji o pochodzeniu produktu w ³añcuchu
dostaw.

5. Ryby pochodz¹ce z krajowych hodowli
Ryby z hodowli transportuje siê do odbiorców w stanie ¿ywym, w specjalnie
przeznaczonych do tego celu samochodach-basenach, wyposa¿onych w instalacje natleniaj¹ce i napowietrzaj¹ce wodê lub, gdy na terenie hodowli mo¿na prowadziæ przetwórstwo wstêpne lub zasadnicze (zarejestrowana jest sprzeda¿
bezpoœrednia, dzia³alnoœæ marginalna, lokalna lub ograniczona lub te¿ podmiot
jest uprawniony do przetwórstwa ryb), w skrzynkach lub styroboxach. Partie
ryb ¿ywych, z uwagi na ryzyko zara¿enia chorobami wirusowymi, transportowane s¹ do przetwórni pojedynczo i ³¹czone dopiero na etapie przetwarzania.
W przypadku transportu ryb wstêpnie przetworzonych, np. patroszonych, podobnie jak wy³adunek i transport ryb z portów, przewóz do odbiorcy kilku partii ryb w nieoznakowanych opakowaniach, jednym œrodkiem transportu, mo¿e
skutkowaæ podaniem nieprawdziwych informacji o pochodzeniu partii produktów rybnych.

12

Zob. art. 27 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 288 ze zm.) – uchylonej dnia 17 lutego 2006 r.,
obowi¹zuj¹cej do czasu wydania nowych wyk³adni na mocy art. 7 rozp. (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹ce szczególne przepisy dotycz¹ce higieny w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. L139 z 30.04.2004,
s. 55–205 ze zm.).
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6. Produkty rybne transportowane z przetwórni rybnych
do punktów sprzeda¿y hurtowej lub detalicznej oraz
wysy³ane do krajów trzecich lub innych krajów unijnych
W zale¿noœci od transportowanego asortymentu produkty rybne pakowane
s¹ najczêœciej w oznakowane opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych,
a te umieszczane s¹ w kartonach. Ryby wêdzone pakowane s¹ zazwyczaj
w oznakowane kartony umieszczane na palecie, zaœ produkty rybne przewo¿one w stanie œwie¿ym pakuje siê w styroboxy z dodatkiem lodu i umieszcza na
paletach, które dla zapewnienia im stabilnoœci s¹ najczêœciej ofoliowywane.
Wszystkie wskazane metody pakowania wymagaj¹ co najmniej oznakowania
palet jednorodnych etykietami paletowymi. Z uwagi na bogat¹ ofertê asortymentow¹ produktów rybnych do punktów sprzeda¿y kierowane s¹ czêsto palety
mix i wówczas konieczne jest oznakowywanie etykiet¹ ka¿dego kartonu lub
styroboxu.
Zastosowanie etykiet do kartonów, styroboxów lub jednolitych palet zapewnia identyfikacjê produktów rybnych na etapie transportu z przetwórni do
krajowych punktów sprzeda¿y hurtowej lub detalicznej oraz do odbiorców za
granic¹.

Podsumowanie
Identyfikowalnoœæ ryb i produktów rybnych na poszczególnych etapach ³añcucha dostaw mo¿e byæ zapewniona przez bezpoœrednie oznakowanie produktu rybnego np. zastosowanie etykiet na du¿ych sztukach ryb, takich jak tuñczyk13, preferowane w krajach Europy Zachodniej, lub te¿, w przypadku ryb o
mniejszych wymiarach, na opakowaniach (wówczas s¹ one traktowane jako
identyfikowalne jednostki zasobów14). Gdy w ³añcuchu dostaw nie znakuje siê
opakowañ transportowych nawet numerem partii, a jednoczeœnie w jednym
pojeŸdzie transportowanych jest kilka partii ryb w jednakowych opakowaniach
pochodz¹cych z kilku jednostek po³owowych lub hodowli, identyfikacja partii
mo¿e zostaæ przerwana. Transport stanowi wówczas „Krytyczny Punkt Identyfikowalnoœci”15. Aby nie dosz³o do przekazywania b³êdnych informacji w ³añcuchu
dostaw, w kolejnym ogniwie nale¿y zachowaæ najwy¿sz¹ starannoœæ przy roz³adunku produktów rybnych i prawid³owo zakwalifikowaæ ryby w opakowaniach
do ka¿dej z partii. Istotne jest równie¿, by bezpoœrednio z wysy³k¹ dostarczane
13
14
15

Balfego Grup 2016, http://www.grupbalfego.com/?p=trazabilidad [dostêp: 28.02.2016].
M. Borit, P. Olsen, Evaluation framework for regulatory requirements…, s. 100.
K.M. Karlsen, B. Dreyer, P. Olsen, E. Elvevoll, Granularity and its role in implementation of seafood traceability, „Journal of Food Engineering” 2012, vol. 112, issue 1–2, s. 79.
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by³y do odbiorcy dokumenty identyfikuj¹ce wysy³kê (co jest wymogiem prawnym), gdy¿ masy partii produktów rybnych wpisane na dokumencie pomagaj¹
w rozdzieleniu partii przy wy³adunku, szczególnie gdy jest to konieczne z uwagi na posiadanie przez jedn¹ z partii produktów szczególnej cechy, np. pochodzenie ze zrównowa¿onych po³owów potwierdzone certyfikatem.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ identyfikowalnoœæ, czyli mo¿liwoœæ œledzenia drogi ryb
i produktów rybnych w ³añcuchach dostaw, zaczyna siê od pierwszego ogniwa
i podanie nieprawid³owych danych o pochodzeniu przesy³ki na etapie
pierwszego transportu sprawia, i¿ przez ca³y ³añcuch, czyli a¿ do konsumenta,
produkt rybny jest nieprawid³owo identyfikowany. Dlatego te¿ na ka¿dym
etapie ³añcucha dostaw konieczne jest zachowanie nale¿ytej starannoœci w celu
w³aœciwej identyfikacji transportowanej przesy³ki.
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TRACEABILITY IN FISH TRANSPORT UNDER APPLICABLE LAW
Summary: Fish and fish products, due to the distance from catch areas, fish farms
and processing plants have to be transported between subsequent stages of the supply chain. A key aspect is to ensure the traceability during the transport of fish and
fish products, particularly in the case of splitting and joining batches of fish and fish
products in the supply chain. The aim of the article is to analyze whether each type of
transport and packing system of fish products guarantees the full traceability in the
supply chain. The article discusses the issues relating to the legal provisions relating
to traceability in the supply chain, including transport of fish. The issues of transportation of fish and fish products in bulk and packaged in boxes, big-boxes and tanks
and threats to ensure traceability in the supply chain that may result from these systems of transport were analysed in the article. With proper care, transport of fish
products ensures full traceability of raw materials and fish products. However, the
practice of transport of the loose fish in unmarked packages including several batch
in the same vehicle may cause abnormalities in ensuring traceability at the beginning
of the supply chain.
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MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
I SUPRASTRUKTURY W PROCESIE KSZTA£TOWANIA
POZYCJI KONKURENCYJNEJ PORTU MORSKIEGO –
PRZYK£AD GDYNI
Streszczenie: Utrzymanie pozycji konkurencyjnej portu, a w szczególnoœci jej wzmacnianie wymaga systematycznych inwestycji w infra- i suprastukturê. S³u¿¹ one podniesieniu efektywnoœci prze³adunku, co pozwala zaoferowaæ armatorom konkurencyjn¹ us³ugê ³¹cz¹c¹ wzglêdnie krótki czas i niskie koszty postoju oraz obs³ugi statków. W okresie transformacji ustrojowej podstawow¹ barier¹ dla inwestycji by³y
niedobory kapita³u w³asnego zarz¹dów portów i operatorów terminali oraz brak
zainteresowania globalnych inwestorów peryferyjnymi portami powi¹zanymi z zapleczem infrastruktur¹ transportow¹ niskiej jakoœci. Proces integracji europejskiej,
który zbieg³ siê z okresem korzystnej œwiatowej koniunktury gospodarczej, pozwoli³
prze³amaæ te niekorzystne uwarunkowania. Po³¹czenie znacznego wzrostu gospodarczego, modernizacji i rozbudowy infrastruktury oraz suprastruktury portowej, a tak¿e inwestycji w infrastrukturê transportu na zapleczu, spowodowa³o wzrost atrakcyjnoœci polskich portów dla armatorów i inwestorów. Na tej zmianie skorzysta³ równie¿ port w Gdyni. Celem artyku³u jest omówienie wp³ywu inwestycji dokonanych
na terenach portu, jak i w bezpoœrednim otoczeniu na jego pozycjê konkurencyjn¹.
Artyku³ skupia siê na zagadnieniach: (1) struktury organizacyjnej portu, (2) modernizacji infrastruktury portowej i dostêpowej, (3) perspektyw rozwoju.

Wprowadzenie
Port w Gdyni przez lata by³ najwiêkszym portem drobnicowym w Polsce.
Obecnie prze³adowuje najwiêcej kontenerów kierowanych na rynek polski.
Gdynia stanowi unikatowy przyk³ad miasta, które powsta³o w nastêpstwie budowy i rozwoju portu. Najczêœciej to miasta budowa³y swoje porty. Ze wzglêdu
na du¿e zaplecze oraz nowoczesn¹ infrastrukturê i suprastrukturê, ju¿ w latach
30. XX w. port gdyñski by³ konkurencyjny wzglêdem innych portów Ba³tyku
i Morza Pó³nocnego. Po II wojnie œwiatowej Gdyni wyznaczono rolê portu drobnicowego. W latach 50. by³ to najnowoczeœniejszy i najlepiej zagospodarowany
polski port. W latach 60. Gdynia sta³a siê g³ównym miejscem prze³adunku
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importowanego zbo¿a. W roku 1965 port osi¹gn¹³ tak¹ wielkoœæ prze³adunków,
jak w okresie przedwojennym.
W koñcu lat 60. ³adunki drobnicy, dotychczas pakowane w beczkach, skrzyniach, na paletach, zaczêto dostarczaæ w kontenerach. Nastêpstwem tego by³o
uruchomienie w 1972 r. przy Nabrze¿u Polskim tymczasowej bazy kontenerowej,
a w latach 1976–1979 powsta³ terminal kontenerowy przy Nabrze¿u Helskim.
W po³owie 1973 r. uruchomiono Bazê Prze³adunku Paliw P³ynnych. Siedem lat
póŸniej – w po³owie 1980 r. – przy Nabrze¿u Helskim oddano do u¿ytku
pierwsz¹ czêœæ terminalu kontenerowego i zapocz¹tkowano prze³adunki kontenerów w systemie lo-lo. W 1993 r. poprzez nowy terminal port uzyska³ regularne
po³¹czenie promowe z Karlskron¹1. W roku 2001 oddano do u¿ytku nowoczesny terminal ro-ro z placem sk³adowym dla kontenerów o pojemnoœci 700 TEU.
W 2006 r. uruchomiono Gdynia Container Terminal (GCT). Kolejno w roku 2005
i 2010 oddano do u¿ytku dwie nowoczesne estakady i rampy do za³adunku samochodów ciê¿arowych na górne pok³ady promów. W czerwcu 2015 r. ukoñczono, trwaj¹cy od 1991 r., proces prywatyzacji portu gdyñskiego.

1. Charakterystyka ogólna i struktura organizacyjna portu
W po³owie drugiej dekady XXI w. port gdyñski zaliczany by³ do grupy
wiod¹cych portów Europy Ba³tyckiej. W dalszym ci¹gu specjalizuje siê w obs³udze
³adunków drobnicowych, w tym przewo¿onych w kontenerach i w systemie ro-ro.
Prawie jedn¹ trzeci¹ stanowi¹ ³adunki masowe. Port z zapleczem ³¹cz¹ sieci
multimodalne, a z przedpolem regularne linie ¿eglugowe bliskiego zasiêgu oraz
po³¹czenia promowe. Od strony morza ma ³atwy dostêp. Os³oniêty jest falochronem zewnêtrznym o d³ugoœci 2,5 km. Do portu prowadz¹ dwa tory wodne.
G³ówne wejœcie ma szerokoœæ 150 m i g³êbokoœæ 14,5 m. Ca³kowita powierzchnia portu to 755,4 ha, z czego 262,8 ha stanowi¹ akwatoria. Zarz¹d Morskiego
Portu Gdynia S.A. (ZMPG) zajmuje powierzchniê 264 ha. Magazyny zajmuj¹
niemal 230 tys. m2, a place sk³adowe oko³o 400 tys. m2. D³ugoœæ nabrze¿y siêga
17,7 km, z czego ponad 11 km przeznaczono do operacji prze³adunkowych.
Maksymalne g³êbokoœci przy nabrze¿ach to 13,5 m2.
Port gdyñski posiada³ w 2014 r. sieæ regularnych po³¹czeñ liniowych. £¹cznie
funkcjonowa³y 52 linie, w tym 16 kontenerowych, 11 ro-ro, 1 promowa i 24 konwencjonalne. Przedpole Gdyni obejmowa³o 39 portów z 23 krajów po³o¿onych
w Europie, Afryce, Ameryce Pó³nocnej i Œrodkowej, Azji i Azji Mniejszej.
1

2

A. Zembrzycka-Kwiatkowska, Rynek przewozów promowych z Polski do Szwecji w 2014 roku, www.oficynamorska.pl [dostêp: 11.10.2015].
T. Palmowski, Port gdyñski w pierwszej dekadzie XXI wieku [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii,
red. K. Marciniak, K. Sikora, D. Soko³owski, Wy¿sza Szko³a Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz
2011.

Modernizacja infrastruktury i suprastruktury w procesie kszta³towania...

295

W ogólnych prze³adunkach polskich portów w 2014 r. udzia³ portu gdyñskiego wyniós³ 25%. W strukturze prze³adunków w Gdyni w 2014 r., podobnie
jak w latach poprzednich, przewa¿a³a drobnica. Ich udzia³ wyniós³ 65,4%. Kolejne
miejsca zajê³y zbo¿a i pasze (14,9%), wêgiel i koks (10,6%) oraz inne masowe (7,6%).
Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci ZMPG jest administrowanie gruntami i infrastruktur¹ portow¹, planowanie rozwoju portu, utrzymywanie,
modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej, pozyskiwanie gruntów na
potrzeby rozwoju portu. Zdolnoœci prze³adunkowe portu ocenia siê na oko³o
24 mln t, z tego najwiêcej, bo 10,5 mln t, przypada na Port Zachodni, gdzie zlokalizowany jest Ba³tycki Terminal Kontenerowy (BCT), Gdynia Container Terminal (GCT) oraz Terminal Promowy. Natomiast 6,5 mln t przypada na teren zajmowany przez OT Port Gdynia3 oraz Koole Tankstorage Gdynia Terminal4.

Rysunek 1. Terminale prze³adunkowe w porcie w Gdyni w 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia S.A.,
www.port.gdynia.pl.
3

4

Do czerwca 2015 r. nosi³ nazwê Ba³tycki Terminal Drobnicowy. Spó³ka OT Logistics S.A. ze Szczecina 1 lipca 2014 r. naby³a 100% udzia³ów, staj¹c siê jej w³aœcicielem.
Wczeœniej by³ to Westway Terminal Poland Sp. z o.o. 1 kwietnia 2014 r. zosta³ przejêty przez Koole
Tankstorage, firmê specjalizuj¹c¹ siê w obs³udze surowców p³ynnych stosowanych w przemyœle
spo¿ywczym. Posiada ona wiele terminali usytuowanych w Europie Zachodniej i Ameryce Pó³nocnej.
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Podobny potencja³ prze³adunkowy (6,5 mln t) cechuje Morski Terminal Masowy
Gdynia (MTMG) wraz z Ba³tyck¹ Baz¹ Masow¹ (BBM), a mniejszy (0,5 mln t) –
terminal cementowy Aalborg Portland oraz Morski Terminal LPG Gasten (rys. 1).

2. Inwestycje w porcie i w jego bezpoœrednim otoczeniu
Port, aby by³ konkurencyjny na ba³tyckim i globalnym rynku prze³adunkowym, musi stale modernizowaæ swoj¹ infrastrukturê i suprastrukturê. Musi tak¿e
rozwijaæ powi¹zania z zapleczem i przedpolem. Dzia³ania takie prowadzone s¹
w porcie gdyñskim. Inwestycje maj¹ poprawiaæ dostêp zarówno od strony
wody, jak i od strony l¹du, a tak¿e bezpieczeñstwo w porcie oraz warunki
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. W latach 2007–2015 g³ówne inwestycje dotyczy³y
modernizacji dostêpu drogowego i kolejowego, modernizacji infrastruktury ro-ro,
przebudowy kana³u portowego, zagospodarowania Nabrze¿a Bu³garskiego,
modernizacji Nabrze¿a Szwedzkiego i przebudowy intermodalnego terminalu
kolejowego w BCT. Wszystkie one uzyska³y dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013.
Od 2008 r. prowadzono intensywne prace maj¹ce na celu poprawê dostêpu
drogowego i kolejowego do terminali wschodniej czêœci gdyñskiego portu. Trasa
drogowa przez ul. Polsk¹, Chrzanowskiego i in¿. T. Wendy, stanowi¹ca czêœæ
uk³adu komunikacyjnego miasta Gdyni, powi¹za³a wschodni obszar portu z autostrad¹ A1. Zmodernizowana ul. Polska stanowi odcinek zapewniaj¹cy sprawny
dostêp do portu. Przed³u¿a ona dwupasmowe drogi prowadz¹ce z obwodnicy
Trójmiasta przez Trasê im. E. Kwiatkowskiego (uruchomion¹ w 2008 r.) i ul. Janka Wiœniewskiego. Droga ta jest istotnym elementem dostêpu do planowanego
terminalu promowego przy Nabrze¿u Polskim i Fiñskim. Przebudowa uk³adu
kolejowego poprawi³a dostêp do terminali zlokalizowanych przy Nabrze¿u Polskim
i pozwoli³a na prowadzenie prze³adunków w relacjach wagonowych i w systemach
intermodalnych. W nastêpstwie tych inwestycji w latach 2008–2013 nast¹pi³o
zwiêkszenie przepustowoœci uk³adu drogowego i kolejowego.
Stacja kolejowa Gdynia-Port powsta³a w okresie przedwojennym. Dostosowana by³a do wymogów ówczesnych technologii i organizacji transportu kolejowego i morskiego. Zajmuje obszar oko³o 70 ha, znajduje siê na nim ponad
160 km torów i 400 rozjazdów. Nie odpowiada ona wspó³czesnym i przysz³ym
potrzebom wynikaj¹cym z rozwoju transportu intermodalnego obs³uguj¹cego
przewozy kontenerów i naczep przez regularne po³¹czenia kolejowe. W latach
2014–2015 sporz¹dzono studium wykonalnoœci, które stanowi pierwszy etap
kompleksowego przedsiêwziêcia polegaj¹cego na poprawie dostêpu kolejowego do portu morskiego w Gdyni. Dwa kolejne etapy, dotycz¹ce projektowania
i realizacji prac budowlanych, Polskie Linie Kolejowe (PLK) zamierzaj¹ wykonaæ
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w trakcie rozpoczêtej perspektywy finansowej 2014–20205. Nowy uk³ad stacji
kolejowej wymaga budowy nowoczesnej i adekwatnej dla potrzeb portu infrastruktury, ale te¿ zmniejszenia liczby torów odstawczych, co pozwoli na przeznaczenie czêœci terenów kolejowych na funkcje komercyjne zwi¹zane z obs³ug¹
i sk³adowaniem ³adunków.
Istotnym problemem jest wyprowadzanie poci¹gów towarowych z portu
w Gdyni. W tym celu wykorzystywana jest g³ównie linia kolejowa przebiegaj¹ca
przez ca³e Trójmiasto, która charakteryzuje siê du¿ym natê¿eniem ruchu pasa¿erskiego. Alternatywê stanowi linia nr 201 w kierunku Bydgoszczy. Wymaga ona
jednak gruntownej modernizacji i elektryfikacji6.
Projekt rozbudowy infrastruktury portowej do obs³ugi statków ro-ro z dostêpem drogowym i kolejowym rozpoczêto w 2011 r. Ostatnia faza robót zakoñczona
zosta³a na pocz¹tku 2015 r. Dziêki inwestycji podniesiono efektywnoœæ prze³adunku towarów transportowanych drog¹ morsk¹. Wymaga³o to m.in. przebudowy
znajduj¹cych siê na wschodnim obszarze portu uk³adów drogowych i kolejowych oraz wyburzenia niektórych znajduj¹cych siê tam obiektów. Zbudowano
oko³o 0,8 km drogi, a 1,2 km odcinek przebudowano, w uk³adach transportowych portu wybudowano 0,7 km linii kolejowej oraz przebudowano 2 km.
W ramach tego projektu zmodernizowano równie¿ rampê ro-ro (rys. 2).
Przebudowa kana³u portowego prowadzona by³a w latach 2009–2011. Jej celem by³o zwiêkszenie dopuszczalnego zanurzenia dla statków oraz poprawa
warunków nawigacyjnych w akwatorium portowym. W ramach inwestycji wykonano prace czerpalne w kanale portowym, pog³êbiono i zwiêkszono œrednicê
obrotnic portowych, przebudowano 6 nabrze¿y, pog³êbiono dno przy nabrze¿ach oraz przebudowano g³owicê Ostrogi Pilotowej. Pog³êbienie do 13,5 m
kana³u portowego pozwoli³o na obs³ugê przy Nabrze¿u Holenderskim statków
o zanurzeniu do 13 m, a przy Helskim I – 12,7 m. Zwiêkszono równie¿ g³êbokoœæ
basenów przy nabrze¿ach Francuskim, Norweskim i S³owackim. W dalszych
planach rozwoju portu zak³ada siê budowê kolejnych nabrze¿y i ich przebudowê w celu umo¿liwienia obs³ugi jednostek o zanurzeniu do 13,5 m. Przebudowa
Ostrogi Pilotowej pozwoli³a na zwiêkszenie do 98 m szerokoœci wejœcia wewnêtrznego do portu, przy zachowaniu g³êbokoœci 13,5 m. Inwestycja ta umo¿liwi³a te¿
pog³êbienie i zwiêkszenie œrednic obrotnic portowych. Zapewni³o to wiêksze
bezpieczeñstwo podczas wykonywania manewrów.
Dzia³ania inwestycyjne pozwoli³y na utrzymanie przez gdyñski port pozycji
konkurencyjnej w regionie Morza Ba³tyckiego. Oferuje on kontrahentom, odda5

6

Projekt by³ wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013. Znajduje siê na liœcie podstawowej projektów morskich planowanych do dalszego sfinansowania ze œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach Connecting Europe
Facility (CEF).
T. Bocheñski, T. Palmowski, Polskie porty morskie i rola kolei w ich obs³udze na prze³omie XX i XXI wieku,
„Regiony Nadmorskie” 2015, nr 23.
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Rysunek 2. Inwestycje Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia S.A. w latach 2007–2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia S.A.,
www.port.gdynia.pl.

wan¹ sukcesywnie do u¿ytkowania, nowoczesn¹ infrastrukturê i potencja³ techniczny, daj¹c mo¿liwoœæ sprawnej obs³ugi coraz wiêkszych jednostek.
Przyk³adem jest kontenerowiec MSC Charleston, który 5 czerwca 2015 r. zawin¹³
do Ba³tyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT). Ma on d³ugoœæ ponad 324 m
i szerokoœæ 42 m. Noœnoœæ statku p³ywaj¹cego pod bander¹ niemieck¹ to 105 tys.
DWT, a pojemnoœæ prawie 8,1 tys. TEU. Z kolei najwiêkszy, pod wzglêdem
masy, ³adunek jednego statku to 110,4 tys. ton australijskiego wêgla koksuj¹cego, który zosta³ przywieziony 13 maja 2015 r. przez panamski masowiec
Cape Keystone o noœnoœci 179,2 tys. ton. W dniach 7–9 sierpnia 2015 r. w porcie
gdyñskim cumowa³a MSC Asya – najwiêksza, pod wzglêdem pojemnoœci, jednostka
w historii BCT. P³ywaj¹cy pod bander¹ Panamy kontenerowiec o noœnoœci 117 tys.
DWT, ma 337 m d³ugoœci, 46 m szerokoœci oraz pojemnoœæ 9,6 tys. TEU. Zawiniêcie
tak du¿ych statków mo¿liwe by³o dziêki pog³êbieniu kana³u portowego do 13,5 m.
Znajduj¹ce siê na akwenie wewnêtrznym gdyñskiego portu obrotnice nr 2
i nr 3 pozwalaj¹ manewrowaæ statkom o d³ugoœci do 300 m. Konieczne jest pilne
zwiêkszenie tych parametrów, aby umo¿liwiæ zawijanie kontenerowców oceanicznych obs³uguj¹cych bezpoœrednie po³¹czenia z portami azjatyckimi. W koñcu
stycznia 2014 r. Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia S.A. naby³ od Stoczni Marynarki
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Wojennej S.A. w ci¹gu Nabrze¿a Goœcinnego, czêœæ pirsu nr III o d³ugoœci 240 m.
By³o to niezbêdne do wykonania dalszego pog³êbienia toru podejœciowego
i akwenów wewnêtrznych portu. W ramach rozbudowy tej obrotnicy nast¹pi
wyburzenie zakupionego pirsu i pog³êbienie toru wodnego do 16 m. Rozbudowa obrotnicy nr 2 do œrednicy 480 m umo¿liwi obs³ugê statków o d³ugoœci 384 m
i ³adownoœci oko³o 12 tys. TEU. Powiêkszona obrotnica bêdzie oddana do u¿ytku w drugiej po³owie 2016 r. Trwa pog³êbianie obszarów przy nabrze¿ach do
13,5 m z mo¿liwoœci¹ dalszego pog³êbienia do 15,5 m.
We wrzeœniu 2009 r. zapad³y decyzje o budowie g³êbokowodnego stanowiska
dla statków przy Nabrze¿u Bu³garskim. Nowe stanowisko, uruchomione w 2012 r.,
ma d³ugoœæ 357 m, co pozwala na obs³ugê statków o ³adownoœci ponad 8 tys.
TEU. W marcu 2015 r. zakoñczy³a siê budowa brakuj¹cych odcinków Nabrze¿a
Bu³garskiego o d³ugoœci 192,3 m i po³o¿nego do niego prostopadle nabrze¿a zamykaj¹cego kana³ portowy od zachodu o d³ugoœci 127,5 m. W ten sposób zabudowany zosta³ ostatni, niezagospodarowany wczeœniej fragment portu. Gdyñski Terminal Kontenerowy, posiadaj¹cy nabrze¿e o d³ugoœci 450 m, wyposa¿ony
zosta³ w nowe drogi i place manewrowe, przystosowany do obs³ugi statków
o pojemnoœci do 14 tys. TEU, d³ugoœci 370 m i zanurzeniu 13 m. Docelowo ma
byæ mo¿liwa obs³uga jednostek klasy Balitmax o zanurzeniu do 15 m.
We wschodniej czêœci portu, w latach 2013–2015, przebudowano odcinek
Nabrze¿a Szwedzkiego oraz uk³adu drogowo-kolejowego. Inwestycja ta zwiêkszy³a mo¿liwoœci obs³ugi ³adunków masowych. Port uzyska³ nowoczesn¹ infrastrukturê do prze³adunku produktów paszowych i kruszywa. Nabrze¿e Szwedzkie przebudowano zarówno w czêœci nadwodnej, jak i podwodnej na odcinku
o d³ugoœci 400 m, nast¹pi³o te¿ zwiêkszenie g³êbokoœci konstrukcyjnej do 13,5 m.
W czêœci zachodniej portu, w bezpoœrednim s¹siedztwie obu terminali kontenerowych i terminalu promowego, powstaje nowoczesne centrum logistyczne.
Czêœæ tego, licz¹cego 30 ha, terenu ju¿ jest wykorzystywana jako centrum magazynowania i obs³ugi samochodów. Firmom spedycyjnym i logistycznym oddano
tu do u¿ytku nowoczesny obiekt biurowy. W styczniu 2011 r. uruchomiono magazyn wysokiego sk³adowania o powierzchni 8 tys. m2. Pod jego budowê oraz
pod infrastrukturê niezbêdn¹ dla jego potrzeb przeznaczono teren o powierzchni 14 tys. m2. Niemal 100% wykorzystanie obiektu przez najemców potwierdzi³o, ¿e niezbêdna jest budowa kolejnego magazynu. Uzbrojenie terenu w infrastrukturê drogowo-kolejow¹ nast¹pi³o w 2012 r. Na obszarze o powierzchni blisko
7 tys. m2 firma Rolls-Royce Marine Poland zbudowa³a obiekt serwisowo-remontowy. W
maju 2014 r. oddano do u¿ytku kolejny magazyn wysokiego sk³adowania.
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3. Kierunki rozwoju portu
Port gdyñski anga¿uje siê w projekty o charakterze studyjnym, w których
analizowane s¹ mo¿liwoœci rozwoju korytarzy multimodalnych, jednoczeœnie
s³u¿¹ zmniejszeniu zagro¿eñ dla œrodowiska morskiego. Wyniki tych projektów
u³atwiaj¹ portom tworzenie innowacyjnych us³ug transportowych, ustalanie
miêdzynarodowych kierunków zagospodarowania przestrzennego i rozwoju
transportu, integracjê krajowych i regionalnych systemów transportowych z sieciami paneuropejskimi (tab. 1).
Tabela 1. Zakoñczone projekty studyjne z udzia³em Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia
Nazwa projektu

G³ówne cele

SoNorA (A–B Landbridge) rozwój zaplecza portu w kierunku po³udniowym a¿ do wybrze¿y
Adriatyku
Baltic Cruise Project

wzrost atrakcyjnoœci portu dla armatorów statków wycieczkowych
i turystów

Autostrada Morska BalticLink: Gdynia–Karlskrona

nowe inwestycje infrastrukturalne i przedsiêwziêcia logistyczne dla
obs³ugi dynamicznie rosn¹cej wymiany handlowej miêdzy Szwecj¹
a Polsk¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem po³¹czenia promowego
pomiêdzy oboma miastami. Opracowano studium wykonalnoœci nowego terminalu promowego w Gdyni z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
drogow¹. Wykonano tak¿e studium komunikacyjne dla obszaru pomiêdzy nowym terminalem promowym a centrum miasta

Baltic Gateways

zwiêkszenie roli transportu kolejowego w obs³udze zaplecza portu
w kontekœcie rosn¹cych prze³adunków i obci¹¿enia ruchem infrastruktury transportowej na zapleczu

Baltic Gateways Plus

koordynacja inwestycji w transporcie intermodalnym w Europie
Ba³tyckiej, z wyszczególnieniem najwa¿niejszych projektów wzd³u¿
miêdzynarodowych korytarzy, a w szczególnoœci rozbudowa i modernizacja terminali intermodalnych i centrów logistycznych

Baltic Master II

doskonalenie prewencji i wzrost efektywnoœci zwalczania zagro¿eñ
dla œrodowiska morskiego (rozlewy olejowe)

Smocs

rozwój nowatorskiej metody stabilizacji zanieczyszczonych osadów
dennych w celu zmniejszenia wp³ywu zanieczyszczeñ na œrodowisko
oraz polepszenia parametrów fizyko-chemicznych osadu

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji portu w Gdyni, www.port.gdynia.pl.

Wykonywane dotychczas projekty inwestycyjne by³y zgodne ze Strategi¹
Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015. Kolejny dokument, przyjêty w sierpniu
2014 r., Strategia rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku7 przewiduje w ramach projektów morskich m.in. budowê publicznego terminalu promowego, wykonanie
7

Strategia rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia 2014.
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dalszych etapów pog³êbiania toru wodnego i akwenów wewnêtrznych, przebudowê nastêpnych nabrze¿y, poprawê dostêpu kolejowego oraz rozbudowê dostêpu kolejowego do zachodniej czêœci portu, rozbudowê terminalu paliwowego na falochronie, budowê infrastruktury do odbioru œcieków sanitarnych oraz
zasilania statków w energiê elektryczn¹, przebudowê wejœcia po³udniowego do
portu, a tak¿e przebudowê estakady Kwiatkowskiego do pe³nej noœnoœci zgodnej z wymogami TEN-T oraz budowê obwodnicy pó³nocnej wyprowadzaj¹cej
ruch drogowy z portu (rys. 3).

Rysunek 3. Projekty inwestycyjne w porcie Gdynia na lata 2015–2020
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia S.A.,
www.port.gdynia.pl.

Nowa strategia zak³ada utrzymanie uniwersalnego charakteru portu i dalszy
zrównowa¿ony rozwój na g³ównych rynkach ³adunkowych: kontenerowym,
ro-ro, w tym promowym, oraz masowym. Strategia zgodna jest tak¿e z predyspozycjami portu, który po przystosowaniu bêdzie zdolny do przyjmowania
najwiêkszych statków kontenerowych, masowych i pasa¿erskich zawijaj¹cych
na Ba³tyk. Port ma obs³ugiwaæ rynki tranzytowe w relacji pó³noc-po³udnie, a tak¿e
podj¹æ niezbêdne dzia³ania, by staæ siê portem oceanicznym, obs³uguj¹cym
równie¿ tranzyt morski. Dziêki realizacji przedsiêwziêæ infrastrukturalnych na
zapleczu, w tym w korytarzu Ba³tyk–Adriatyk, mo¿liwe bêdzie wykorzystanie
du¿ego potencja³u rynków tranzytowych ci¹¿¹cych do portu. Wa¿ne jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w skali krajowej, ba³tyckiej i europejskiej. Nowoczesny potencja³ do obs³ugi ³adunków, statków i œrodków transportu l¹dowego warunkuje utrzymanie silnej pozycji portu w kluczowych segmentach ³adunkowych.
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Podsumowanie
W interesie portu le¿y wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Nowoczesny
potencja³ do obs³ugi ³adunków, statków i œrodków transportu l¹dowego warunkuje jej utrzymanie w kluczowych segmentach ³adunkowych.
Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia do koñca 2015 r. zrealizowa³ prace zwi¹zane
z przebudow¹ trzech nabrze¿y, rozbudow¹ infrastruktury portowej do obs³ugi
statków ro-ro oraz modernizacj¹ intermodalnego terminalu kolejowego.
Strategiczne znaczenie dla zachowania konkurencyjnoœci gdyñskiego portu
i zniwelowania ograniczeñ nawigacyjnych ma pog³êbienie i poszerzenie toru
podejœciowego i akwenów wewnêtrznych. Planowane jest równie¿ powiêkszenie œrednicy obrotnicy nr 2 do 480 m oraz pog³êbienie akwenów wewnêtrznych
do 16 m w kanale i do 15,5 metra przy nabrze¿ach. Pozwoli to na przyjmowanie
od 2018 r. statków, w szczególnoœci kontenerowców, o d³ugoœci 380–400 m. Dotychczas do portu gdyñskiego zawija³y jednostki o d³ugoœci 320–330 m. Wykonanie
zaplanowanych inwestycji bêdzie mia³o zasadnicze znaczenie dla prze³adunku
kontenerów. Rozbudowa infrastruktury i jej modernizacja w latach 2016–2018
bêdzie kosztowa³a 605,5 mln PLN.
W 2016 r. rozpoczêto prace budowlane w ramach pierwszego etapu, zmierzaj¹ce do powiêkszenia œrednicy obrotnicy nr 2. Zakoñczenie tego etapu zaplanowano na grudzieñ 2017 r. Kontynuowane bêd¹ równie¿ prace projektowe dotycz¹ce pog³êbienia akwenów portowych do maksymalnej g³êbokoœci 16 m.
Roboty budowlane w tym zakresie planowane s¹ na lata 2017–2020.
Poprawa dostêpu do portu w Gdyni od strony l¹du to wspólne zadania
zarz¹du portu i miasta. Najistotniejsze s¹ inwestycje maj¹ce na celu po³¹czenie
portu z obwodnic¹ metropolii trójmiejskiej, rozbudowa infrastruktury kolejowej
oraz pog³êbienie torów podejœciowych dla statków. Miasto wspiera dzia³ania
zwi¹zane z powstawaniem infrastruktury dostêpowej do portu. Przyk³adem jest
projekt Drogi Czerwonej, czyli przed³u¿enie obwodnicy trójmiejskiej do portu
gdyñskiego.
Plany, oprócz rozbudowy infrastruktury drogowej, dotycz¹ poprawy dostêpnoœci dla transportu kolejowego. W celu wyprowadzenia poci¹gów towarowych
z portu w Gdyni niezbêdna jest modernizacja linii kolejowej nr 201 w kierunku
Bydgoszczy.
Zrealizowanie strategicznych inwestycji umo¿liwi zwiêkszenie prze³adunku
kontenerów, jak i innych ³adunków. Wp³ynie to bardzo istotnie na wzrost
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw zwi¹zanych z bran¿¹ morsk¹.
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MODERNIZATION OF INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE
IN THE PROCESS OF FORMING SEAPORT COMPETITIVE POSITION –
CASE OF GDYNIA
Summary: To keep and enhance a competitive edge a port needs to regularly invest
in the infrastructure and superstructure. Such steps improve cargo-handling effectiveness and offer shipowners competitive connections with a relatively short stopover time, low costs and efficient ship handling. In the period of economic transition,
the basic barrier for investments was capital shortage of port authorities and terminal
operators, and lack of interest of global investors in peripheral ports with low quality
transport links with the hinterland. The European integration process coinciding with
the global economic boom contributed to overcoming these unfavourable conditions.
The considerable economic growth, upgrading and development of the port infrastructure and suprastructure, as well as transport infrastructure of the hinterland,
raised the attractiveness of Polish ports for shipowners and investors. Port Gdynia
also drew benefits from this change. The article aims at describing the impact of port
investments and investments in its direct neighbourhood on the port’s competitive
position. The article focuses on: (1) port organisational structure; (2) modernisation of
the port and port access infrastructure; (3) development perspectives.
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MODERNIZACJA WYPOSA¯ENIA
I INFRASTRUKTURY MORSKIEJ S£U¯BY
POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
Streszczenie: Polskie Ratownictwo Okrêtowe, a od 2002 r. Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa (S³u¿ba SAR) prowadz¹ proces modernizacji floty statków ratowniczych. Sukcesywnemu wprowadzaniu do s³u¿by nowych jednostek towarzyszy³a
modernizacja i rozbudowa baz w miejscach dyslokacji, a tak¿e pozosta³ego wyposa¿enia. W efekcie tego procesu si³y i œrodki przeznaczane do poszukiwania i ratowania
¿ycia na morzu uleg³y nie tylko znacznemu unowoczeœnieniu, ale tak¿e lepszemu dopasowaniu do potrzeb transformuj¹cej siê gospodarki morskiej, co prze³o¿y³o siê na
podniesienie bezpieczeñstwa ¿eglugi. Skrócono czas dotarcia do najdalszego punktu
w polskiej strefie odpowiedzialnoœci z dziewiêciu do czterech godzin. W takim samym
stopniu zmniejszy³ siê czas oczekiwania na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Znacznemu skróceniu uleg³ czas dotarcia do potrzebuj¹cych pomocy dziêki prêdkoœci, jak¹ osi¹gaj¹ nowe jednostki. Jednoczeœnie wzros³a do piêciu dni
mo¿liwa d³ugoœæ trwania akcji poszukiwawczej, a zastosowane rozwi¹zania techniczne u³atwi³y poszukiwanie i podejmowanie rozbitków, a tak¿e udzielanie pomocy
za³odze i pasa¿erom zagro¿onych jednostek. Nowoczesny sprzêt i nowe stacje ratownicze poprawi³y komfort pracy za³óg. S³u¿ba SAR odpowiada równie¿ za zwalczanie
zagro¿eñ i zanieczyszczenia œrodowiska morskiego. Na tym polu zmiany w wyposa¿eniu by³y znacznie mniejsze. Dlatego do 2020 r. planowane jest wprowadzenie do
s³u¿by nowoczesnej jednostki. Celem artyku³u jest omówienie procesu modernizacji
wyposa¿enia i infrastruktury S³u¿by SAR w latach 1997–2015, a tak¿e dalszych planów
w tym zakresie. Treœæ artyku³u obejmuje: (1) charakterystykê nowych statków ratowniczych; (2) wstêpn¹ ocenê ich przydatnoœci do wyznaczonych zadañ; (3) charakterystykê zmodernizowanych morskich i brzegowych stacji ratowniczych; (4) omówienie
za³o¿eñ projektowych dla nowego, wielozadaniowego statku ratowniczego, przystosowanego do zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ œrodowiska morskiego.

Wprowadzenie
W trosce o ograniczenie skutków wypadków morskich, zdarzaj¹cych siê mimo
postêpu technicznego i organizacyjnego ¿eglugi, doprowadzono, dzia³aj¹c zgodnie
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z konwencjami1, do powstania s³u¿b odpowiedzialnych za ratowanie ¿ycia na
morzu (miêdzynarodowa nazwa – SAR, Search and Rescue). W przypadku Polski
zobowi¹zania konwencji wykonuje Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa
(S³u¿ba SAR). Prowadzi ona dzia³ania poszukiwawcze i ratownicze w polskiej
strefie odpowiedzialnoœci za poszukiwanie i ratowanie oraz na polskich obszarach morskich. S³u¿ba SAR powsta³a w 2002 r. z wydzielenia czêœci zasobów
z Polskiego Ratownictwa Okrêtowego (PRO)2. Jest ona pañstwow¹ jednostk¹
bud¿etow¹, podleg³¹ ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki morskiej.
Odpowiada za poszukiwanie i ratowanie ¿ycia ludzkiego na morzu, zwalczanie
zagro¿eñ i zanieczyszczeñ œrodowiska morskiego oraz wykonywanie innych
zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem morskim. Zadania zwi¹zane z poszukiwaniem i ratowaniem ¿ycia wykonuj¹ tak¿e: Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne, organizuj¹ce i koordynuj¹ce akcje poszukiwawcze i ratownicze,
morskie statki ratownicze oraz brzegowe stacje ratownicze, w sk³ad których
wchodz¹ ochotnicze dru¿yny ratownicze3.
Przed modernizacj¹ trzon floty ratowniczej PRO, a nastêpnie S³u¿by SAR,
stanowi³y wielozadaniowe statki ratownicze typu R-27 oraz statki ratowniczoholownicze R-17. Obie konstrukcje zaprojektowano w Polsce w latach 70. XX w.
specjalnie dla PRO. Budowa³a je stocznia Wis³a w Gdañsku. Wielozadaniowoœæ
R-27 polega³a na tym, ¿e oprócz mo¿liwoœci podjêcia 150 rozbitków, móg³ on gasiæ po¿ary, holowaæ nawet du¿e jednostki, wypompowywaæ wodê z zalewanych sekcji. Podstawow¹ wad¹ obu typów jednostek by³a niska maksymalna
prêdkoœæ – R-27 rozwija³ 12 wêz³ów, a R-17 jedynie 9, co wp³ywa³o na czas dotarcia na miejsce wypadu i rozpoczêcie akcji ratowniczej. Czas up³ywaj¹cy od alarmu do podjêcia akcji ma zasadnicze znaczenie dla jej powodzenia, szczególnie
w zakresie ratowania ¿ycia w zimnych wodach Ba³tyku. Decyzje o modernizacji
floty wymusi³y zarówno wiek jednostek, jak i ich niska prêdkoœæ. O 1997 r. do
s³u¿by zaczê³y wchodziæ nowe jednostki. Ich wdro¿enie wymaga³o jednoczeœnie modernizacji morskich stacji ratowniczych w celu zapewnienia pomieszczeñ
socjalnych dla za³óg oraz zaplecza technicznego.

1

2

3

Konwencja o ochronie œrodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego sporz¹dzona w Helsinkach w dniu 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346); Miêdzynarodowa konwencja
o poszukiwaniu i ratownictwie morskim sporz¹dzona w Hamburgu w dniu 27 kwietnia 1979 r.
(Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 184).
Od 2002 r. Polskie Ratownictwo Okrêtowe w prywatyzacji zajmuje siê wy³¹cznie dzia³alnoœci¹ komercyjn¹. Podstawow¹ ga³êzi¹ dzia³alnoœci PRO s¹ holowania oceaniczne i pe³nomorskie. Oferuje
tak¿e wynajem dŸwigu p³ywaj¹cego do prze³adunku sztuk ciê¿kich o wagach do 330 ton.
Wykonuje ponadto us³ugi offshore, Polskie Ratownictwo Okrêtowe, www.progdynia.pl [dostêp:
7.03.2016].
W ramach wykonywanych zadañ S³u¿ba SAR wspó³pracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi, a tak¿e z odpowiednimi s³u¿bami innych pañstw. Podkreœlenia wymaga sta³a wspó³praca
z Marynark¹ Wojenn¹ i Stra¿¹ Graniczn¹.
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Celem artyku³u jest omównienie procesu modernizacji wyposa¿enia i infrastruktury S³u¿by SAR. Skupiono siê na charakterystyce nowych statków ratowniczych. Dokonano wstêpnej oceny ich przydatnoœci do wyznaczonych zadañ.
Nastêpnie oceniono efekty modernizacji morskich i brzegowych stacji ratowniczych, a tak¿e omówiono za³o¿enia projektowe dla nowego, wielozadaniowego
statku ratowniczego, przystosowanego do zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ œrodowiska morskiego.
Przedmiotowy zakres artyku³u obejmuje podsystem poszukiwania i ratownictwa morskiego, stanowi¹cy czêœæ podsystemu bezpieczeñstwa i ochrony ¿eglugi. Podsystem ten jest z kolei czêœci¹ systemu bezpieczeñstwa morskiego4.
W opracowaniu pominiêto istotn¹ sk³adow¹ podsystemu, jak¹ s¹ brzegowe stacje ratownicze (BSR). W ich sk³adzie, oprócz ratowników zawodowych, dzia³aj¹
ochotnicy. Na wyposa¿eniu BSR znajduj¹ siê specjalistyczne samochody ratownicze i przyczepy z ³odziami hybrydowymi. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1997–2015, tj. od rozpoczêcia programu modernizacji floty do zapocz¹tkowania prac nad programem funkcjonalno-u¿ytkowym nowego
wielozadaniowego statku ratowniczego5. Zakres przestrzenny ogranicza siê do
podstawowego obszaru dzia³ania S³u¿by SAR, a wiêc do polskiej strefy odpowiedzialnoœci za poszukiwanie i ratowanie oraz polskich obszarów morskich (rys. 1).

1. Charakterystyka nowych statków ratowniczych
Proces modernizacji floty S³u¿by SAR polega³ na zast¹pieniu wys³u¿onych
statków nowymi jednostki ratowniczymi dwóch typów – SAR 1500 i SAR 3000.
Od 1997 r. do s³u¿by wdra¿ano szybkie statki ratownicze typu SAR 1500. Konstrukcja zaprojektowana zosta³a na potrzeby holenderskiej s³u¿by ratowniczej,
jest to kuter hybrydowy o kad³ubie i nadbudówce z aluminium oraz burtach w
postaci komór pneumatycznych (rys. 2). Jednostki budowane by³y w gdyñskiej
stoczni Damen na zlecenie PRO. Do 2002 r. do s³u¿by wesz³o siedem takich jednostek6.
Atutem kutra hybrydowego typu SAR 1500 jest wysoka prêdkoœæ maksymalna, wynosz¹ca 30 wêz³ów, oraz wzglêdna prostota obs³ugi – za³oga liczy od
4

5

6

Z. Kopacz, W. Morgaœ, Krajowy system bezpieczeñstwa morskiego w zintegrowanej polityce bezpieczeñstwa morskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2001, nr 2(185), s. 65.
Zarys historii Polskiego Ratownictwa Okrêtowego, poprzednika MSPiR, omówiono w: Polskie Ratownictwo Okrêtowe 1951–2001. Zarys dzia³alnoœci, red. J. K. Sawicki, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2001, s. 1–420. Dzia³alnoœæ PRO w zakresie ratowania ¿ycia omawia te¿:
J. Wendt, M. Tarkowski, Dzia³alnoœæ PRO w polskiej strefie odpowiedzialnoœci w latach 1988–1993 [w:]
Polska w Europie Ba³tyckiej. Materia³y 45 Zjazdu PTG, red. E. Rydz, Polskie Towarzystwo Geograficzne, S³upsk–Ustka 1996, s. 308–309.
D. Konkol, T. Perka i in., Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa „S³u¿ba SAR” 2002–2012, Morska
S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia 2012, s. 74.
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trzech do czterech osób, a w jej sk³adzie nie ma mechanika. Jednostka jest tak
skonstruowana, ¿e powraca do pionu po przewróceniu przez falê. Odbojnice
pneumatyczne zapewniaj¹ bezpieczne podjeœcie do jednostki wzywaj¹cej pomocy. Jednostki wyposa¿one s¹ w opuszczan¹ do wody rampê rufow¹, co bardzo u³atwia akcjê podejmowania rozbitków. Czynnoœæ ta jest bezpieczna dziêki
napêdowi w postaci pêdników strugowodnych – praca œruby nie zagra¿a znajduj¹cym siê w wodzie. Jednostka jest w stanie przyj¹æ na pok³ad do 75 osób,
jednak jedynie 30 mo¿na umieœciæ w pomieszczeniach zamkniêtych, co jest istotnym ograniczeniem przy z³ych warunkach pogodowych, zagra¿aj¹cych powtórnym zabraniem uratowanych przez fale lub ich wych³odzeniem. Jednostki typu
SAR 1500 bazuj¹ w siedmiu portach (rys. 1).

Rysunek 1. Dyslokacja stacji i jednostek S³u¿by SAR w 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Morskiej S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa,
www.sar.gov.pl.

Jednostki SAR 1500 zast¹pi³y wys³u¿one statki ratowniczo-holownicze R-17.
Miejsce wielozadaniowych statków ratowniczych typu R-27 zajê³y natomiast
jednostki SAR 3000, dope³niaj¹c zmian w infrastrukturze poszukiwania i ratowania ¿ycia na morzu. Budowa tych jednostek prowadzona by³a ramach „Pro-
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gramu Rozwoju S³u¿b Ratownictwa Morskiego w latach 2007–2010”. Realizacja
programu wynika³a z koniecznoœci utrzymania s³u¿b ratownictwa morskiego,
a tak¿e zapewnienia ochrony œrodowiska morskiego, do czego Polska zobowi¹zana jest miêdzynarodowymi konwencjami. Jednym z najwa¿niejszych zadañ przewidzianych do realizacji by³a budowa dwóch statków ratowniczych
I kategorii, czyli jednostek o najwy¿szych zdolnoœciach do poszukiwania i ratowania ¿ycia na morzu. Budowa finansowana by³a ze œrodków bud¿etu pañstwa.
Koszt obu jednostek zamkn¹³ siê kwot¹ 48 mln PLN. Projekt wykonany zosta³
przez Przedsiêbiorstwo Prorem Ship Designers and Consultants z Gdañska.
Wykonawc¹ by³a Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Obie jednostki –
m/s Orkan i m/s Passat zbudowano w 2011 r. Trzeci statek z serii – m/s Sztorm –
zbudowano w 2012 r. dziêki wspó³finansowaniu z funduszy unijnych. Wykonawc¹ by³a stocznia Remontowa Shipbuilding w Gdañsku.

Rysunek 2. Statki ratownicze typu SAR 1500 i SAR 3000
ród³o: Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa, www.sar.gov.pl.
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Wielozadaniowy statek ratowniczy SAR 3000 ma blisko 37 m d³ugoœci i nieco
ponad 8 m szerokoœci. Zarówno kad³ub, jak i nadbudówka wykonane s¹ z aluminium. Konstrukcja cechuje siê podwy¿szonym pok³adem dziobowym zwiêkszaj¹cym dzielnoœæ morsk¹. Pok³ad g³ówny jest mocno obni¿ony, co u³atwia
podejmowanie rozbitków z wody. Zapewnia on jednoczeœnie miejsce do
wspó³pracy z unosz¹cym siê nad statkiem œmig³owcem ratowniczym (rys. 2).
Statek wyposa¿ony jest w nowoczesny uk³ad napêdu i sterowania. Sk³adaj¹ siê
nañ trzy œruby, w tym dwie zewnêtrzne o zmiennym skoku oraz centralna
o skoku sta³ym. Ster strumieniowy umieszczony jest w czêœci dziobowej. Napêd
zapewniaj¹ trzy silniki umieszczone w si³owni rufowej o ³¹cznej mocy 4920 kW,
pozwalaj¹ce na osi¹gniêcie prêdkoœci maksymalnej, przy dobrych warunkach
pogodowych, wynosz¹cej 24 wêz³y. Uk³ad wydechowy pozwala na skierowanie
spalin pod liniê wodn¹, umo¿liwiaj¹c bezpieczne prowadzenie akcji w œrodowisku ska¿onym substancjami ³atwopalnymi. Czas dotarcia do miejsca zdarzenia
uleg³ znacznemu skróceniu. System sterowania umo¿liwia zarówno bardzo precyzyjne manewrowanie w zakresie ma³ych prêdkoœci, jak i utrzymywanie sta³ej
pozycji, co znacznie u³atwia prowadzenie akcji ratowniczych. Za³oga statku liczy siedem osób, w tym: kapitan, oficer wachtowy, starszy mechanik, oficer mechanik wachtowy oraz starsi marynarze. Statek przystosowany jest do ¿eglugi
bez ograniczeñ w zakresie si³y wiatru, stanu morza i wysokoœci fal. Mo¿e operowaæ w odleg³oœci do 50 Mm od portu schronienia, co w praktyce wykracza znacznie poza zasiêg strefy odpowiedzialnoœci za ratowanie ¿ycia na morzu. Statek
SAR 3000 jest przystosowany do przyjêcia 150 rozbitków. Znajduje siê na nim
pomieszczenie do udzielenia pomocy przedmedycznej. Jest ono wyposa¿one
w ³ó¿ko medyczne umo¿liwiaj¹ce bezpieczne posadowienie rozbitka w ró¿nych
pozycjach, stacjê tlenow¹ oraz automatyczny defibrylator. Pomieszczenia znajduj¹ce siê na statku, oprócz przyjmowania oraz segregowania rozbitków lub poszkodowanych, mog¹ byæ wykorzystywane do pracy przez sztab wspieraj¹cy
akcjê ratownicz¹ lub przez specjalistyczne zespo³y ratowników. Jednostki SAR
3000 wyposa¿one zosta³y m.in. w optoelektroniczny system poszukiwania rozbitków, podwieszane siatki burtowe do podejmowania ludzi z wody o napêdzie
hydra- ulicznym oraz w szeœciometrow¹ ³ódŸ ratownicz¹, która mo¿e byæ wodowana równie¿ przy wysokim stanie morza.

2. Wstêpna ocena przydatnoœci nowych statków
do wykonywania zadañ ratowniczych
Przez ponad dekadê wykorzystania jednostek SAR 1500 zauwa¿ono, oprócz
zalet wynikaj¹cych z konstrukcji statku, pewne wady eksploatacyjne. Odbojnica
pneumatyczna, choæ prawid³owo spe³nia swoj¹ role, przy podejœciach w trudnych
warunkach ulega uszkodzeniom. Zapas paliwa pozwala na pracê jedynie przez
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osiem godzin przy pe³nym obci¹¿eniu, co jest wystarczaj¹ce przy podejœciu do
obiektu o znanym po³o¿eniu. Natomiast gdy konieczne jest prowadzenie poszukiwañ, zapas ten mo¿e siê okazaæ niewystarczaj¹cy. Kolejnym problemem
jest szybkie porastanie kad³uba, co mo¿e skutkowaæ ograniczeniem prêdkoœci
nawet o po³owê. Niezadowalaj¹ca jest równie¿ wentylacja sterówki, nie zapewnia komfortu, ani latem, ani zim¹. Wystêpuj¹ równie¿ trudnoœci z utrzymaniem zim¹ odpowiedniej temepratury wewn¹trz jednostki. Jest to konieczne,
aby zachowaæ sprawnoœæ urz¹dzeñ, dlatego jednostki bywaj¹ dogrzewane wstawianymi dodatkowo do wewn¹trz grzejnikami elektrycznymi7. Ogólna ocena
tych jednostek w œwietle wype³nianych zadañ jest pozytywna – zw³aszcza ¿e
nie s¹ jedynym elementem floty ratowniczej i nie musz¹ siê sprawdzaæ w ka¿dych warunkach.
Statki SAR 3000 posiadaj¹ zalety bardzo istotne z punktu widzenia ich przeznaczenia. Podstawowym atutem jest du¿a prêdkoœæ, skracaj¹ca znacznie czas
dotarcia do potrzebuj¹cych pomocy. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku ratowania osób znajduj¹cych siê w wodzie. Jej temperatura, nawet w sezonie letnim, jest na tyle niska, ¿e bardzo szybko prowadzi do wych³odzenia i utraty
przytomnoœci. Drugim walorem jest bogate wyposa¿enie w sprzêt ratowniczy –
szybka ³ódŸ ratownicza, optoelektroniczny system poszukiwania rozbitków czy
wyposa¿enie s³u¿¹ce udzielaniu pomocy przedmedycznej – zwiêkszaj¹ skutecznoœæ prowadzonych dzia³añ. Statek zapewnia te¿ wzglêdny komfort pracy
za³odze i dodatkowym uczestnikom akcji ratowniczych. Wymienione cechy
decyduj¹ o wysokiej przydatnoœci statków SAR 3000 do akcji poszukiwawczo-ratowniczych, co potwierdzaj¹ równie¿ doœwiadczenia z ich eksploatacji. Ujawni³y siê tak¿e pewne wady, niektóre z nich by³y nie do unikniêcia, gdy¿ wynikaj¹ z samej koncepcji funkcjonalnej i konstrukcji statku.
Wysoka prêdkoœæ maksymalna to efekt du¿ej mocy silników. Poci¹ga jednak
za sob¹ znaczne zu¿ycie paliwa. Osi¹gniêcie dwukrotnie wy¿szej prêdkoœci
oznacza blisko siedmiokrotnie wy¿sze zu¿ycie paliwa na jednostkê wypornoœci.
Aluminiowa konstrukcja kad³uba i nadbudówki zmniejsza wypornoœæ i pozwala rozwin¹æ du¿¹ prêdkoœæ przy tej samej mocy silników ni¿ mia³oby to miejsce w przypadku zastosowania konstrukcji stalowej albo stalowo-aluminiowej.
Ma jednak swoje wady. Podczas eksploatacji ujawni³y siê przynajmniej cztery.
Po pierwsze, statki o lekkim kad³ubie i stosunkowo du¿ej powierzchni bocznej
podczas cumowania w porcie przy silnych i niekorzystnych wiatrach wpadaj¹
w du¿y rozko³ys wzd³u¿ny po³¹czony z bocznym. W zwi¹zku z tym niezbêdne
by³o uzbrojenie kei w specjalne, masywne odbijacze. Po drugie, kad³ub aluminiowy jest mniej wytrzyma³y od stalowego, co ogranicza mo¿liwoœci prowadzenia
akcji ewakuacyjnych metod¹ burta przy burcie tylko do okresów dobrej pogody,
7

L. Chybowski, Z. Matuszak, M. Mleczko, Uwagi o eksploatacji jednostek ratowniczych typu SAR 1500,
„Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007, nr K/1(168), s. 31.
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poniewa¿ w kontakcie z kad³ubem stalowym konstrukcja aluminiowa jest nara¿ona na uszkodzenia. Po trzecie, mimo wiêkszego uci¹gu wyci¹garki holowniczej zmniejszono go do po³owy ze wzglêdu na ograniczon¹ wytrzyma³oœæ
kad³uba. Po czwarte, statki SAR 3000 maj¹ nisk¹ klasê lodow¹ pozwalaj¹c¹ na
¿eglugê w pokruszonym lodzie. Kad³ub aluminiowy cechuje mniejsza wytrzyma³oœæ, statek jest l¿ejszy, co uniemo¿liwia ¿eglugê w lodzie, a nawet ³amanie
niezbyt grubego lodu.
Kolejna kwestia dotyczy wykorzystania szybkiej ³odzi ratowniczej opuszczanej ze slipu rufowego statku. Po udanej akcji ewakuacji mo¿e siê okazaæ, i¿ z powodu trudnych warunków pogodowych nie jest mo¿liwe posadowienie ³odzi
na slipie. W takim wypadku mo¿e byæ ona holowana, co wi¹¿e siê jednak z
ograniczeniem prêdkoœci ¿eglugi. Inne rozwi¹zanie polega na pozostawieniu
³odzi w dryfie po uzyskaniu zgody oœrodka koordynuj¹cego akcjê. W porozumieniu z w³adzami portowymi wys³ane zostan¹ odpowiednio zredagowane
ostrze¿enia nawigacyjne.
Bardzo przydatny jest optoelektroniczny system lokalizacji rozbitków, umo¿liwia poszukiwanie rozbitków w warunkach nocnych. System posiada ograniczenia. Dla termowizji jest to mg³a, dla noktowizji – jasne t³o horyzontu lub bliskoœæ œwiate³. Istnieje problem stabilizacji obrazu ze wzglêdu na du¿¹ dynamikê
przechy³ów w trudnych warunkach pogodowych, co utrudnia poszukiwanie i
œledzenie osób znajduj¹cych siê w wodzie.

3. Charakterystyka zmodernizowanych morskich i brzegowych
stacji ratowniczych
Modernizacji taboru p³ywaj¹cego towarzyszy³a rozbudowa morskich i brzegowych stacji ratowniczych. Zanim do tego dosz³o stacje morskie i brzegowe,
mimo ¿e znajdowa³y siê w jednej miejscowoœci, zajmowa³y ró¿ne budynki, które w wiêkszoœci wypadków nie odpowiada³y zmieniaj¹cym siê potrzebom s³u¿b
ratowniczych. W miejscowoœciach, takich jak: Œwinoujœcie, Ko³obrzeg czy Hel
przez wiele lat stacje nie istnia³y, a za³ogi przez ca³y czas pobytu by³y zaokrêtowane na jednostkach typu R-27. W ramach Programu Rozwoju S³u¿b Ratownictwa Morskiego w latach 2007–2010 zbudowano nowe obiekty w Œwinoujœciu,
Dar³owie, Ustce, £ebie, Sztutowie. W kolejnych latach powsta³y obiekty w Tolkmicku i w Helu. Typowa stacja ratownicza jest obiektem o powierzchni u¿ytkowej oko³o 550 m2. Znajduj¹ siê w niej dwa typy pomieszczeñ – socjalno-biurowe
i gara¿owo-magazynowe. Na parterze ulokowano wysokie gara¿e, umo¿liwiaj¹ce parkowanie specjalistycznych samochodów ratowniczych na platformie
samochodu ciê¿arowego i przyczep z ³odziami hybrydowymi oraz magazynowanie sprzêtu do zwalczania rozlewów. Na tym samym poziomie znajduje siê
pokój dy¿urnych ratowników brzegowych stacji ratowniczych, szatnia i sala od-
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praw. Na piêtrze natomiast jest czêœæ mieszkalna dla za³ogi statku ratowniczego (pokoje, mesa z kuchni¹, œwietlica) oraz czêœæ szkoleniowo-wypoczynkowa8.

4. Za³o¿enia funkcjonalne nowego wielozadaniowego
statku ratowniczego
S³u¿ba SAR, oprócz poszukiwania i ratowania ¿ycia ludzkiego na morzu,
zwalcza zagro¿enia i zanieczyszczenia œrodowiska morskiego. Do tego celu
przeznaczone s¹ dwa statki – wielozadaniowy m/s Kapitan Poinc i przeciwrozlewowy m/s Czes³aw II. Pierwszy z nich zbudowany zosta³ w 1996 r. w stoczni
Dora w Gdyni na zamówienie PRO. Liczy nieca³e 50 m d³ugoœci i 13,6 m szerokoœci. Osi¹ga prêdkoœæ 13 wez³ów. Za³ogê stanowi 11 osób. Na pok³ad mo¿na
przyj¹æ 272 rozbitków. Choæ m/s Kapitan Poinc zaprojektowany zosta³ do ratowania ¿ycia na morzu, wykonywania holowañ ratowniczych, gaszenia po¿arów
i prac podwodnych, to w stosunku do innych statków ratowniczych wyró¿nia
go wyposa¿enie umo¿liwiaj¹ce rozpoznanie ska¿eñ i zwalczanie zanieczyszczeñ
olejowych. Sk³ada siê na nie aktywny system szczotkowy do usuwania ska¿eñ
z powierzchni wody, zapory przeciwolejowe, zbiercze olejowe i tra³ do zbierania oleju ciê¿kiego, zbiornik przenoœny s³u¿¹cy do gromadzenia zanieczyszczeñ
o pojemnoœci 5 m3 oraz ³ódŸ robocza. Jednostka stacjonuje w Gdyni. Drugi ze
statków do zwalczania rozlewów – m/s Czes³aw II – jest znacznie mniejszy. Liczy
22 m d³ugoœci i 6 m szerokoœci, a za³ogê stanowi piêæ osób. Osi¹ga prêdkoœæ
jedynie 9 wez³ów. Statek zbudowany zosta³ w 1988 r. w stoczni Ustka na zamówienie PRO. Zaprojektowano go jako bazê nurkow¹ do prac podwodnych.
W 1991 r. przebudowano go, wyposa¿aj¹c w sprzêt do zwalczana rozlewów podobny do tego, w jaki wyposa¿ony jest m/s Kapitan Poinc. Przeznaczony jest do
operowania na wodach portowych oraz akwenach przybrze¿nych przy szeœciostopniowej sile wiatru9.
Po ponad dwudziestu latach eksploatacji obie jednostki do zwalczania zanieczyszczeñ olejowych s¹ przestarza³e. Z tego powodu S³u¿ba SAR rozpoczê³a
pracê nad programem funkcjonalno-u¿ytkowym dla nowej jednostki. Planuje
siê zamówienie wielozadaniowego statku ratowniczego umo¿liwiaj¹cego poszukiwanie i ratowanie ¿ycia na morzu, ratowanie ¿ycia przez ratowanie mienia,
zapewnienie bezpieczeñstwa ¿eglugi oraz zwalczanie zagro¿eñ i zanieczyszczeñ
œrodowiska morskiego. Ostatnia z funkcji w najwiêkszej mierze okreœla charakter
statku. Ma on mieæ d³ugoœæ 60–85 m i szerokoœæ 15–16 m. Bêdzie wiêc jednostk¹
8
9

D. Konkol, T. Perka i in., Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa…, s. 44–45.
D. Konkol, T. Perka, Polskie statki ratownicze, Ksiê¿y M³yn Dom Wydawniczy Micha³ Koliñski, £ódŸ
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wiêksz¹ ni¿ obecnie u¿ywane. Prêdkoœæ maksymalna równie¿ ma byæ wy¿sza
i wynosiæ 16–17 wêz³ów. Jednostka ma mieæ konstrukcjê stalow¹, co umo¿liwi
uzyskanie wysokiej klasy lodowej i zwiêkszy jej bezpieczeñstwo w trakcie
podejœæ do zagro¿onych statków. Ma byæ napêdzana uk³adem spalinowo-elektrycznym wyposa¿onym w pêdniki. Pok³ad roboczy powinien mieæ powierzchniê min. 300 m2 i umo¿liwiaæ zainstalowanie dodatkowych urz¹dzeñ do zwalczania zanieczyszczeñ, a tak¿e stwarzaæ warunki do swobodnej wspó³pracy ze
œmig³owcem. W zakresie zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ œrodowiska
morskiego jednostka powinna byæ wyposa¿ona w system wykrywania i monitorowania substancji olejowych, systemy ograniczania dryfu substancji oleistych,
w tym pe³nomorskie zapory przeciwolejowe oraz systemy ich szybkiego holowania. Statek powinien posiadaæ urz¹dzenia do zbierania zanieczyszczeñ z wody
– zintegrowane z jednostk¹, zdalnie sterowane, swobodnie p³ywaj¹ce do usuwania zanieczyszczeñ z powierzchni, przenoœne systemy szybkiego ograniczania i zbierania zanieczyszczeñ do wykorzystania na dwóch ³odziach roboczych,
urz¹dzenia do usuwania zanieczyszczeñ olejowych zanurzonych w wodzie lub
zatopionych, systemy do dzia³ania na wodach p³ytkich i os³oniêtych oraz okrêtowe i mobilne urz¹dzenia do likwidacji zanieczyszczeñ olejowych metod¹ dyspersji. Jednostka musi byæ zdolna do gromadzenia zebranych substancji, co wymaga zainstalowania w kad³ubie zbiorników sta³ych o pojemnoœci nie mniejszej
ni¿ 800 m3, z czego 200 m3 ma byæ przystosowane do gromadzenia niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych. Dodatkowo na wyposa¿eniu powinny znaleŸæ siê elastyczne zbiorniki p³ywaj¹ce, zwiêkszaj¹ce zdolnoœci magazynowania zanieczyszczeñ. Jednostka powinna byæ równie¿ przystosowana do
zwalczania zagro¿eñ chemicznych innych ni¿ olej, co wymaga monta¿u systemu rozpoznania ska¿eñ, przeznaczenia pomieszczenia do badania i sk³adowania próbek, zabezpieczenia statku przed oddzia³ywaniem substancji szkodliwych i niebezpiecznych oraz wyposa¿enia za³ogi w osobiste œrodki ochrony10.

Podsumowanie
Koniecznoœæ modernizacji floty statków ratowniczych jest wynikiem zmian
technicznych oraz przekszta³ceñ organizacyjnych, w efekcie których powsta³a
S³u¿ba SAR – wyspecjalizowana w ratowaniu ¿ycia na morzu. Dziêki wprowadzeniu do s³u¿by nowych jednostek uda³o siê skróciæ czas dotarcia do najdalszego punktu w polskiej strefie odpowiedzialnoœci z dziewiêciu do czterech godzin. W takim samym stopniu zmniejszy³ siê czas oczekiwania na udzielenie
kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Znacznemu skróceniu uleg³ czas
10

Projekt programu funkcjonalno-u¿ytkowego. Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej
S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa, Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia 2015, s. 25.
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dotarcia do ka¿dego potrzebuj¹cego pomocy, dziêki prêdkoœci, jak¹ osi¹gaj¹
wprowadzone do s³u¿by jednostki. Jednoczeœnie wzros³a do piêciu dni mo¿liwa
d³ugoœæ trwania akcji poszukiwawczej, a zastosowane rozwi¹zania techniczne
u³atwi³y poszukiwanie i podejmowanie rozbitków z wody, a tak¿e udzielenie
pomocy za³odze i pasa¿erom zagro¿onych jednostek. Nowoczesny sprzêt,
a zw³aszcza nowe stacje ratownicze, poprawi³y komfort pracy za³óg statków
i brzegowych stacji ratowniczych. Przynios³y te¿ S³u¿bie SAR presti¿, który jest
nie bez znaczenia – pomaga w naborze dobrych pracowników, a co wa¿niejsze,
ochotników stanowi¹cych trzon dru¿yn BSR.
Wyzwaniem dla S³u¿by SAR jest modernizacja floty s³u¿¹cej zwalczaniu rozlewów olejowych. Dwie jednostki przystosowane do takich dzia³añ, choæ same
nie s¹ mocno wyeksploatowane, to systemy, w które je wyposa¿ono, s¹ raczej
skromne i ju¿ przestarza³e. Wyniki prac podjêtych w S³u¿bie SAR nad programem funkcjonalno-u¿ytkowym wskazuj¹ na potrzebê wprowadzenia do u¿ytku wiêkszej jednostki, która wyposa¿ona zostanie w bardziej rozbudowane
i wyspecjalizowane systemy zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ œrodowiska
morskiego oraz bêdzie dysponowa³a znacznie wiêkszymi mo¿liwoœciami
magazynowania zgromadzonych substancji. Taki statek powinien trafiæ do
s³u¿by w ci¹gu kilku najbli¿szych lat. Z uwagi na wysokie koszty budowy bêdzie to zapewne mo¿liwe jedynie w sytuacji przyjêcia przez rz¹d wieloletniego
programu modernizacji, podobnego do realizowanego w latach 2007–2010,
w nastêpstwie którego oddane do u¿ytku zosta³y jednostki typu SAR 3000.
Literatura
Chybowski L., Matuszak Z., Mleczko M., Uwagi o eksploatacji jednostek ratowniczych typu
SAR 1500, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007, nr K/1 (168)
Konkol D., Perka T., Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa „S³u¿ba SAR” 2002–2012,
Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia 2012
Konkol D., Perka T., Polskie statki ratownicze, Ksiê¿y M³yn Dom Wydawniczy Micha³ Koliñski,
£ódŸ 2014
Kopacz Z., Morgaœ W., Krajowy system bezpieczeñstwa morskiego w zintegrowanej polityce bezpieczeñstwa morskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2001, nr 2(185)
Morskie S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa, www.sar.gov.pl
Polskie Ratownictwo Okrêtowe 1951–2001. Zarys dzia³alnoœci, red. J.K. Sawicki, Wydawnictwo
Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2001
Polskie Ratownictwo Okrêtowe, www.progdynia.pl
Projekt programu funkcjonalno-u¿ytkowego. Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej
S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa, Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa,
Gdynia 2015
Wendt J., Tarkowski M., Dzia³alnoœæ PRO w polskiej strefie odpowiedzialnoœci w latach
1988–1993 [w:] Polska w Europie Ba³tyckiej. Materia³y 45 Zjazdu PTG, red. E. Rydz, Polskie Towarzystwo Geograficzne, S³upsk–Ustka 1996

316

Maciej Tarkowski

THE MODERNIZATION OF EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE
OF POLISH MARITIME SEARCH AND RESCUE DUTY
Summary: Since 1997 Polish Ship Rescue, and then Maritime Search and Rescue Services (SAR Service) lead the modernization process of their rescue fleet. Successive introduction of new units into service was accompanied by modernization and
expansion of bases in places of dislocation as well as other equipment. As the result of
this process, the strength and means for searching and saving life at the sea, were not
only significantly modernized, but also a better fit to the needs of transforming the
maritime economy, which resulted in increasing the safety of navigation. The time
needed to reach the farthest point in the Polish zone of responsibility was shortened
from nine to four hours. Equally decreased the time required to provide qualified
medical first aid. The time to reach persons in need was significantly reduced thanks
to a much higher speed reached by the new units. At the same time possible duration
of the search action increased to five days, and the applied technical solutions significantly facilitated the exploration and taking survivors as well as providing qualified
medical first aid for passengers and crew of the threatened unit. Modern equipment
and new rescue stations improved rescuers comfort. SAR Service is also responsible
for combating threats and marine pollution. In this field changes in equipment were
much smaller. Therefore a modern unit of service is planned to be introduced by 2020
year. The aim of this article is to discuss the modernization process, equipment and
infrastructure of SAR Service in 1997; 2015 years, and also further plans in this area.
The content of the article includes: (1) the characteristics of the new rescue units; (2)
an initial assessment of their suitability for particular tasks; (3) the characteristics of
modernized marine and coastal rescue stations; (4) the discussion of design assumptions for the new multi-purpose rescue unit adapted to combat threats and marine
pollution.
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PRZES£ANKI KOMPLEKSOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA DOLNEJ WIS£Y
Streszczenie: Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wis³y przyniesie efekty w wielu
dziedzinach gospodarki – korzyœci transportowe, energetyczne wynikaj¹ce z zaspokojenia potrzeb wodnych i unikniêcia zarówno strat powodziowych, jak i z niedostatku
wody w rolnictwie, leœnictwie i innych dzia³ach gospodarki, a tak¿e efekty w postaci
rozwoju turystyki wodnej. Skala korzyœci oraz mo¿liwoœæ unikniêcia, bardzo kosztownych dla gospodarki i ludnoœci mieszkaj¹cej w rejonie dolnej Wis³y strat, to najwa¿niejsze przes³anki jej zagospodarowania, dalsze zaniedbanie lub wykonywanie jedynie
kosztownych prac interwencyjnych na dolnej Wiœle generuje koszty i oznacza rezygnacjê z potencjalnych korzyœci wynikaj¹cych z jej kompleksowego zagospodarowania.

Wprowadzenie
Specyfika œródl¹dowych dróg wodnych, wynikaj¹ca zarówno z kompleksowego charakteru ich zagospodarowania, jak i uzale¿nienia uk³adu i d³ugoœci od
warunków naturalnych, sprawia, ¿e doœæ powszechne s¹ niew³aœciwe wyobra¿enia o mo¿liwoœciach i potrzebach ich zagospodarowania, w efekcie oddzia³uj¹
one negatywnie na proces rozwoju.
Celem artyku³u jest wykazanie, ¿e istnieje wiele przes³anek kompleksowego
zagospodarowania dolnej Wis³y zgodnie z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju
bêdzie ekonomicznie op³acalne, ekologicznie racjonalne i spo³ecznie zasadne.
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wis³y przynieœæ mo¿e efekty w wielu
dziedzinach gospodarki – w transporcie, energetyce, gospodarce wodnej, turystyce, a tak¿e zapobiec zarówno stratom powodziowym, jak i wynikaj¹cym
z niedostatku wody w rolnictwie, leœnictwie i innych dzia³ach gospodarki.

1. Istota kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych
Drogi wodne, w przeciwieñstwie do dróg innych ga³êzi transportu, s³u¿¹ nie
tylko do przewozu osób i ³adunków. W procesie zagospodarowania dróg wodnych mo¿na wyodrêbniæ trzy grupy inwestycji infrastrukturalnych:
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– zmierzaj¹ce do poprawy warunków nawigacyjnych na drogach wodnych
(pog³êbienie, regulacja, kanalizacja, zbiorniki retencyjne, kana³y, tunele ¿eglugowe);
– podejmowane, aby zaspokoiæ potrzeby wodne innych dzia³ów gospodarki
narodowej oraz przeciwdzia³aæ negatywnym wp³ywom wód;
– s³u¿¹ce innym ga³êziom transportu, budowane na skrzy¿owaniach dróg
wodnych z drogami l¹dowymi.
Dwie wymienione jako pierwsze grupy inwestycji s¹ œciœle ze sob¹ powi¹zane,
bowiem:
– wiêkszoœæ inwestycji podejmowanych dla potrzeb ¿eglugi œródl¹dowej
wp³ywa na stosunki wodne i tym samym na sposób gospodarowania wod¹;
– cele poszczególnych dzia³ów gospodarki s¹ wspólne (gdy inwestycja zaspokaja potrzeby ró¿nych dzia³ów) lub sprzeczne (gdy zaspokojenie potrzeb jednego dzia³u wywiera negatywny wp³yw na inny dzia³);
– poszczególne zamierzenia inwestycyjne wzajemnie siê uzupe³niaj¹.
W gospodarce wodnej nie ma inwestycji infrastrukturalnych jednozadaniowych. Stosowane w literaturze pojêcie inwestycje jednozadaniowe mo¿e oznaczaæ, ¿e obiekt budowany jest, aby zaspokoiæ potrzeby jednego u¿ytkownika
wody, bez uwzglêdnienia wp³ywu tego przedsiêwziêcia – zarówno pozytywnego, jak i negatywnego – na pozosta³e dzia³y gospodarki. Straty spowodowane
tak¹ inwestycj¹ mog¹ znacznie przewy¿szyæ planowane efekty, dlatego jedynym racjonalnym sposobem zagospodarowania drogi wodnej jest dzia³anie
kompleksowe, uwzglêdniaj¹ce interesy ró¿nych konsumentów i u¿ytkowników
wody1.
Inwestycje kompleksowe (wielozadaniowe) maj¹ wy¿sz¹ efektywnoœæ ni¿
wspomniane jednozadaniowe, realizuj¹ce podobne cele, poniewa¿:
– cele ich s¹ zgodne z ogólnogospodarczymi (umo¿liwiaj¹ wybór wariantu inwestycji najkorzystniejszego z punktu widzenia ca³ej gospodarki), zaœ
– nak³ady na ich realizacjê s¹ mniejsze od sumy nak³adów na realizacjê rozwi¹zañ tzw. jednozadaniowych.
Nak³ady na kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej obejmuj¹ tzw.
czêœæ wspóln¹, s³u¿¹c¹ wszystkim dzia³om gospodarki, oraz czêœæ mo¿liw¹ do
wydzielenia i przypisania poszczególnym dzia³om gospodarki (rys. 1).
£¹czne nak³ady na kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej s¹ zazwyczaj du¿e, jednak osi¹gniêta efektywnoœæ poszczególnych zadañ, przy obliczaniu
której nak³ady obejmuj¹ jedynie czêœæ kosztów wspólnych i koszty mo¿liwe do
wydzielenia, jest wysoka. W efekcie koszty zagospodarowania œródl¹dowych
dróg wodnych s¹ ni¿sze ni¿ koszty budowy dróg ga³êzi konkurencyjnych
(w przeliczeniu na tkm).
1

K. Wojewódzka-Król, Wspó³zale¿noœci w rozwoju œródl¹dowych dróg wodnych, „Logistyka” 2011, nr 6
(dodatek Logistyka nauka CD nr 3), s. 5089–5100.
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Rysunek 1. Struktura nak³adów i efekty kompleksowych inwestycji wodnych
ród³o: Opracowanie w³asne.

Brak wiedzy na temat tych zale¿noœci powoduje, ¿e znaczne ³¹czne nak³ady
s¹ nies³usznie wykorzystywane jako argument przeciwko zagospodarowaniu
œródl¹dowych dróg wodnych, zw³aszcza dla potrzeb transportu wodnego
œródl¹dowego czy energetyki. Bywa te¿, ¿e „dla oszczêdnoœci” pal¹ce problemy
gospodarki wodnej rozwi¹zywane s¹ w sposób fragmentaryczny, co przynosi
czêsto wiêcej strat w ró¿nych dziedzinach gospodarki ni¿ korzyœci.

2. Potencja³ dolnej Wis³y
Dolna Wis³a jest drog¹ wodn¹ o ogromnym potencjale:
– ³¹czy port morski w Gdañsku z centrum kraju drog¹ wodn¹ o wspó³czynniku
wyd³u¿enia mniejszym ni¿ po³¹czenie autostrad¹,
– ma najwiêksze zasoby hydroenergetyczne (ok. 50% ³¹cznych zasobów hydroenergetycznych Polski),
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– ³¹czy tereny o du¿ych walorach turystycznych i krajobrazowych, stwarzaj¹cych warunki do rozwoju turystyki wodnej,
– przebiega przez zat³oczone centra miast borykaj¹cych siê z problemami
transportowymi,
– jest drog¹ o du¿ych zasobach wodnych, przebiega jednoczeœnie przez tereny
deficytowe w wodê.
Potencja³ ten nie jest niestety dotychczas wykorzystany. Wieloletnie zaniedbania spowodowa³y, ¿e:
– funkcjê transportow¹ droga ta pe³ni incydentalnie, a jednoczeœnie pog³êbiaj¹
siê problemy transportowe zaplecza portów Gdañsk i Gdynia, wp³ywaj¹c negatywnie na perspektywy rozwoju i pozycjê konkurencyjn¹ tych portów,
– zasoby energetyczne w Polsce wykorzystane s¹ w niewielkim stopniu, ok.
11% technicznego potencja³u hydroenergetycznego, we Francji to prawie
100%, w Norwegii – 84%, Niemczech – 80%2,
– tereny nadwiœlañskie nara¿one s¹ na gwa³towne i kosztowne powodzie
(w latach 1997–2010 straty powodziowe w rejonie dolnej Wis³y wynios³y rocznie ok. 2 mld PLN)3 na przemian z suszami i po¿arami lasów,
– potrzeby wodne gospodarki, w tym elektrowni cieplnych, w okresach suszy
nie s¹ zaspokajane, zagra¿aj¹c bezpieczeñstwu systemu energetycznego,
– ok. 1500 ha u¿ytków rolnych jest zagro¿onych katastrof¹ stopnia wodnego
we W³oc³awku4, mia³ on pracowaæ samodzielnie jako element kaskady jedynie kilka lat, a pracuje ju¿ ponad 45 lat,
– mo¿liwoœci turystyki wodnej w regionach nadwiœlañskich wykorzystane s¹
w niewielkim stopniu, trudno bowiem oczekiwaæ turystycznego zagospodarowania drogi, która nara¿ona jest na powodzie i nie stwarza w³aœciwych
warunków dla turystyki wodnej.

3. Korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y
Jednym z istotnych obszarów korzyœci wynikaj¹cych z zagospodarowania
dolnej Wis³y jest mo¿liwoœæ rozwi¹zania nasilaj¹cych siê problemów zwi¹zanych z obs³ug¹ zaplecza portów morskich Gdañska i Gdyni.
Sprawnoœæ po³¹czeñ portów z zapleczem to podstawowy czynnik determinuj¹cy ich konkurencyjnoœæ i w efekcie szanse dalszego rozwoju. Porty, maj¹ce
2

3

4

Hydrodynamiczny model dolnej Wis³y z uwzglêdnieniem koncepcji kaskady stopni piêtrz¹cych, praca zbiorowa pod kierunkiem M. Szyd³owskiego, Gdañsk 2014.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Szacunek kosztów i korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y, opracowanie przygotowane dla Energii SA, Sopot 2016, s. 64.
S. Gaw³owski, OdpowiedŸ sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska – z upowa¿nienia
ministra – na interpelacjê nr 16249 w sprawie stanu technicznego tamy na Wiœle we W³oc³awku,
Warszawa 2010.
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problemy z obs³ug¹ transportow¹, czêsto nie s¹ w stanie konkurowaæ z oœrodkami korzystniej powi¹zanymi z zapleczem. Ponadto sprawnoœæ transportu na zapleczu jest istotnym czynnikiem oddzia³uj¹cym na koszty i bezpieczeñstwo
w transporcie.
Aktualnie w obs³udze portów Gdañska i Gdyni na zapleczu uczestniczy
transport samochodowy i kolejowy. Obie te ga³êzie ju¿ obecnie maj¹ problemy
z zapewnieniem odpowiedniego standardu us³ug. Prognozy na 2050 r. przewiduj¹ czterokrotny wzrost obrotów portów morskich. Polskie porty morskie
przygotowuj¹ siê do takiego wzrostu prze³adunków, realizuj¹c du¿e inwestycje,
buduj¹c nowe terminale i pog³êbiaj¹c porty, by najwiêksze eksploatowane statki
mog³y do nich zawijaæ. O tym jaka bêdzie ich pozycja w przysz³oœci, zadecyduje
transport funkcjonuj¹cy na zapleczu.
Wzrost przewozów transportem samochodowym spowoduje zwiêkszenie
kongestii na drogach, znaczne utrudnienia w przejazdach przez miasta portowe, zmniejszenie bezpieczeñstwa na drogach, wzrost kosztów eksploatacyjnych, a tak¿e wzrost poziomu emisji zanieczyszczeñ. Transport kolejowy, ga³¹Ÿ
o wyraŸnie mniejszym degradacyjnym oddzia³ywaniu na œrodowisko, równie¿
nie bêdzie w stanie zagwarantowaæ odpowiedniego standardu obs³ugi tak du¿ego
popytu na przewozy ³adunków na zapleczu portów morskich. Ju¿ dziœ kolejowy wêze³ trójmiejski jest przeci¹¿ony, a obowi¹zuj¹cy priorytet dla przewozów
pasa¿erskich bardzo utrudnia przewozy towarowe t¹ ga³êzi¹ transportu.
Rozwi¹zaniem mo¿e byæ wykorzystanie transportu wodnego œródl¹dowego
na zapleczu portów morskich Gdañsk i Gdynia i budowa portu wewnêtrznego,
który odci¹¿y³by porty morskie od obs³ugi logistycznej ³adunków. Po zagospodarowaniu ujœciowego odcinka Wis³y port wewnêtrzny, np. w Solcu Kujawskim,
móg³by przej¹æ czêœæ obs³ugi logistycznej ³adunków (5–7 mln t) przechodz¹cych
przez porty morskie i przewo¿onych na ich zaplecze drog¹ wodn¹ (rys. 2).
Realizowanie tej koncepcji pozwoli³oby na uzyskanie dodatkowych korzyœci
zwi¹zanych ze zmniejszeniem:
– kosztów efektywnych transportu,
– liczby wypadków w zwi¹zku z popraw¹ bezpieczeñstwa na drogach samochodowych,
– degradacji œrodowiska,
– kosztów utrzymania dróg samochodowych w zwi¹zku z obni¿eniem tempa
ich niszczenia.
Dodatkow¹ korzyœci¹ realizacji tej koncepcji jest mo¿liwoœæ przyspieszenia
rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego. Oczekuje
siê, ¿e stworzenie centrum logistycznego w Solcu Kujawskim mo¿e przyczyniæ
siê do:
– zmniejszenia rozmiarów bezrobocia (przyjmuje siê, ¿e zapotrzebowanie na
zasoby pracy niezbêdne do zagospodarowania terenu w celu utworzenia
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transport wodny œródl¹dowy

port wewnêtrzny

Rysunek 2. Koncepcja portu wewnêtrznego przenosz¹cego obs³ugê ³adunków portów
morskich do centrum logistycznego na zapleczu
ród³o: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Spo³eczno-ekonomiczne przes³anki zagospodarowania
dolnej Wis³y, opracowanie przygotowane dla Energii SA, Sopot 2015.

modelowego zintegrowanego centrum logistycznego5 o powierzchni 100 ha
wynosi od 837 do 1013 pracowników)6;
– wzrostu atrakcyjnoœci inwestycyjnej regionu i w efekcie pojawienia siê nowych inwestycji o charakterze produkcyjnym i handlowym;
5

6

Zintegrowane centra logistyczne (ZCL), w odró¿nieniu od centrów dystrybucyjnych, s¹ wyposa¿one w infrastrukturê do prze³adunków intermodalnych. Powi¹zane s¹ wiêc z infrastruktur¹ ró¿nych ga³êzi transportu oraz wyposa¿one w terminal kontenerowy. Centra dystrybucyjne obs³ugiwane s¹ natomiast wy³¹cznie przez transport samochodowy.
L. Mindur, G. Szyszka, Metodyka oceny i wyboru uwarunkowañ ekonomicznych budowy i eksploatacji
Zintegrowanych Centrów Logistycznych [w:] Technologie transportowe, red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji – Pañstwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2014, s. 442, 460.
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– rozwi¹zania problemów transportowych w regionie wynikaj¹cych z nadmiernego rozproszenia us³ug transportowych, spedycyjnych i logistycznych, dominacji transportu samochodowego i s³abego wykorzystania innych ga³êzi
transportu;
– wzrostu wykorzystania obiektów produkcyjnych, w tym nabrze¿a prze³adunkowego (o d³ugoœci 60 m) i powierzchni placów sk³adowych (3000 m2)7, które
obecnie stanowi¹ obci¹¿enie finansowe dla bud¿etu lokalnego;
– wzrostu dochodów lokalnego bud¿etu.
Transport wodny œródl¹dowy mo¿e odegraæ wa¿n¹ rolê jako ogniwo logistyki w miastach. Przes³anki rozwoju tego typu przewozów to przede wszystkim:
– lokalizacja wiêkszoœci du¿ych miast nad drogami wodnymi,
– niewielkie wymagania statków pasa¿erskich lub statków obs³uguj¹cych zaopatrzenie miast (np. paletowców rzecznych) w odniesieniu do dróg wodnych (du¿e mo¿liwoœci dostosowania floty do miejscowych warunków),
– relatywnie ma³e wymagania dotycz¹ce przystani pasa¿erskich i towarowych,
– problemy z parkingami w centrach miast,
– kongestia na drogach,
– du¿e zagro¿enie bezpieczeñstwa na drogach,
– zamkniêcie centrów wielu miast dla ruchu samochodów osobowych i ograniczenia ruchu samochodów ciê¿arowych.
Drogi wodne, jak wczeœniej wspomniano, przebiegaj¹ przez najbardziej
zat³oczone rejony miast – czyli centra, co pozwala na wykorzystanie ich do
przewozów komunikacyjnych w wybranych relacjach oraz codziennego zaopatrzenia miast.
Kolejn¹ wa¿n¹ przes³ank¹ kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y
s¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia efekty energetyczne. W odró¿nieniu od innych Ÿróde³ energii odnawialnej, energia wodna8:
– mo¿e byæ akumulowana w zbiornikach i wielokrotnie przetwarzana,
– mo¿e zaspokajaæ zapotrzebowanie szczytowe (ich uruchamianie lub wy³¹czanie odbywa siê w bardzo krótkim czasie – do kilku minut);
– jest rezerw¹ interwencyjn¹ dla systemu energetycznego.
Korzyœci ekologiczne rozwoju energetyki wodnej to:
– zmniejszenie zu¿ycia takich surowców, jak wêgiel czy ropa,
– oszczêdnoœci na kosztach transportu surowców energetycznych oraz kosztach
zewnêtrznych,
– zmniejszenie zanieczyszczania œrodowiska, poniewa¿ energetyka wodna:
– nie emituje substancji szkodliwych w postaci py³ów i gazów cieplarnianych,

7

8

A. Bolt, P. Jerzy³o, Uwarunkowania ¿eglugi œródl¹dowej na Wiœle od Warszawy do Gdañska, „Acta Energetica” 2013, nr 2.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Szacunek kosztów i korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y...
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– nie wytwarza odpadów i zanieczyszczeñ (gruntu, wody),
– nie emituje ha³asu.
Zalety ekonomiczne energetyki wodnej zwi¹zane s¹:
– z niskim kosztem produkcji energii,
– ze zwiêkszeniem efektywnoœci kompleksowych inwestycji wodnych,
– z d³ug¹ ¿ywotnoœci¹ urz¹dzeñ, wynosz¹c¹ oko³o 100 lat,
– z wysokim wykorzystaniem zainstalowanej mocy,
– najni¿szym, w porównaniu do innych rodzajów energii odnawialnej, kosztem
eksploatacyjnym9.
W œwietle ostatnich doœwiadczeñ pilnym zadaniem staje siê zw³aszcza zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego. Susza spowodowaæ mo¿e brak wody
(lub osi¹gniêcie przez ni¹ zbyt wysokiej temperatury) do ch³odzenia w elektrowniach wêglowych zlokalizowanych nad Wis³¹. Wy³¹czenie z tego powodu du¿ej
elektrowni stwarza powa¿ne problemy dla ca³ego systemu energetycznego.
Wy³¹czenie jednej elektrowni powoduje przeci¹¿enie kolejnej, która z tego powodu tak¿e mo¿e byæ wy³¹czona, w efekcie nastêpuje reakcja ³añcuchowa zwana blackoutem. Zasiêg takiego zjawiska mo¿e byæ regionalny, ale te¿ miêdzynarodowy. Skutki takich scenariuszy s¹ dramatyczne i niezwykle kosztowne.
Wyjœcie z tej sytuacji, czyli ponowne uruchomienie elektrowni, wymaga du¿ej
iloœci pr¹du, ale nie mo¿na go uzyskaæ z wy³¹czonych elektrowni wêglowych.
Ratunkiem w takiej sytuacji mog¹ byæ elektrownie wodne, które mo¿na uruchomiæ w krótkim czasie.
Rozwój sektora turystyki wysokiej jakoœci stanowi jeden z kierunkowych
priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej. Udzia³ gospodarki turystycznej
w Polsce od wielu lat utrzymuje siê na doœæ zrównowa¿onym poziomie 5–6% PKB.
Wp³ywy z przyjazdu cudzoziemców siêgaj¹ w Polsce rocznie 8–9 mld EUR,
z czego niemal po³owa zwi¹zana jest z przyjazdami turystów zagranicznych.
Dochody z turystyki zagranicznej w 2013 r. stanowi³y 6,1% wszystkich wp³ywów z eksportu10. Turystyka jest czynnikiem dywersyfikacji gospodarki, wywo³uj¹cym zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, innowacyjne us³ugi
i nowoczesne narzêdzia zarz¹dzania oraz badania i analizy wspieraj¹ce zrównowa¿ony rozwój gospodarczy oparty na turystyce. Wszystko to otwiera nowe
mo¿liwoœci rozwoju turystyki jako czêœci polityki regionalnej, wzmacniaj¹cej
konkurencyjnoœæ danego terytorium11. Walory otoczenia dolnej Wis³y daj¹
ogromne mo¿liwoœci rozwoju turystyki wodnej, która generuje szereg korzyœci,
takich jak:

9

10
11

Wp³yw energii wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, raport przygotowany przez Ernst
& Young we wspó³pracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind
Energy Association, Warszawa 2012.
Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Warszawa 2014.
Ibidem.
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– ró¿nego rodzaju dochody za korzystanie przez statki pasa¿erskie z dróg
wodnych, przystani i portów,
– wydatki turystów przyczyniaj¹ce siê do wzrostu zamo¿noœci regionów,
– wzrost zatrudnienia (liczba osób pracuj¹cych w gospodarce turystycznej wynosi
ok. 4,7% ogó³u zatrudnionych; wed³ug szacunków jedno miejsce pracy w sektorze turystyki generuje dodatkowo 3–4 miejsc pracy w infrastrukturze
oko³oturystycznej12).
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wis³y wp³ynie na zmniejszenie zagro¿enia powodziowego, ale tak¿e zapobiegaæ bêdzie suszy.
Badania efektów spo³eczno-gospodarczych kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y wykazuj¹ bardzo wysok¹ efektywnoœæ takiego przedsiêwziêcia.
Korzyœci z inwestycji infrastrukturalnych, ze wzglêdu na ich niepodzielnoœæ,
osi¹gane s¹ zazwyczaj dopiero po zakoñczeniu tego typu przedsiêwziêæ.
W przypadku dolnej Wis³y jest mo¿liwoœæ takiego prowadzenia inwestycji, aby
stopniowo uzyskiwaæ efekty bezpoœrednio po zakoñczeniu kolejnych etapów
przedsiêwziêcia. Budowa stopni wodnych udra¿niaj¹cych ujœciowy odcinek
drogi wodnej docelowo pozwoli na stworzenie centrum logistycznego w rejonie
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Rysunek 3. Struktura korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y w okresie
realizacji inwestycji
ród³o: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Szacunek kosztów i korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y, opracowanie przygotowane dla Energii SA, Sopot 2016.
12

Ibidem.
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Solca Kujawskiego. Powstanie stopni wodnych przyczyni³oby siê do wzrostu
efektów energetycznych, zaœ zbiorniki retencyjne, powy¿ej stopni wodnych,
umo¿liwi³yby walkê z susz¹ i powodziami. Mog³yby byæ jednoczeœnie wykorzystywane turystycznie. W ten sposób korzyœci z zagospodarowania dolnej Wis³y
ros³yby w kolejnych latach inwestycji (szacowanej na 30 lat), osi¹gaj¹c najwiêkszy poziom po jej zakoñczeniu (rys. 3).

Podsumowanie
Brak kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y wymusza koniecznoœæ
corocznego inwestowania o charakterze interwencyjnym, maj¹cego na celu zapobieganie najwiêkszym zagro¿eniom. Inwestycje te, choæ bardzo kosztowne,
nie rozwi¹zuj¹ ¿adnego problemu w sposób perspektywiczny.
Skala uzyskanych korzyœci, a tak¿e mo¿liwoœæ unikniêcia strat, bardzo kosztownych dla gospodarki i ludnoœci mieszkaj¹cej w rejonie dolnej Wis³y, s¹ przes³ank¹
jej zagospodarowania, dalsze zaniedbanie lub wykonywanie jedynie prac interwencyjnych na dolnej Wiœle generowaæ bêdzie tylko koszty.
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REASONS FOR THE MULTIPURPOSE DEVELOPMENT
OF THE LOWER VISTULA
Summary: Multipurpose development of the lower Vistula brings results in many areas of the economy – the benefits of transport, energy effects, meeting the needs of
water and avoid both flood losses and the resulting shortage of water in agriculture,
forestry and other sectors of the economy and the effects of water tourism development. The scale of benefits and the possibility of avoiding losses, very expensive for
the economy and the population living in the area of Lower Vistula are the premise
of its development, further neglect or perform only costly intervention works on the
lower Vistula generates costs and means resignation from the potential benefits of
multipurpose development of the Lower Vistula River.

.
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PORTY RZECZNE JAKO ELEMENT ROZWOJU
ŒRÓDL¥DOWO-MORSKICH PRZEWOZÓW
TOWAROWYCH NA UKRAIÑSKIM ODCINKU
MIÊDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E-40
Streszczenie: Ukraiñskie rzeki wyposa¿one w odpowiedni¹ infrastrukturê logistyczn¹
mog¹ staæ siê wa¿nymi arteriami, ³¹cz¹cymi zachodni¹ i centraln¹ Europê z obszarami
po³o¿onymi na wschodzie i po³udniu. Przewidywany dynamiczny wzrost przewozów morsko-rzecznych na Ukrainie uzasadnia realizacjê projektów nowych po³¹czeñ
wodnych miêdzy basenem Morza Czarnego a rzekami zlewiska Ba³tyku, w tym tak¿e
mo¿liwoœci przep³yniêcia z Gdañska do Odessy Wis³¹ i Prypeci¹ przy wykorzystaniu
zrewitalizowanej miêdzynarodowej drogi wodnej E-40 oraz reaktywowanego Kana³u
Dniepr-Bug. Nawet jeœli ta perspektywa w dzisiejszych realiach wydaje siê doœæ odleg³a, to wskazany w artykule potencja³ gospodarczy Ukrainy potwierdza zasadnoœæ
g³êbszej analizy tej formy transportu towarów.

Wprowadzenie
Miêdzynarodowa droga wodna E-40 wpisana jest w sieæ dróg wodnych
œródl¹dowych o znaczeniu ponadnarodowym. Stanowi swoisty ³¹cznik dwóch
akwenów: Morza Ba³tyckiego i Morza Czarnego. Jej trasa przebiega przez trzy
kraje: Polskê, Bia³oruœ i Ukrainê. Jako ¿e najd³u¿szy odcinek, licz¹cy 970 km,
przebiega przez Ukrainê, autorzy artyku³u skupili siê na analizie przewozów towarowych szczególnie tej czêœci drogi wodnej.
Celem artyku³u jest przedstawienie wielkoœci i przewozów towarowych
transportem rzecznym na Ukrainie oraz ich struktury w odniesieniu do istniej¹cego potencja³u gospodarczego. Ponadto artyku³ przedstawia wyniki badañ
dotycz¹ce aktualnej, podstawowej poda¿y ³adunków ci¹¿¹cych do transportu
œródl¹dowego drog¹ wodn¹ E-40. W celu wyznaczenia tej poda¿y przedstawiono
analizê wielkoœci i struktury przep³ywu strumieni ³adunków pomiêdzy obszarami ci¹¿enia w ujêciu miêdzynarodowym.
Artyku³ bêdzie pomocny przy tworzeniu strategii rewitalizacji miêdzynarodowej drogi wodnej E-40 w Polsce oraz u³atwi podjêcie decyzji dotycz¹cej
przyst¹pienia i podpisania przez Polskê Europejskiego porozumienia w sprawie
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g³ównych œródl¹dowych dróg wodnych o miêdzynarodowym znaczeniu, tzw.
konwencji AGN. Artyku³ mo¿e równie¿ stanowiæ materia³ wspomagaj¹cy politykê
i rozwój firm prowadz¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ na bazie infrastruktury zlokalizowanej wzd³u¿ drogi wodnej E-40 zarówno w Polsce, jak i Ukrainie.

1. Przebieg miêdzynarodowej drogi wodnej E-40
Miêdzynarodowa droga wodna E-40, ³¹cz¹ca Morze Ba³tyckie z Morzem
Czarnym, rozpoczyna siê w Gdañsku i w polskiej czêœci biegnie a¿ do Terespola,
do granicy polsko-bia³oruskiej wzd³u¿ rzeki Wis³a i rzeki Bug. W czêœci bia³oruskiej prowadzi przez rzekê Muchawiec, Kana³ Dniepr-Bug, rzeki Pinê i Prypeæ do
granicy bia³orusko-ukraiñskiej. W czêœci ukraiñskiej drogê wodn¹ E-40 tworz¹
rzeki Prypeæ i Dniepr, wiedzie ona a¿ do Chersonia i dalej do Morza Czarnego.
Obejmuje zasiêgiem 14 regionów, w tym cztery w Polsce: województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i lubelskie; dwa w Republice Bia³oruœ:
obwód brzeski i homelski; osiem na Ukrainie: obwód czernihowski, kijowski, czer-

Rysunek 1. Miêdzynarodowa droga wodna E-40
ród³o: Opracowanie na podstawie: Map of the AGN network, White paper on Efficient and Sustainable Inland Water Transport, Inland Transport Committee, UNECE, New York–Geneva 2011.
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kaski, po³tawski, kirowogradzki, dniepropietrowski, zaporoski i chersoñski. £¹czna
powierzchnia regionów, przez które przebiega, wynosi 392 949,08 km2, a zamieszkuje je 28 690 834 mieszkañców. Przebieg drogi wodnej E-40 przedstawiono na
rysunku 1.

2. Ukraiñska czêœæ miêdzynarodowej drogi wodnej E-40
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Ukraiñska czêœæ miêdzynarodowej drogi wodnej E-40 liczy 970 km. Na ca³ej
d³ugoœci spe³nia warunki V klasy ¿eglownoœci. Wzd³u¿ trasy zlokalizowanych
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Rysunek 2. Porty rzeczne na ukraiñskiej czêœci miêdzynarodowej drogi wodnej E-40
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Inland Waterways in Belarus and Ukraine. Eastern Partnership regional transport study. Traceca Idea II Project – Final Report, June 2015.
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jest dziewiêæ portów rzecznych: Kijów, Czerkasy, Krzemieñczuk, Dnieprodzier¿yñsk, Dniepropietrowsk, Zaporo¿e, Nikopol, Nowa Kachowka i Chersoñ.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat tego odcinka z opisem natê¿enia ruchu,
liczby œluz, charakterystyki nawigacyjnej oraz odleg³oœciami miêdzy portami.

3. Potencja³ gospodarczy Ukrainy
Potencja³ gospodarczy Ukrainy jest skoncentrowany g³ównie w regionie kijowskim, dniepropietrowskim, charkowskim, zaporoskim oraz donieckim i ³ugañskim.
G³ównymi sektorami gospodarki generuj¹cymi PKB kraju pozostaj¹ sektor
metalurgiczny (19,2% udzia³u w strukturze produkcji przemys³owe), paliwowo-energetyczny (27,8%), przemys³ maszynowy (6,6% PKB w 2014 r.) oraz sektor
rolno-spo¿ywczy (9,5% PKB w 2014 r.). Wartoœæ PKB Ukrainy wynios³a w 2013 r.
182,02 mld USD.
Wed³ug statystyk unijnych1 obroty towarowe Unii Europejskiej (UE) z Ukrain¹
osi¹gnê³y w 2013 r. poziom 37,8 mld EUR, co stanowi 1,1% obrotów handlowych
UE i plasowa³o Ukrainê na 23 miejscu wœród partnerów handlowych UE. Na
kraje cz³onkowskie UE przypad³o w 2013 r. 26,5% ukraiñskiego eksportu oraz
35,1% importu towarów. W strukturze towarowej eksportu z Ukrainy do krajów
UE dominuj¹ produkty rolno-spo¿ywcze, surowce energetyczne i mineralne,
stal, ¿elazo, produkty przemys³u chemicznego. Najwa¿niejsze pozycje importu
z UE to urz¹dzenia mechaniczne, œrodki transportu drogowego, maszyny i sprzêt
elektryczny, produkty przemys³u chemicznego, ubrania, produkty rolno-spo¿ywcze.
W zwi¹zku z wprowadzeniem przez UE autonomicznych preferencji handlowych w 2014 r. struktura geograficzna handlu zagranicznego uleg³a zmianie.
Nast¹pi³ znaczny wzrost wymiany handlowej z krajami UE kosztem pañstw
WNP2. Udzia³ UE w ukraiñskim eksporcie towarów wzrós³ do 31,7%, podczas
gdy na kraje WNP przypad³o 34,9% eksportu. Analogiczna sytuacja mia³a miejsce w imporcie – wzrost udzia³u UE do 40,7% i spadek WNP do 32,4%. Dosz³o
te¿ do zmian w strukturze towarowej – znacz¹cego zwiêkszenia importu surowców energetycznych (przede wszystkim gazu) z UE kosztem Rosji.
Priorytety programu poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie, mimo obecnego za³amania gospodarczego, to: zwiêkszenie konkurencyjnoœci gospodarki,
poprawa warunków inwestycyjnych, wsparcie krajowych producentów i realizacja
polityki zastêpowania importu oraz rozwój potencja³u eksportowego obejmuj¹cy
wsparcie finansowe eksporterów i promocjê ukraiñskich towarów na zagranicznych rynkach.
1

2

Statystyki Ukrainy podaj¹ inne wartoœci, za: Informator ekonomiczny Ukraina, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Kijów 2015.
WNP (Wspólnota Niepodleg³ych Pañstw) – Armenia, Azerbejd¿an, Bia³oruœ, Kazachstan, Kirgistan, Mo³dawia, Rosja, Tad¿ykistan, Turkmenistan (kraj stowarzyszony), Uzbekistan, Ukraina.
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4. Porty nad Dnieprem
G³ówn¹ arteri¹ wykorzystywan¹ do przewozów towarowych realizowanych
transportem rzecznym na odcinku miêdzynarodowej drogi wodnej E-40 jest
rzeka Dniepr. Dziêki du¿ym naturalnym g³êbokoœciom Dniepru – trzeciej pod
wzglêdem d³ugoœci, przep³ywu i powierzchni dorzecza rzeki Europy – do przewozów towarów w transporcie miêdzynarodowym wykorzystywane s¹ czêsto
wielofunkcyjne statki morsko-rzeczne. Nad Dnieprem po³o¿ona jest, licz¹ca
3,5 mln mieszkañców, stolica kraju – Kijów, a tak¿e g³ówne oœrodki przemys³u
ciê¿kiego i przetwórczego – Dniepropietrowsk, Zaporo¿e, Charków i Miko³ajów,
co dodatkowo zwiêksza atrakcyjnoœæ tej arterii dla przewoŸników i gestorów
³adunków.
Na Dnieprze funkcjonuje ³¹cznie 11 portów rzecznych i 40 terminali umo¿liwiaj¹cych obs³ugê nawet 60 mln ton ³adunków rocznie. Ukraiñskie porty
œródl¹dowe maj¹ poprawne po³¹czenie z sieci¹ dróg samochodowych i kolejowych, czêsto z oboma sieciami jednoczeœnie. Brakuje jednak integracji sieci
transportowej w ramach systemu przewozów intermodalnych. Wiêkszoœæ
portów zlokalizowana jest w centrum miasta, co utrudnia lub wrêcz uniemo¿liwia ich rozbudowê. Wszystkie porty dnieprzañskie s¹ sprywatyzowane.
Przewozy towarowe na Dnieprze przed rozpadem ZSRR siêga³y 100 mln ton.
W przewozach dominowa³y produkty mineralne i materia³y budowlane. Port
rzeczny w Kijowie obs³ugiwa³ wówczas nawet do 30 mln ton ³adunków rocznie.
Potencja³ naddnieprzañskich portów jest wykorzystywany w niedostatecznym zakresie i to zarówno z przyczyn naturalnych, jak i strukturalno-technicznych. Porty rzeczne na Dnieprze obs³uguj¹ zaledwie 10% potencjalnych obrotów ³adunkowych. Z powodu zamarzania rzeki w okresie zimowym sezon
nawigacyjny jest 50–100 dni krótszy, a odleg³oœæ z Chersonia do Kijowa drog¹
wodn¹ (850 km) jest znacznie d³u¿sza ni¿ drogowe po³¹czenie Odessa–Kijów
(510 km). Z Chersonia do portów morskich u ujœcia Dniepru jest oko³o 100 km.
Port w Chersoniu nie dysponuje odpowiednim wyposa¿eniem umo¿liwiaj¹cym
przemieszczanie ³adunków miêdzy statkami rzecznymi a morskimi. W dodatku
statki musz¹ przep³yn¹æ przez piêæ œluz i liczne mosty o niskim przeœwicie, co
wymaga dodatkowych operacji umo¿liwiaj¹cych przep³yniêcie.
W wiêkszoœci portów wyposa¿enie i sprzêt wykorzystywane s¹ w niewielkim stopniu, a ich stan techniczny jest na ogó³ niezadowalaj¹cy i ma³o wydajny,
co generuje dodatkowe koszty. Tylko jeden port rzeczny, mianowicie Dniepropietrowsk, jest przystosowany do obs³ugi kontenerów3. Port rzeczny w Dniepropietrowsku zlokalizowany jest na obszarze 0,8 ha i dysponuje 13 nabrze¿ami towarowymi i terminalem pasa¿erskim z 7 nabrze¿ami. Wyposa¿ony jest w 2 dŸwigi
p³ywaj¹ce nabrze¿ne o udŸwigu 16 ton i 2 o udŸwigu 5 ton, dŸwigi pneumatycz3

Logistics Processes and Motorways of the Sea ll. Dornier Consulting. ENPI 2011/264 459.
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ne nabrze¿ne o udŸwigu 40 ton i 29 suwnic bramowych. Port w Dniepropietrowsku
specjalizuje siê w obs³udze ³adunków tocznych, wielkogabarytowych, wêgla,
piasku, surowców mineralnych, zbo¿a.
Wydajnoœæ prze³adunkowa kontenerów wynosi 100–110 TEU/dobê dla kontenerów pe³nych i 150–170 TEU/dobê dla kontenerów pustych. Most kolejowy
podnoszony jest tylko raz na dobê.

Rysunek 3. Operacja prze³adunku kontenerów w porcie rzecznym w Dniepropietrowsku
ród³o: JSSC Ukrrichflot, www.ukrrichflot.ua [dostêp: 4.02.2016].

Terminale w Dniepropietrowsku i Zaporo¿u s¹ w stanie zapewniæ obs³ugê
logistyczn¹ obrotów kontenerowych obejmuj¹c¹ Dniepropietrowsk, Donieck,
Zaporo¿e, Po³tawê, Kirowograd, Czernichów, Czerkasy i Charków. Terminal
kontenerowy w Chersoniu zapewnia podobny serwis dla Chersonia i Miko³ajewa. £¹cznie terminale maj¹ mo¿liwoœæ obs³ugi oko³o 33% regionalnego rynku
kontenerowego.
Przewidywany jest wzrost przewozów ¿eglug¹ œródl¹dow¹ do 15 mln ton
w 2020 r. Eksperci szacuj¹, ¿e na rozbudowê infrastruktury i modernizacjê
potrzeba oko³o 2 mld USD. Porty na Dnieprze, szczególnie te po³o¿one w du¿ych
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oœrodkach przemys³owych, takich jak Dnieprodzier¿yñsk czy Kijów, po modernizacji mog³yby dorównaæ wielkoœci¹ prze³adunków du¿ym portom rzecznym
na Renie.

5. Wielkoœæ i struktura przewozów towarowych transportem
rzecznym na Ukrainie
Przewozy towarowe transportem rzecznym obs³uguj¹ po³¹czenia z portami
morskimi i rzecznymi regionu œródziemnomorskiego, ale równie¿ regionu ba³tyckiego (Szwecja) i Wielkiej Brytanii. Statki morsko-rzeczne mog¹ docieraæ z portów
morskich do po³o¿onych w g³êbi kraju oœrodków gospodarczych Ukrainy, takich
jak: Kijów, Czernichów, Dniepropietrowsk, Zaporo¿e, Charków czy Miko³ajów.
Udzia³ Ukrrichflotu (jednego z najwa¿niejszych przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na ukraiñskim rynku przewozów rzecznych) w ukraiñskim rynku przewozów morskich i rzecznych wynosi prawie 45%. Kompania co roku przewozi ok.
6 mln ton ³adunków i ok. 2 mln pasa¿erów. Wa¿nym segmentem dzia³alnoœci
ukraiñskiego armatora jest turystyka – przede wszystkim na wewnêtrznych
trasach wycieczkowych Kijów–Odessa–Kijów, Kijów–Odessa–Sewastopol–Ja³ta–
Kijów. Ukrrichflot jest w³aœcicielem wielu portów rzecznych na Dnieprze
(Miko³ajów, Charków, Zaporo¿e, Dniepropietrowsk), obs³uguje tak¿e lokalne
linie promowe na tej rzece4.
Wzd³u¿ miêdzynarodowej drogi wodnej E-40 na jej ukraiñskim odcinku zlokalizowane s¹ porty rzeczne o zró¿nicowanej charakterystyce. Najbardziej zaawansowane w obs³udze jednostek morsko-rzecznych s¹ porty po³o¿one w dolnym
biegu rzeki: Dniepropietrowsk, Zaporo¿e, Charków i Miko³ajów. S¹ to wa¿ne
oœrodki przemys³u ciê¿kiego, przede wszystkim hutniczego. Wyroby stalowe
stanowi¹ 40% ca³kowitej wartoœci ukraiñskiego eksportu. Eksport jest g³ówn¹
si³¹ napêdow¹ ukraiñskiego wzrostu gospodarczego. W odleg³oœci kilkuset kilometrów od Dniepropietrowska i Zaporo¿a znajduje siê Zag³êbie Donieckie –
wielki oœrodek wydobycia wêgla kamiennego i przemys³u ciê¿kiego. Wydobycie
wêgla wynosi ok. 6 mln ton rocznie. Wêgiel z tego rejonu jest w du¿ej mierze
eksportowany na Zachód. Ponadto ca³a naddnieprzañska po³udniowa i centralna Ukraina posiada dobre warunki rolnicze, przede wszystkim sprzyjaj¹cy klimat i najlepsze w Europie czarnoziemy. Wiele p³odów rolnych i przetworzonych w niewielkim stopniu produktów przeznacza siê na eksport, np. olej
s³onecznikowy, zbo¿e. Produkcja przemys³owa we wspomnianych bran¿ach
wzrasta³a do 2012 r. œredniorocznie o kilkanaœcie procent. Rozwój demograficzny i gospodarczy wp³ywa na dynamiczny wzrost popytu na przewozy ¿eglugi
œródl¹dowej i prze³adunki w dnieprzañskich portach.
4

Ukraina rozwija transport rzeczny, http://www.gospodarkamorska.pl/artykuly/ukraina-rozwijatransport-rzeczny.html [dostêp: 4.02.2016].
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W portach rzecznych dolnego biegu Dniepru zdecydowanie dominuj¹
³adunki masowe, takie jak: ruda, koks, wêgiel, z³om, cement, kruszywa, nawozy
sztuczne, p³ody rolne. W tym regionie wystêpuje du¿y popyt na importowane
maszyny i sprzêt elektroniczny.
Wa¿ne miejsce w rozwoju sieci transportowo-logistycznej móg³by zajmowaæ
kijowski port rzeczny. Tym bardziej ¿e du¿e naturalne g³êbokoœci Dniepru (3–5 m)
pozwalaj¹ na obs³ugê w tym porcie kontenerowców. Problemem w górnym biegu Dniepru s¹ jednak liczne przeszkody nawigacyjne, takie jak niskie mosty
i szeœæ œluz, gdzie obowi¹zuj¹ wysokie op³aty za przejœcie. Obecnie tañszy jest
transport ³adunków z Kijowa do Odessy kolej¹. Ponadto ¿eby zmieniæ charakter
ukraiñskich portów rzecznych z masowych na uniwersalne niezbêdne s¹ znaczne inwestycje w terminale prze³adunkowe, a tak¿e wprowadzenie na szersz¹
skalê technik informatycznych i rozwi¹zañ multimodalnych.
Drogami wodnymi œródl¹dowymi przewozi siê na Ukrainie, podobnie jak
ma to miejsce w innych krajach i w UE, g³ównie: materia³y budowlane (prawie
63% przewiezionych ³adunków w 2012 r.), rudê ¿elaza (12%) zbo¿e (prawie
10%) i inne towary: wêgiel, koks, nawozy, produkty metalowe, maszyny, papier,
drewno, cukier itp.
Tabela 1. Struktura przewozów towarów transportem rzecznym Ukrainy (%)
Towary
ogó³em
w tym:

Rok
2000

2005

2010

2012

100

100

100

100

ropa naftowa i produkty pochodne

–

0,2

0,0

–

wêgiel

2,9

9,4

8,8

5,8

koks

2,9

1,2

4,2

1,1

rudy ¿elaza i inne

19,1

24,0

32,2

12,0

materia³y budowlane

45,4

45,8

43,3

62,6

nawozy chemiczne i mineralne

1,4

1,6

1,3

3,0

produkty leœne

0,1

0,0

–

–
0,1

papier

0,1

0,2

0,1

19,2

6,2

2,7

1,8

maszyny i urz¹dzenia

0,6

0,3

0,4

0,6

cukier

0,1

0,3

0,0

–

zbo¿e

2,5

7,2

4,1

9,9

produkty metalowe

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Pañstwowej S³u¿by Statystycznej Ukrainy
(Òðàíñïîðò ³ Çâ’ÿçîê óêðà¿íè 2012 Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê).

W 2012 r. rzekami Ukrainy przewieziono 4 295 tys. ton towarów (12 869 tys.
ton w 2005 r. i 6 989 tys. ton w 2010 r.), z czego ponad 75% w obszarach
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ci¹¿¹cych do drogi wodnej E-40 (tab. 2). Ponad 26% ³adunków przewiezionych
przez ¿eglugê œródl¹dow¹ Ukrainy w 2012 r. dostarczono w obwodzie kijowskim, po nieco ponad 14% w obwodach po³tawskim i dniepropietrowskim.
Tabela 2. Struktura terytorialna przewozów rzekami Ukrainy
Rok
2005

2010

2012

tys. t

%

tys. t

%

tys. t

%

12 869

100,0

6989

100,0

4295

100,0

8196

63,6

4526

64,6

3237

75,4

chersoñski

552

4,3

740

10,6

369

8,6

czerkaski

259

2,0

90

1,3

45

1,1

czernihowski

590

4,6

116

1,7

0,0

0,0

Ukraina
obwody razem

dniepropietrowski

1524

11,8

650

9,3

598

13,9

kijowski

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

po³tawski

325

2,5

382

5,5

603

14,1

zaporoski

842

6,5

415

5,9

500

11,6

m. Kijów

4104

31,9

2133

30,3

1122

26,1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Pañstwowej S³u¿by Statystycznej Ukrainy
(Òðàíñïîðò ³ Çâ’ÿçîê óêðà¿íè 2012 Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê).

Obecnie ¿egluga œródl¹dowa na ukraiñskim odcinku miêdzynarodowej drogi wodnej E-40 nie odgrywa istotnej roli gospodarczej w przewozach pasa¿erskich. W 2013 r. przewieziono ni¹ mniej ni¿ milion pasa¿erów.
Tabela 3. Transport pasa¿erski na Ukrainie (mln)
Ga³êzie transportu

Rok
2000

2005

2010

2013

transport ogó³em

7708

8200

6845

6623

l¹dowy

7701

8183

6831

6607

wodny

6

13

8

7

w tym: rzeczny

2

2

1

0

powietrzny

1

4

6

8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Pañstwowej S³u¿by Statystycznej Ukrainy
(Òðàíñïîðò ³ Çâ’ÿçîê óêðà¿íè 2012 Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê).
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6. Obroty towarowe i transport
Transport towarowy, podobnie jak ca³a gospodarka, prze¿ywa na Ukrainie
kryzys. Transport samochodowy jest dominuj¹c¹ w tym kraju ga³êzi¹ transportu. Z przyczyn geopolitycznych spada znaczenie transportu ruroci¹gowego (gaz
z Rosji). ¯egluga œródl¹dowa, mimo ¿e posiada w tym kraju doskona³e warunki
hydro-nawigacyjne, szczególnie na Dnieprze, przewozi stosunkowo niewiele
towarów (tab. 4).
Tabela 4. Struktura przewozów towarów przez poszczególne ga³êzie transportu Ukrainy
(mln t)
Wyszczególnienie

Rok
2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

1529,0

1805,0

1972,0

1765,0

1887,0

1853,0

1839,4

ruroci¹gowy

218,0

213,0

187,0

153,0

155,0

128,0

128,4

kolejowy

357,0

450,0

499,0

433,0

469,0

457,0

443,6

samochodowy

939,0

1121,0

1267,0

1168,0

1253,0

1260,0

1259,7

8,3

10,0

11,0

7,0

6,7

4

4,3

0,54%

0,55%

0,56%

0,40%

0,36%

0,22%

0,23%

transport razem
w tym:

¿egluga œródl¹dowa
% ¿egluga œródl¹dowa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Pañstwowej S³u¿by Statystycznej Ukrainy.
(Òðàíñïîðò ³ Çâ’ÿçîê óêðà¿íè 2012 Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê).

W tranzycie najwiêksz¹ rolê odgrywa transport ruroci¹gami. Samochodami
przewieziono w 2012 r. przez terytorium tego kraju prawie 5 mln ton ³adunków,
a kolej¹ ponad 40 mln ton – co pokazuje tabela 5.
Tabela 5. Tranzyt towarów przez Ukrainê wed³ug ga³êzi transportu
Wyszczególnienie

Tys. ton

%

124 893,91

100,0

ruroci¹gowy

76 978,38

61,64

kolejowy

40 940,14

32,78

4 850,03

3,88

7,78

0,01

transport razem
w tym:

samochodowy
¿egluga œródl¹dowa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Pañstwowej S³u¿by Statystycznej Ukrainy.
(Òðàíñïîðò ³ Çâ’ÿçîê óêðà¿íè 2012 Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê).
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Podsumowanie
Przy sprzyjaj¹cych przedsiêwziêciach ukraiñski odcinek miêdzynarodowej
drogi wodnej E-40 mo¿e staæ siê dla UE istotnym czynnikiem generuj¹cym
wzrost tranzytu. W realizacji strategii przenoszenia ³adunków na drogi wodne
du¿¹ rolê odegraæ mo¿e dalszy rozwój miêdzynarodowego transportu morskorzecznego osi¹gniêty g³ównie dziêki inwestycjom w infrastrukturê.
Z uwagi na znacz¹cy potencja³ rozwojowy w d³u¿szej perspektywie nastêpowa³ bêdzie rozwój rzecznego transportu kontenerowego, klasycznego drobnicowego i ro-ro. Najbardziej przysz³oœciowe s¹ dostawy drobnicy i kontenerów
do Kijowa, licz¹cej ponad 3 mln mieszkañców, wa¿nej metropolii w Europie
Œrodkowo-Wschodniej, i Dniepropietrowska. Produkt regionalny brutto Kijowa
wzrasta³ do 2012 r. œrednio o 20–25% rocznie, dynamicznie zwiêksza³a siê liczba
mieszkañców miasta. Spodziewaæ siê zatem mo¿na dynamicznego wzrostu popytu na dobra konsumpcyjne. W mieœcie dominuj¹ us³ugi, natomiast przemys³,
zw³aszcza ciê¿ki, jest wypierany w inne regiony kraju ze wzglêdu na wysokie
koszty pracy i wysokie ceny gruntów. Mo¿liwa jest wiêc lokalizacja stref przemys³owych przy portach rzecznych le¿¹cych w niewielkim oddaleniu od Czernihowa albo bia³oruskiego Homla.
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RIVER PORTS AS AN ELEMENT OF SEA-LAND TRANSPORT
DEVELOPMENT ON THE UKRAINIAN SECTION
OF TNE INTERNATIONAL INLAND WATERWAY E-40
Summary: Ukrainian rivers if supported with adequate logistics infrastructure can become a major route connecting Central and Western Europe with areas located further east and south of Europe. The expected dynamic of sea-river fright growth in
Ukraine justifies the plans for development of new water connections between the
basins of the Baltic Sea and the Black Sea. Shipping from Gdañsk to Odessa via the
Vistula and Pripet rivers through the restored E-40 International Waterway and
Dnieper-Bug channel may soon become reality. Even if today it seems to be quite
a long perspective then analysis and economic potential of Ukraine indicated in the
article confirms the necessity of in-depth analysis of this transport route.
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ROZWÓJ PRZEWOZÓW MORSKO-L¥DOWYCH
ZWI¥ZANY Z ROZBUDOW¥
INFRASTRUKTURY W PORCIE SZCZECIN
Streszczenie: Ma³a g³êbokoœæ toru wodnego Œwinoujœcie–Szczecin (zaledwie 10,5 m)
ogranicza rozwój portu w Szczecinie. Pog³êbienie toru wodnego do 12,5 m oraz
modernizacja i rozbudowa infrastruktury zwiêkszy dostêpnoœæ transportow¹ i umo¿liwi zawijanie do portu wiêkszych statków. To z kolei pozwoli na wzrost jednorazowej wielkoœci masy ³adunków transportowanej du¿ymi statkami do/z portu Szczecin.
Wynikaj¹ce ze skali dzia³alnoœci korzyœci kosztowe dla za³adowcy i przewoŸnika morskiego powinny przyczyniæ siê do wzrostu przewozów morsko-l¹dowych przez port
w Szczecinie. Celem artyku³u jest przedstawienie, w kontekœcie rozbudowy infrastruktury, prognozy rozwoju funkcji transportowej portu w Szczecinie w d³ugim horyzoncie planowania z uwzglêdnieniem zmian w wielkoœci i strukturze: prze³adunków,
statków zawijaj¹cych do portu, przewozów w relacjach port–zaplecze.

Wprowadzenie
Niska dostêpnoœæ transportowa od strony morza powoduje, ¿e port w Szczecinie mo¿e obs³ugiwaæ z pe³nym ³adunkiem ma³e statki o noœnoœci do 15 000 ton.
Wiêksze statki mog¹ zawijaæ jedynie wówczas, gdy s¹ niedo³adowane. Dzia³ania
na rzecz zwiêkszenia dostêpnoœci transportowej do portu w Szczecinie zosta³y
skonkretyzowane w postaci nastêpuj¹cych projektów inwestycyjnych:
– modernizacja toru wodnego Œwinoujœcie–Szczecin; inwestycja polega na
pog³êbieniu toru wodnego do 12,5 m z równoczesnym poszerzeniem dna toru
na wybranych odcinkach na szerokoœæ od 110 m do 130 m; oddanie do eksploatacji pog³êbionego toru wodnego planuje siê na 2022 r.;
– poprawa dostêpu do portu w Szczecinie w rejonie prze³adunków ³adunków
masowych (Basen Kaszubski); inwestycja obejmuje modernizacjê oraz pog³êbienie do 12,5 m trzech najczêœciej wykorzystywanych w prze³adunkach nabrze¿y portowych;
– poprawa dostêpu do portu w Szczecinie w rejonie prze³adunków ³adunków
drobnicowych (Kana³ Dêbicki); inwestycja obejmuje pog³êbienie i poszerzenie Kana³u Dêbickiego, modernizacjê i pog³êbienie do 12,5 m dwóch nabrze-
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¿y prze³adunkowych oraz budowê nowego nabrze¿a g³êbokowodnego do
prze³adunków drobnicy zjednostkowanej; planuje siê zakoñczenie obu inwestycji w 2021 r.
Pog³êbienie toru wodnego i akwatorium oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej umo¿liwi zawijanie do portu w Szczecinie statków o wiêkszej
noœnoœci i pojemnoœci.

1. Prognozowany rozwój prze³adunków w porcie Szczecin
Obroty ³adunkowe w polskich portach wykazuj¹ silny zwi¹zek z rozwojem
gospodarczym kraju. Wspó³czynnik korelacji liniowej (Pearsona) dla obrotów
ogó³em w polskich portach wzglêdem PKB w latach 2008–2014 wyniós³ 0,94,
podobnie silne zale¿noœci wyst¹pi³y w portach w Gdañsku (0,93), Gdyni (0,87)
i Œwinoujœciu (0,91). Wyj¹tkiem jest port w Szczecinie, gdzie dynamika prze³adunków by³a znacznie ni¿sza od dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce.
Wspó³czynnik korelacji miêdzy wielkoœci¹ prze³adunków w porcie Szczecin
i tempem PKB by³ niski i wyniós³ zaledwie 0,281. Udzia³ portu w Szczecinie
w prze³adunkach ogó³em polskich portów zmniejszy³ siê z poziomu 17,1%
w 2008 r., do 12,0% w 2014 r. (o 5,1 pkt proc.).
Popyt na us³ugi prze³adunkowe w porcie Szczecin w wariancie inwestycyjnym (WI), oznaczaj¹cym wykonanie wszystkich wymienionych inwestycji
infrastrukturalnych, uzale¿niono od prognozowanej koniunktury gospodarczej
w Polsce. Za³o¿ono, ¿e w wyniku realizacji inwestycji port w Szczecinie powróci
na œcie¿kê rozwoju powi¹zan¹ ze wzrostem produktu krajowego brutto (PKB)
i bêdzie partycypowa³ w prognozowanym wzroœcie popytu na us³ugi prze³adunkowe w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu. Przy planowaniu rozwoju
prze³adunków w porcie Szczecin wykorzystano prognozy opracowane dla polskich portów morskich oraz analizê strategiczn¹ rozwoju portów morskich
w Szczecinie i w Œwinoujœciu2.
Dla poszczególnych grup ³adunków tempo zmian prze³adunków bêdzie
zró¿nicowane, a scenariusze potencja³u rozwojowego wyznaczono w nastêpuj¹cy sposób:
– grupa ³adunków o nieistotnym potencjale rozwojowym to ropa i przetwory
oraz drobnica konwencjonalna; prze³adunki ropy w porcie Szczecin utrzymuj¹ siê od wielu lat na poziomie 300–400 tys. ton rocznie i wykonywane s¹
na potrzeby lokalnych odbiorców; z kolei ma³y potencja³ rozwojowy dla drob1

2

D. Bernacki, Ch. Lis, Analiza spo³eczno-ekonomiczna pog³êbienia toru wodnego Œwinoujœcie–Szczecin do
12,5 m z uwzglêdnieniem planowanych wybranych inwestycji w porcie Szczecin, Szczecin 2015.
J. Burnewicz, Prognozy rozwoju transportu w Polsce do roku 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury,
Warszawa 2010; I. Kotowska, M. Mañkowska, M. Pluciñski, Strategia rozwoju portów morskich
w Szczecinie i Œwinoujœciu do 2027 roku, Vectum Analizy Transportowe, Szczecin 2014.
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nicy konwencjonalnej wynika z dynamicznego rozwoju w przewozach
i w prze³adunkach drobnicy kontenerowej;
– grupy ³adunków o œrednim potencjale rozwojowym to wêgiel i ruda ¿elaza;
potencja³ rozwojowy dla obu grup ³adunków ograniczono do poziomu
2,66% rocznie ze wzglêdu na: wzrost zu¿ycia wêgla na potrzeby energetyki
krajowej, spadek znaczenia wêgla jako Ÿród³a energii na rynkach zagranicznych, nisk¹ efektywnoœæ eksportu polskiego wêgla, zmiany w kierunkach
geograficznych dostaw rudy ¿elaza i wêgla;
– grupa ³adunków o du¿ym potencjale rozwojowym to zbo¿e i inne ³adunki
masowe; dla zbo¿a potencja³ rozwojowy przyjêto na poziomie 4,28% rocznie
ze wzglêdu na rosn¹ce znaczenie w obrocie morskim pasz (œruta) i zbó¿ oraz
coraz wiêksze zaanga¿owanie w obrocie produktami rolnymi du¿ych eksporterów i importerów oraz firm handluj¹cych zbo¿em; potencja³ rozwojowy
prze³adunków ³adunków innych masowych (suche i ciek³e ³adunki chemiczne, biomasa, kruszywo i inne), przyjêto na poziomie 3,47% rocznie;
– grupa ³adunków o bardzo du¿ym potencjale rozwojowym to drobnica kontenerowa; przyjête roczne tempo rozwoju prze³adunków kontenerów w porcie
Szczecin na poziomie 5,09% jest uzasadnione dynamicznym wzrostem
prze³adunków kontenerów w polskich portach oraz popraw¹ warunków
w zakresie prze³adunków kontenerów w porcie szczeciñskim.
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Rysunek 1. Prognozowana wielkoœæ prze³adunków ogó³em w porcie Szczecin
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Wykorzystuj¹c wskaŸniki dynamiki obrotów dla poszczególnych grup ³adunków, opracowano prognozê prze³adunków dla portu Szczecin. Œrednioroczne
tempo wzrostu obrotów ogó³em w porcie Szczecin dla lat 2021–2041 wynios³o
2,91%. Prognozowany rozwój prze³adunków w porcie Szczecin zobrazowano
na rysunku 1.
Przewiduje siê, ¿e po pog³êbieniu toru wodnego Szczecin–Œwinoujœcie do
12,5 m i realizacji komlementarnych inwestycji portowych (WI), prze³adunki
w porcie w Szczecinie w 2041 r. wynios¹ 15 561 136 ton, oznacza to przyrost
obrotów o 6 938 652 ton w stosunku do roku 2041 w wariancie bez zrealizowania
przedsiêwziêæ inwestycyjnych (W0).

2. Prognozowane zmiany w wielkoœci i strukturze floty statków
zawijaj¹cych do portu w Szczecinie
W wyniku pog³êbienia toru wodnego Œwinoujœcie–Szczecin i akwatorium
portowego w rejonie prze³adunków ³adunków masowych (Basen Kaszubski),
do portu w Szczecinie bêd¹ mog³y zawijaæ masowce o nastêpuj¹cych parametrach maksymalnych: L – d³ugoœæ ca³kowita 230/220 m, B – szerokoœæ ca³kowita
32,3 m, D – zanurzenie 11,0–11,1 m3.
Na podstawie d³ugookresowej prognozy wielkoœci prze³adunków w porcie
Szczecin oraz ustalonego wskaŸnika œredniej masy ³adunku przypadaj¹cej na
tonê noœnoœci zawijaj¹cego do portu Szczecin masowca obliczono dla poszczególnych lat prognozy roczn¹ noœnoœæ statków wymagan¹ do przewozu ³adunków masowych. Strukturê tona¿u masowców dla wyró¿nionych przedzia³ów
noœnoœci statków zawijaj¹cych do portu w Szczecinie ustalono na podstawie
struktury tona¿u œwiatowej floty masowców w grupie Handysize (tab. 1).
Tabela1. Przedzia³y wielkoœci masowców i ich udzia³ w noœnoœci ogó³em œwiatowej floty
masowców typu Handysize
Struktura œwiatowej floty masowców typu Handysize wed³ug noœnoœci
przedzia³y noœnoœci dla masowców Handysize (tys. DWT)

10–20

20–30

30–60

udzia³ noœnoœci statków w stosunku do noœnoœci ogó³em
floty masowców Handysize (%)

6,6

31,8

61,6

przeciêtna noœnoœæ masowca (tys. t)

15

25

45

ród³o: D. Bernacki, Ch. Lis, Rozwój dzia³alnoœci prze³adunkowo-sk³adowej i przewozów morsko-l¹dowych
zwi¹zany z rozbudow¹ infrastruktury portowej w rejonie Basenu Kaszubskiego w porcie Szczecin, Szczecin
2015, s. 41.

3

Analiza nawigacyjna modernizacji toru wodnego Œwinoujœcie–Szczecin (pog³êbienie do 12,5 m), red.
S. Gucma, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2014 (aktualizacja: 5.02.2015), s. 143.
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Intensywnoœæ ruchu masowców do/z portu Szczecin w okresie prognozowania przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Prognozowana liczba i wielkoœæ masowców zawijaj¹cych do portu w Szczecinie
ród³o: Opracowanie w³asne.

W 2041 r. prognozowany ruch statków do przewozu ³adunków suchych masowych sk³adaæ siê bêdzie z 84 zawiniêæ statków du¿ych o noœnoœci w przedziale
30–60 tys. ton, z 78 zawiniêæ statków o noœnoœci w przedziale 20–30 tys. ton
i z 27 jednostek o noœnoœci w przedziale 10–20 tys. ton.
Na podstawie prognozowanych wielkoœci prze³adunków kontenerów w porcie Szczecin oraz œredniego prze³adunku kontenerów przypadaj¹cego na jedno
zawiniêcie kontenerowca, który oszacowano na 340 TEU4, obliczono dla poszczególnych lat prognozy roczn¹ pojemnoœæ statków wymagan¹ do przewozu
kontenerów. Strukturê tona¿u kontenerowców dla wyró¿nionych przedzia³ów
pojemnoœci statków zawijaj¹cych do portu Szczecin (rejon Kana³u Dêbickiego)
wyznaczono na podstawie struktury tona¿u ba³tyckiej floty kontenerowców,
a wyniki obliczeñ zestawiono w tabeli 2.
W 2041 r. prognozowany ruch statków do przewozu kontenerów sk³adaæ siê
bêdzie z 155 zawiniêæ statków du¿ych o pojemnoœci w przedziale 1400–2000 TEU,
z 243 zawiniêæ kontenerowców o pojemnoœci w przedziale 800–1400 TEU
i z 127 jednostek o pojemnoœci w przedziale 500–800 TEU.
4

Na podstawie informacji prze³adowców w porcie Szczecin.
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Tabela 2. Przedzia³y pojemnoœci kontenerowców i ich udzia³ w ogólnej liczbie ba³tyckiej
floty kontenerowców
Struktura ba³tyckiej floty kontenerowców wed³ug liczby statków
przedzia³ pojemnoœci kontenerowców (TEU)

500–800

800–1400

1400–2000

udzia³ kontenerowców we flocie kontenerowej
na Ba³tyku (%)

24,2

46,3

29,5

przeciêtna pojemnoœæ kontenerowca (TEU)

650

1100

1700

ród³o: D. Bernacki, Ch. Lis, Rozwój dzia³alnoœci prze³adunkowo-sk³adowej i przewozów morsko-l¹dowych
zwi¹zany z rozbudow¹ infrastruktury portowej w rejonie Kana³u Dêbickiego w porcie Szczecin, Szczecin
2015, s. 67.

Intensywnoœæ ruchu kontenerowców do/z portu Szczecin w okresie prognozowania przedstawiono na rysunku 3.
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Rysunek 3. Prognozowana liczba i wielkoœæ kontenerowców zawijaj¹cych do portu w Szczecinie
ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Prognozowana wielkoœæ i struktura przewozów transportem
zaplecza oraz intensywnoœæ ruchu œrodków transportu
W wyniku pog³êbienia toru wodnego i realizacji inwestycji portowych zwiêkszy
siê jednorazowa wielkoœæ masy ³adunków transportowanej du¿ymi statkami
do/z portu Szczecin. Pozwoli to za³adowcom na kierowanie przez port wiêkszych
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jednorazowo partii ³adunków. To z kolei wymagaæ bêdzie zwiêkszenia masowoœci przewozu ³adunków w relacjach z zapleczem portu Szczecin. Przez masowoœæ przewozu nale¿y rozumieæ wielkoœæ jednorazowej masy ³adunku mo¿liwej do przewozu przez poszczególne œrodki transportu. Wiêksz¹ masowoœæ
przewozów ni¿ transportem samochodowym zapewnia transport wodny
œródl¹dowy (¿egluga œródl¹dowa, barki) i transport kolejowy (poci¹gi, wagony).
W wyniku realizacji projektów inwestycyjnych dojdzie do przeobra¿eñ w strukturze ga³êziowej transportu zaplecza portu Szczecin (ang. modal shift).
Zmiany w strukturze ga³êziowej transportu zaplecza dla prognozowanych
wielkoœci prze³adunków ³adunków w porcie Szczecin ustalono w nastêpuj¹cy
sposób5:
– dla drobnicy kontenerowej (kontenerów) za³o¿ono spadek udzia³u transportu
samochodowego w przewozie kontenerów w dziesiêcioletnim okresie œredniorocznie o 3,7 pkt proc.; przewozy kontenerów bêd¹ w tym samym tempie
przejmowane przez transport kolejowy; od roku 2031 struktura ga³êziowa
przewozów kontenerów ustabilizuje siê na nastêpuj¹cym poziomie: w stosunku do prognozowanych prze³adunków kontenerów ogó³em, udzia³ przewozów kontenerów transportem kolejowym wyniesie 40%, a udzia³ przewozów kontenerów transportem samochodowym wyniesie 60%; odpowiada to
zmianom, jakie dokonuj¹ siê w przewozach kontenerów transportem zaplecza w relacjach z portowymi terminalami kontenerowymi w Polsce;
– dla zbo¿a za³o¿ono, ¿e transport kolejowy przejmowaæ bêdzie do przewozu
ca³oœæ obrotów zbo¿a w wariancie ró¿nicowym WI–W0 prognozowanych
prze³adunków zbo¿a; wynika to ze wzrostu jednorazowej wielkoœci zbo¿a/
pasz w obrocie handlowym, a przez to z zapotrzebowania na wiêksz¹ masowoœæ przewozu ³adunków do i z portu Szczecin;
– dla ³adunków innych masowych (³adunki masowe bez wêgla, rudy, ropy i jej
przetworów) za³o¿ono, ¿e transport wodny œródl¹dowy przejmowaæ bêdzie
40%, podczas gdy transport kolejowy 60% przyrostu przewozów transportem samochodowym w wariancie ró¿nicowym WI–W0; zmiany spowodowane bêd¹ rosn¹cym zapotrzebowaniem na masowoœæ przewozów i dodatkowo
wysok¹ podatnoœci¹ ³adunków innych masowych do przewozu transportem
wodnym œródl¹dowym;
– dla drobnicy konwencjonalnej w strukturze ga³êziowej przewozów transportem zaplecza nie zajd¹ ¿adne zmiany.
Prognozê przewozów transportem zaplecza dla wielkoœci prze³adunków
w wariancie inwestycyjnym i przy za³o¿onych zmianach w strukturze ga³êziowej przewozów przedstawiono na rysunku 4.

5

D. Bernacki, Ch. Lis, Analiza spo³eczno-ekonomiczna pog³êbienia toru wodnego Œwinoujœcie–Szczecin...
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Rysunek 4. Struktura ga³êziowa przewozów transportem zaplecza w relacjach z portem
w Szczecinie (proc. w stosunku do wielkoœci przewozów ogó³em w tonach)
ród³o: Opracowanie w³asne.

W przewozach z zapleczem portu wzroœnie znaczenie transportu kolejowego (w 2041 r. kolej¹ przewiezionych zostanie 56,3% masy ³adunków), zmniejszy
siê natomiast udzia³ w przewozach transportu drogowego (do 31% przewozów
ogó³em). Przewozy ¿eglug¹ œródl¹dow¹ wzrosn¹ na tyle, ¿e przywrócone zostanie dawne znaczenie tej ga³êzi transportu w obs³udze portu Szczecin.
Prognozowany rozwój funkcji transportowej portu w Szczecinie rozszerzono
o analizê intensywnoœci ruchu poszczególnych rodzajów œrodków transportu
zaplecza. Szacuje siê, ¿e w 2041 r. w przewozach do/z portu w Szczecinie
uczestniczyæ bêdzie 251 719 samochodów ciê¿arowych, 6604 sk³ady poci¹gów
i 24 529 zestawów barkowych.

Podsumowanie
Po oddaniu do eksploatacji pog³êbionego toru wodnego oraz realizacji
komplementarnych inwestycji portowych obroty ³adunkowe w porcie Szczecin
wzrosn¹ w d³ugim horyzoncie planowania do 15,5 mln ton. Udzia³ ³adunków
drobnicowych (drobnica konwencjonalna i zjednostkowana) i ³adunków masowych w obrotach ogó³em procentowo ukszta³tuje siê w proporcji 22,3:77,7.
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Szczecin zachowa status portu uniwersalnego, a przez to czerpaæ bêdzie korzyœci
wynikaj¹ce z szerokiego zakresu œwiadczonych us³ug. Ró¿norodnoœæ dzia³alnoœci
uznaæ nale¿y za g³ówny czynnik kszta³tuj¹cy pozycjê konkurencyjn¹ portu
Szczecin.
Pog³êbienie toru wodnego i akwatorium umo¿liwi zawijanie do portu statków
o wiêkszej noœnoœci i pojemnoœci, co prze³o¿y siê na wiêksz¹ partiê ³adunków
w jednorazowym przewozie. To z kolei decyduje o kosztach przewozu morskiego, które zmniejszaj¹ siê przeciêtnie wraz ze wzrostem ³adownoœci/pojemnoœci
statku i wielkoœci przewo¿onej masy ³adunku. Wynikaj¹ce ze skali dzia³alnoœci
korzyœci kosztowe przewoŸnika morskiego prowadz¹ ceteris paribus do wzrostu
przewozów kierowanych do portu.
Prognozowane zmiany w wielkoœci i strukturze ga³êziowej przewozów transportem zaplecza odzwierciedlaj¹ warunki handlowe i techniczno-organizacyjne
zwi¹zane z obs³ug¹ rosn¹cych prze³adunków i przeobra¿eniami w strukturze
obrotów portowych. Wyj¹tkiem jest transport wodny œródl¹dowy, dalszy wzrost
znaczenia tej ga³êzi transportu w obs³udze portu jest uzale¿niony od poprawy
warunków nawigacyjnych na Odrzañskiej Drodze Wodnej.
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DEVELOPMENT OF MARITIME–HINTERLAND FREIGHT TRAFFIC INDUCED
BY INFRASTRUCTURE ADVANCES IN PORT OF SZCZECIN
Summary: Low depth of the fairway Œwinoujœcie–Szczecin (only 10.5 m) hinders development of port of Szczecin. Deepening of the fairway to 12.5 m depth and rebuilding of the port infrastructure will improve transport accessibility and allow for bigger
vessels calling to the port. This will lead to bigger shipments transported by vessels
to/from the port. Scale economies for shippers and maritime carriers will induce ad-

350

Dariusz Bernacki, Christian Lis

vances in maritime-hinterland freight flows directed through the port of Szczecin.
The aim of the paper is to elaborate, in the context of infrastructure rebuilding, the
long term forecasts for port of Szczecin in aspects of feasible shifts in freight and vessels traffic also modal shifts in hinterland.
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ZASTOSOWANIE METODY WNIOSKOWANIA
PRZEZ ANALOGIÊ W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA
TRANSPORTOWEGO WYKORZYSTANIA
DROGI WODNEJ DOLNEJ WIS£Y
Streszczenie: W artykule przedstawiono istotê metody prognozowania przez analogiê oraz jej miejsce w systematyce metod prognozowania gospodarczego. Metodê
tê uznano za podstawê prognozowania mo¿liwoœci transportowego wykorzystania
drogi wodnej dolnej Wis³y. Jako zmienn¹ do ustalenia prognozy uznano drogê
wodn¹ £abê. Na podstawie zaobserwowanych tendencji w zakresie roli £aby w przewozach ³adunków mo¿na za³o¿yæ, ¿e po odpowiednim zagospodarowaniu, podobn¹
rolê w systemie transportowym Polski mog³aby odegraæ droga wodna dolna Wis³a.

Wprowadzenie
Jednym z podstawowych paradygmatów wspó³czesnej polityki transportowej jest potrzeba zrównowa¿onego rozwoju transportu. Realizacji tego postulatu s³u¿y³oby m.in. w³¹czenie transportu wodnego œródl¹dowego do obs³ugi
portów morskich ujœcia Wis³y. Warunkiem zagospodarowania tej drogi wodnej
jest jednak odpowiedni popyt na przewozy w relacjach z portami morskimi.
Mo¿liwoœci szacowania popytu na przewozy doln¹ Wis³¹ s¹ jednak bardzo
ograniczone ze wzglêdu na brak odpowiednich doœwiadczeñ w zakresie transportowego wykorzystania tej drogi wodnej. Incydentalny charakter przewozów
³adunków na dolnej Wiœle uniemo¿liwia zastosowanie metod opieraj¹cych siê
na analizie dotychczasowych wyników w prognozowaniu przysz³ych potrzeb
transportowych ci¹¿¹cych do tej ga³êzi transportu.
W tych warunkach podstaw¹ badañ mo¿liwoœci wykorzystania transportu
wodnego œródl¹dowego w obs³udze potrzeb przewozowych gospodarki mo¿e
byæ metoda wnioskowania przez analogiê. Podstaw¹ zastosowania tej metody
w prognozowaniu popytu na przewozy ³adunków drog¹ wodn¹ doln¹ Wis³¹
mog¹ byæ tendencje europejskie w transportowym wykorzystani œródl¹dowych
dróg wodnych. Szczególne znaczenie w tych badaniach mog¹ mieæ analogie
w odniesieniu do intensywnoœci wykorzystania œródl¹dowych dróg wodnych
w Niemczech, w tym zw³aszcza drogi wodnej £aby.
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1. Metoda prognozowania przez analogiê w systematyce g³ównych
metod prognozowania gospodarczego
Jakoœæ procesu decyzyjnego zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym jest w du¿ym stopniu uwarunkowana dostêpem do rzetelnej informacji. Ze wzglêdu na dynamicznie zmieniaj¹ce siê warunki gospodarowania zwiêksza siê ryzyko podjêcia b³êdnych decyzji. Dlatego te¿ mo¿liwoœci dokonywania
racjonalnych wyborów uwarunkowane s¹ nie tylko wiedz¹ dotycz¹c¹ zmian
zjawisk ekonomicznych w przesz³oœci, ale tak¿e wiedz¹ w zakresie prawdopodobnego ich przebiegu w przysz³oœci. Jednym ze sposobów zmniejszenia
tego ryzyka jest prognozowanie, czyli oparte na racjonalnych i naukowych podstawach przewidywanie przysz³ych zdarzeñ1. Znaczenie prognozowania uzewnêtrznia siê przede wszystkim w realizacji funkcji: preparacyjnej, aktywizuj¹cej
i informacyjnej (rys. 1).
Funkcja informacyjna
– dostarczanie obiektywnej
i naukowo uzasadnionej wiedzy
na temat przewidywanego
przebiegu zjawisk ekonomicznych
w przysz³oœci

Funkcja preparacyjna
– wspieranie procesów decyzyjnych
przez stwarzanie dodatkowych
racjonalnych przes³anek w procesie
podejmowania decyzji gospodarczych

Funkcja aktywizuj¹ca
– pobudzanie do dzia³añ sprzyjaj¹cych
urzeczywistnieniu siê prognozy
w sytuacji, gdy jest korzystna
– pobudzanie do dzia³añ maj¹cych
na celu unikniêcie spe³nienia siê
prognozy w sytuacji, gdy jest
niekorzystna

Rysunek 1. Funkcje prognozowania
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: A. Zeliaœ, B. Pawe³ek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przyk³ady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 14.

Prognozowanie wielkoœci i zmian zjawisk spo³eczno-ekonomicznych w zale¿noœci od dostêpnych informacji mo¿e byæ przeprowadzane ró¿nymi technikami.
Z punktu widzenia poziomu sformalizowania procedur badawczych prognozy
zmian procesów spo³eczno-gospodarczych mog¹ byæ przeprowadzane z wykorzystaniem metod matematyczno-statystycznych oraz niematematycznych. Jak
wynika z rysunku 2, jedn¹ z metod prognozowania gospodarczego jest metoda
prognozowania przez analogiê. Metoda ta opiera siê na „wnioskowaniu o posiadaniu pewnej cechy przez dany przedmiot na podstawie jego podobieñstwa do
innych przedmiotów maj¹cych tê w³aœnie cechê”2. Na tej podstawie mo¿na
stwierdziæ, ¿e metoda prognozowania przez analogiê polega na „przewidywa-

1

2

P. Dittmann, Prognozowanie w przedsiêbiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004, s. 32.
Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
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niu okreœlonej zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych,
których zmiany w czasie s¹ podobne, jakkolwiek nierównomierne”3.
W odró¿nieniu od ekstrapolacji prawid³owoœci opisuj¹cych dane zjawisko
w przesz³oœci, istot¹ metody analogowej jest za³o¿enie wspólnego przebiegu
prawid³owoœci (podobieñstwa) rozwoju zjawisk spo³eczno-gospodarczych.
W grupie metod prognozowania przez analogiê wyró¿nia siê:
– analogiê przestrzenn¹ – przewidywanie zajœcia okreœlonego zjawiska na podstawie informacji o wystêpowaniu takiego zjawiska na innym obszarze;
– analogiê przestrzenno-czasow¹ – prognozowanie danego zjawiska przez
przenoszenie prawid³owoœci w zakresie jego kszta³towania siê w danym czasie
z okreœlonej przestrzeni gospodarczej na inne obszary, w których zjawisko to
nie wystêpuje (metoda ta pozwala na opracowanie prognozy przebiegu zjawiska na danym obszarze, gdy wystêpuje opóŸnienie w rozwoju tego zjawiska w stosunku do innych obszarów)4.
Metody prognozowania

Metody matematyczno-statystyczne

Metody niematematyczne

metoda ankietowa
metoda ekspercka
metoda intuicyjna
metoda ekspertyz
metoda delficka
metoda refleksji
metoda wnioskowania
przez analogiê
inne metody

Rysunek 2. Systematyka g³ównych metod prognozowania gospodarczego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: A. Zeliaœ, B. Pawe³ek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne.
Teoria, przyk³ady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 16.

Podstawowym problemem metodologicznym prognozowania przez analogiê
jest okreœlenie podobieñstwa zmiennych. W przypadku analogii przestrzenno-czasowych nale¿y stosowaæ iloœciowe kryteria podobieñstwa, do których zaliczyæ
mo¿na:
– kryterium podobieñstwa poziomu,
– kryterium podobieñstwa kszta³tu.
3

4

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieœlak, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 180.
A. Zeliaœ, B. Pawe³ek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przyk³ady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 335–336.
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Uznaje siê, ¿e dwie zmienne spe³niaj¹ kryterium podobieñstwa pod wzglêdem poziomu, jeœli w pewnym momencie lub okresie osi¹gnê³y podobn¹ wartoœæ, czyli gdy zmienna prognozowana osi¹ga wartoœæ zbli¿on¹ do wartoœci
zmiennej przyjêtej za podstawê porównañ. Z kolei dwie zmienne s¹ podobne
pod wzglêdem kryterium kszta³tu, je¿eli charakteryzuj¹ siê podobnymi zmianami w czasie, przy czym zmiany zmiennej prognozowanej s¹ póŸniejsze w stosunku do zmiennej przyjêtej jako punkt odniesienia5.
Metody analogii przestrzennych oraz przestrzenno-czasowych s¹ wa¿nym
elementem wykorzystywanym przy sporz¹dzaniu prognoz na podstawie miêdzynarodowych badañ porównawczych. Doœwiadczenia miêdzynarodowe mog¹
byæ istotnym punktem odniesienia w warunkach braku dostatecznych informacji dotycz¹cych dotychczasowego kszta³towania siê danego zjawiska w kraju.

2. Transportowe wykorzystanie drogi wodnej dolnej £aby
Kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej dolnej Wis³y uwarunkowane jest wystêpowaniem popytu na przewozy t¹ drog¹ wodn¹. Zastosowanie
tradycyjnych metod prognozowania popytu na przewozy, jak wczeœniej wspomniano, jest utrudnione ze wzglêdu na jej niewielkie znaczenie transportowe.
Aktualnie przewozy ³adunków na dolnej Wiœle szacowane s¹ na poziomie
ok. 0,5 mln ton (1,6 mln tkm)6. Zastosowanie metody wnioskowania przez analogiê transportowego znaczenia œródl¹dowych dróg wodnych w Europie mo¿e
w tym przypadku stanowiæ istotn¹ podstawê badañ mo¿liwoœci wykorzystania
dolnej Wis³y w obs³udze potrzeb przewozowych gospodarki.
Warunkiem zastosowania prognozowania analogowego, jak ju¿ wspomniano, jest wystêpowanie wyraŸnego podobieñstwa pomiêdzy badanymi zjawiskami pojawiaj¹cymi siê w ró¿nej przestrzeni gospodarczej. Spoœród œródl¹dowych
dróg wodnych w Europie Zachodniej najbardziej zbli¿ona do dolnej Wis³y jest
£aba (rys. 3). Podobieñstwo to wynika z podobnego uk³adu tych dróg wodnych
wzglêdem portów morskich oraz warunków nawigacyjnych.
Na £abie, podobnie jak Polsce, ze wzglêdu na zró¿nicowane i niestabilne parametry techniczne eksploatowane s¹ przede wszystkim zestawy pchane. W takim
przypadku istnieje bowiem mo¿liwoœæ dostosowania wielkoœci sk³adu barek do
istniej¹cych warunków nawigacyjnych7. Dlatego te¿ ta droga wodna mo¿e stanowiæ miarodajn¹ podstawê zastosowania metody analogii w szacowaniu i prognozowaniu popytu na przewozy ³adunków drog¹ wodn¹ dolnej Wis³y.
5
6
7

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania…, s. 181.
Transport – wyniki dzia³alnoœci w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
Relatywnie lepsze parametry na tej drodze wodnej wystêpuj¹ na odcinku pomiêdzy portem
ochronnym Wittenberga a Hamburgiem, mo¿liwa jest tam eksploatacja zestawów barek o d³ugoœci
190 m i szerokoœci 24 m o ³¹cznym tona¿u 4 tys. ton.

Zastosowanie metody wnioskowania przez analogiê w zakresie prognozowania...

355

Rysunek 3. Œródl¹dowe drogi wodne w Niemczech
ród³o: Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in Zahlen zwischen Elbe und Oder, „Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes” (WSV.de), http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Statistischer_Verkehrsbericht_2013.pdf [dostêp: 1.02.2016].

W 2013 r. ³¹czne przewozy na £abie wynosi³y 17,6 mln ton (w 2012 r. – 16,3 mln
ton)8, ze wzglêdu jednak na zró¿nicowane warunki nawigacyjne najintensywniej w celach transportowych wykorzystywana jest £aba na dolnym odcinku,
poni¿ej Hamburga (9–10 mln ton rocznie)9. Wynika to z relatywnie du¿ego znaczenia tej drogi wodnej w obs³udze przewozów na zapleczu portu morskiego
w Hamburgu, szczególnie w obs³udze ³adunków masowych ciek³ych i masowych suchych (rys. 4).
Najwiêksze przewozy i ruch statków obserwowany jest na œluzie Geesthacht
(585,86 km), na której w 2014 r. odnotowane zosta³y przewozy na poziomie
10,9 mln ton, z czego 7,1 mln ton zrealizowano w górê rzeki i 3,8 mln ton w dó³
rzeki. Jak wynika z rysunku 5, przewozy te od 2004 r. wykazuj¹ ustabilizowany
8

9

Inland Navigation in Europe, Markt Observation 2014, Central Commission for the Navigation of
the Rhine, European Commission, Strasbourg 2014.
Inland Navigation in Europe, Markt Observation 2012-1, Central Commission for the Navigation
of the Rhine, European Commission, Strasbourg 2012.
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poziom. Znaczna intensywnoœæ przewozów na tej œluzie obserwowana jest tak¿e
w zakresie przewozów kontenerowych. W 2013 r. na œluzie Geesthacht obs³u¿ono 90 tys. TEU, a w 2014 r. – 95,9 tys. TEU (tab. 1).
¿egluga œródl¹dowa

masowe ciek³e

transport kolejowy

masowe suche

transport samochodowy

kontenery

³adunki ro-ro

³adunki ogó³em

Rysunek 4. Udzia³ ¿eglugi œródl¹dowej w obs³udze portu morskiego w Hamburgu wed³ug
asortymentów ³adunków
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Prognose des Umschlagpotenzials und des Modal Splits
des Hamburger Hafens für die Jahre 2020, 2025 und 2030, Bremen, Mai 2015, s. 124, http://www.hamburgport-authority.de/de/presse/studien-und-berichte/Documents/Endbericht_Potenzialprognose_Mai2015_
5.pdf [dostêp: 8.02.2016].

W przewozach ³adunków na œluzie tej obs³u¿ono w 2012 r. 16,5 tys. statków
(8,2 tys. w górê rzeki i 8,3 tys. w dó³ rzeki), a w 2014 r. – 17,9 tys. jednostek (8,9 tys.
w górê rzeki i 9,0 w dó³ rzeki). Przewa¿aj¹ statki o tona¿u 1200 i 1500 ton (tab. 2).
12
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(mln ton)
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Rysunek 5. Przewozy ³adunków notowane na œluzie Geesthacht (585,86 km) w latach
2004–2013
ród³o: Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in Zahlen zwischen Elbe und Oder, „Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes” (WSV.de), http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Statistischer_Verkehrsbericht_2013.pdf [dostêp: 20.02.2016]; Güterverkehrsströme zwischen Elbe und
Oder, Stand Dezember 2014, WSV.de, http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Gueterverkehrsstroeme_zwischen_Elbe_und_Oder_2014.pdf [dostêp: 20.02.2016].
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Tabela 1. Przewozy kontenerów notowane na œluzie Geesthacht w latach 2008–2013 (tys. TEU)
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

w górê rzeki

51,6

44,8

44,4

52,3

43,9

46,7

50,3

w dó³ rzeki

48,3

42,8

43,0

49,2

41,7

43,7

45,6

100,0

87,7

87,4

101,5

85,6

90,4

95,9

Wyszczególnienie

ogó³em

ród³o: Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in Zahlen zwischen Elbe und Oder, „Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes” (WSV.de), http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Statistischer_Verkehrsbericht_2013.pdf [dostêp: 20.02.2016]; Güterverkehrsströme zwischen Elbe und
Oder, Stand Dezember 2014, WSV.de, http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Gueterverkehrsstro- eme_zwischen_Elbe_und_Oder_2014.pdf [dostêp: 20.02.2016].

Tabela 2. Ruch statków w przewozach ³adunków na œluzie Geesthacht (liczba jednostek)
Rok

2012

2013

2014

statki o tona¿u do 900 ton (w³¹cznie)

3258

2571

2594

statki o tona¿u 1200 ton

4996

4852

5091

statki o tona¿u 1500 ton

4774

5505

5756

statki o tona¿u 2000 ton

3029

3236

3732

statki o tona¿u 2500 ton

438

572

750

0

2

4

16 495

16 738

17 927

8229
8266

8347
8391

8933
8994

Wyszczególnienie

statki o tona¿u powy¿ej 2500 ton
ogó³em
w tym:
– w górê rzeki
– w dó³ rzeki

ród³o: Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in Zahlen zwischen Elbe und Oder, „Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes” (WSV.de), http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Statistischer_Verkehrsbericht_2013.pdf [dostêp: 20.02.2016]; Güterverkehrsströme zwischen Elbe und
Oder, Stand Dezember 2014, WSV.de, http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Gueterverkehrsstroeme_ zwischen_Elbe_und_Oder_2014.pdf [dostêp: 20.02.2016].

Dla porównania, w rejonie Magdeburga przewozy na £abie s¹ znacznie
mniejsze i wykazuj¹ w ostatnich latach tendencjê do zmniejszania siê. W 2014 r.
przewozy ³adunków odnotowane w tym regionie wynosi³y tylko 421,2 tys. ton,
w tym 9,8 tys. TEU (tab. 3). Przewozy te by³y wiêc odpowiednio 26-krotnie i prawie 10-krotnie mniejsze ani¿eli odnotowane na œluzie Geesthacht. W konsekwencji i ruch statków w regionie Magdeburga w 2014 r. by³ prawie 10-krotnie
ni¿szy. W regionie Magdeburga w 2014 r. zarejestrowano 1823 statki, w tym o tona¿u 1500 ton i wy¿szym tylko 264 jednostki (tab. 4).
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Tabela 3. Potoki przewozowe na £abie w regionie Magdeburga
Rok

Przewozy ³adunków w tys. ton

Przewozy kontenerów w tys. TEU

2011

809,7

13,8

2012

784,2

13,2

2013

770,0

15,3

2014

421,2

9,8

ród³o: Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in Zahlen zwischen Elbe und Oder, „Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes” (WSV.de), http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Statistischer_Verkehrsbericht_2013.pdf [dostêp: 20.02.2016]; Güterverkehrsströme zwischen Elbe und
Oder, Stand Dezember 2014, WSV.de, http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Gueterverkehrsstroeme_ zwischen_Elbe_und_Oder_2014.pdf [dostêp: 20.02.2016].

Tabela 4. Ruch statków w przewozach ³adunków na £abie w regionie Magdeburga (liczba
jednostek)
Rok
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

statki o tona¿u do 900 ton (w³¹cznie)

874

908

707

statki o tona¿u 1200 ton

1238

1239

852

statki o tona¿u 1500 ton

325

275

227

statki o tona¿u 2000 ton

58

58

31

statki o tona¿u 2500 ton

13

14

6

statki o tona¿u powy¿ej 2500 ton

2

2

0

ogó³em
w tym:

2510

2496

1823

– w górê rzeki
– w dó³ rzeki

1255
1255

1255
1241

913
910

ród³o: Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in Zahlen zwischen Elbe und Oder, „Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes” (WSV.de), http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Statistischer_Verkehrsbericht_2013.pdf [dostêp: 20.02.2016]; Güterverkehrsströme zwischen Elbe und
Oder, Stand Dezember 2014, WSV.de, http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Gueterverkehrsstroeme_ zwischen_Elbe_und_Oder_2014.pdf [dostêp: 20.02.2016].

Mniejsze potoki przewozowe na œrodkowym odcinku £aby wynikaj¹ z mo¿liwoœci jego ominiêcia poprzez Kana³ Boczny £aby (Elbe–Seiten–Kanal). Jest to
alternatywna w stosunku do £aby œródl¹dowa droga wodna miêdzy Hamburgiem a Magdeburgiem. G³êbokoœæ gwarantowana na tej drodze wodnej wynosi
4,0 m, co umo¿liwia eksploatacjê statków o zanurzeniu 2,5 metra z pe³nym
obci¹¿eniem przez ca³y rok.
W 2013 r. na œluzie Uelzen na tym kanale zarejestrowano przewozy na poziomie 9,5 mln ton, w tym 6,6 mln ton w górê rzeki i 2,9 mln ton w dó³ rzeki. To
alternatywne po³¹czenie wodne jest coraz czêœciej wykorzystywane przez armatorów ¿eglugi œródl¹dowej. W 2014 r. na kanale zrealizowany zosta³, jak do tej
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pory, rekordowo wysoki poziom przewozów – 11 mln ton ³adunków, tj. 16%
wiêcej ni¿ w roku poprzednim10.
Z obserwacji wynika, ¿e znaczenie £aby w przewozach ró¿nych grup asortymentowych ³adunków jest zró¿nicowane na poszczególnych odcinkach drogi
wodnej. O strukturze asortymentowej na dolnej £abie mog¹ œwiadczyæ np. obserwacje dotycz¹ce obs³ugiwanych statków na œluzie Geesthacht, z kolei na
£abie œrodkowej – ruch statków w rejonie Magdeburga (tab. 5).
Na œluzie Geesthacht w strukturze asortymentowej ³adunków przewo¿onych w górê rzeki dominuje wêgiel oraz ropa i jej produkty. Na te grupy asortymentowe przypada 72,3% ogó³u ³adunków. £adunki pozosta³e, w tym kontenery, stanowi¹ 5,4% przewozów w górê rzeki odnotowanych na œluzie Geesthacht.
W dó³ rzeki dominuj¹ natomiast przewozy produktów rolnictwa i leœnictwa
(prawie 40% przewozów ogó³em w tej relacji). Przewozy ³adunków pozosta³ych
w dó³ rzeki stanowi³y w 2013 r. 12,7% przewozów.
Tabela 5. Struktura asortymentowa przewozów ³adunków w 2013 r. na £abie (tys. t)
Wyszczególnienie

Œluza Geesthacht
w górê rzeki

w dó³ rzeki

£aba w rejonie Magdeburga
w górê rzeki

w dó³ rzeki

produkty rolnictwa i leœnictwa

104,4

1338,6

1,5

282,4

¿ywnoœæ i pasze

511,7

256,4

44,7

27,0

wêgiel

2065,6

33,5

2,9

ropa i produkty ropy naftowej

0

2583,8

141,5

0

ruda metalu i z³om

127,3

107,4

2,5

49,4

produkty metalowe

118,0

26,0

1,8

13,2

99,2

640,4

82,8

5,8
110,7

materia³y budowlane
nawozy

0,4

24,3

258,8

6,5

produkty chemiczne

450,1

142,5

2,8

0,9

pozosta³e ³adunki

344,4

430,1

41,3

93,1

6428,8

3375,2

186,8

582,9

ogó³em

ród³o: Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in Zahlen zwischen Elbe und Oder, „Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes” (WSV.de), http://www.wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Statistischer_Verkehrsbericht_2013.pdf [dostêp: 20.02.2016].

W regionie Magdeburga w przewozach w górê rzeki dominuj¹ natomiast
materia³y budowlane (44,3%), a w przewozach w dó³ rzeki, podobnie jak w przypadku przewozów zarejestrowanych na œluzie Geesthacht, przewozy produktów
rolnictwa i leœnictwa (48,4%).

10

Der Elbe fehlt kein Ausbau, sondern das Wasser, http://www.elbeinsel.de/info/info_2015/15-03-11_
Der-Elbe-fehlt-kein-Ausbau.html [dostêp: 1.02.2016]; Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in
Zahlen zwischen Elbe und Oder...
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Podsumowanie
Brak krajowych doœwiadczeñ w zakresie wykorzystania transportu wodnego
œródl¹dowego w obs³udze potrzeb przewozowych gospodarki narodowej wymusza stosowanie do prognozowania tego zjawiska innych metod. Jedn¹ z wa¿nych podstaw badañ dotycz¹cych mo¿liwoœci wykorzystania transportu wodnego œródl¹dowego w obs³udze potrzeb przewozowych gospodarki mo¿e byæ
metoda analogii.
Na podstawie zaobserwowanych tendencji w zakresie transportowego wykorzystania drogi wodnej £aby mo¿na za³o¿yæ, ¿e po odpowiednim zagospodarowaniu podobn¹ rolê w systemie transportowym Polski mog³aby odegraæ droga
wodna dolna Wis³a. Mo¿na uznaæ, ¿e na tej drodze wodnej realne s¹ przewozy
na poziomie 10–12 mln ton i eksploatacja statków o tona¿u od 1200–1500 ton. Po
zagospodarowaniu Wis³a mog³aby przyczyniæ siê do usprawnienia powi¹zañ
transportowych portu morskiego w Gdañsku z zapleczem. W œwietle aktualnych doœwiadczeñ odnoœnie do roli £aby w obs³udze portu morskiego Hamburg mo¿na przyj¹æ, ¿e droga wodna dolna Wis³a mog³aby przej¹æ nawet 10%
ogólnych przewozów pomiêdzy portem morskim w Gdañsku a zapleczem.
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THE ANALOGY CONCLUSION METHOD
IN THE PROCESS OF FORCASTING OF TRANSPORT DEPLOYMENT
OF LOWER VISTULA WATERWAY
Summary: In the article, the nature of analogy conclusion method and its position in
taxonomy of economic forecasting methods is presented. The method is considered
to be the base of possible transport deployment of Lower Vistula waterway forecasting. The Elbe waterway was recognized as a variable for the forecast. On the basis of
the observer tendencies related to the role of Elbe river in the goods transportation, it
may be assumed that, given a certain level of deployment, The Lower Vistula waterway might play a comparable role in Polish transport system.
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PORT LOTNICZY GDAÑSK JAKO PRZYK£AD
PRZEDSIÊBIORSTWA INICJUJ¥CEGO PROEKOLOGICZNE
ZACHOWANIA W TRANSPORCIE
Streszczenie: Celem artyku³u jest analiza czynników zagro¿enia ekologicznego
w transporcie lotniczym, szczególnie tych, które wynikaj¹ z zanieczyszczeñ spalinami, oraz ha³asu na obszarze lotnisk i terenach przyleg³ych, spowodowanych prac¹
wspó³czesnych, wykorzystywanych powszechnie, pasa¿erskich i towarowych samolotów odrzutowych, samochodów poruszaj¹cych siê po p³ytach lotniska oraz na terenach przyleg³ych, a tak¿e zwi¹zanych np. z nastêpstwami rozbudowy infrastruktury
portowej. Ponadto analizie poddano wybrane dzia³ania organizacyjne, techniczne
i technologiczne podejmowane przez porty lotnicze, aby zniwelowaæ b¹dŸ ograniczyæ owe zagro¿enia, ze szczególnym uwzglêdnieniem gdañskiego portu lotniczego
realizuj¹cego w ostatnich latach szereg inwestycji infrastrukturalnych, potencjalnie
wzmagaj¹cych wystêpowanie tych zagro¿eñ. Najwiêksz¹ ekologiczn¹ uci¹¿liwoœci¹
dla otoczenia zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem lotnisk jest ha³as. Port Lotniczy w Gdañsku,
uwzglêdniaj¹c oddzia³ywanie zwiêkszonej eksploatacji lotniska na obszary zlokalizowane wokó³ niego, wype³nia zadania wynikaj¹ce z przepisów prawnych, ale równie¿,
jako podmiot zarz¹dzaj¹cy, podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do w³¹czenia przedsiêbiorstw zaanga¿owanych w realizacjê zadañ lotniskowych w prace dotycz¹ce ograniczenia szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko naturalne. Podmioty funkcjonuj¹ce
na terenie lotniska (m.in. Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej, agenci handlingowi,
agenci paliwowi), powinny aktywnie podejmowaæ dzia³ania prewencyjne i ograniczaj¹ce wszelkie zidentyfikowane zagro¿enia. Dzia³ania takie œwiadcz¹ o spo³ecznej
odpowiedzialnoœci podmiotu zarz¹dzaj¹cego lotniskiem i mog¹ zachêcaæ innych do
stosowania dobrych praktyk w swojej dzia³alnoœci biznesowej.

Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój transportu w ostatnich dziesiêcioleciach jest istotnym
czynnikiem rozwoju gospodarczego zarówno w aspekcie globalnym, jak i regionalnym. Jednoczeœnie zauwa¿yæ mo¿na narastaj¹ce problemy zwi¹zane z uci¹¿liwoœci¹ wykonywanej dzia³alnoœci transportowej, szczególnie w skali lokalnej,
w du¿ych aglomeracjach miejskich. Niekorzystne efekty tej dzia³alnoœci odczuwalne s¹ w œrodowisku przyrodniczym, ale wp³ywaj¹ tak¿e na spo³eczeñstwo,
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które swój rozwój cywilizacyjny zawdziêcza w du¿ej mierze powszechnemu
rozwojowi tego sektora gospodarki. W obliczu wspó³czesnych zagro¿eñ ze strony transportu, niezwykle istotnym zagadnieniem staje siê zapobieganie ich wystêpowaniu. Niekiedy jest to niemo¿liwe, nale¿y wiêc ograniczaæ zarówno presjê tych zagro¿eñ na œrodowisko, jak i skalê oraz zasiêg ich negatywnych
skutków. Niezbêdne jest wprowadzanie odpowiednich regulacji administracyjnych i prawnych oraz zapewnienie œrodków finansowych i potencja³u ludzkiego dla rozwoju nowych technologii, w³aœciwe zagospodarowanie przestrzenne,
racjonalne projektowanie i utrzymywanie infrastruktury, a tak¿e racjonalizacja
zadañ transportu i edukowanie spo³eczeñstwa1. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce
w sektorze transport–spedycja–logistyka (TSL) powinny czuæ spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci i realizowaæ przedsiêwziêcia proekologiczne zgodne z wymogami prawa, ale równie¿ stosowaæ dobre praktyki gospodarcze
w tym zakresie i podejmowaæ dzia³ania ograniczaj¹ce i niweluj¹ce zidentyfikowane zagro¿enia.

1. Czynniki zagro¿enia ekologicznego w transporcie lotniczym
Dynamiczny rozwój transportu lotniczego generuje szeroki zakres bodŸców
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Pozytywne najczêœciej uto¿samiane
s¹ z rozwojem gospodarczym, natomiast negatywne – z zagro¿eniami œrodowiskowymi. Potrzeby transportowe rosn¹ce w dobie globalizacji przyczyni³y siê do
zwiêkszenia liczby operacji lotniczych, te zaœ spowodowa³y nasilenie negatywnych skutków œrodowiskowych. Relacje transportu lotniczego i œrodowiska
przyrodniczego s¹ rozwa¿ane z punktu widzenia infrastruktury, operacji lotniczych oraz oddzia³ywania samego przemieszczania siê statku powietrznego2.
Lotnictwo emituje zaledwie 2–3% ca³ej emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez ludzkoœæ, istota ich szkodliwoœæ wynika ze znacznej koncentracji
zanieczyszczeñ na ograniczonym obszarze3.
Nale¿y szczególnie œwiadomie podchodziæ do problemu lokalizacji i funkcjonowania portów lotniczych, tj. w taki sposób, aby korzyœci ekonomiczne mog³y
byæ maksymalizowane przy jednoczesnej minimalizacji kosztów œrodowiskowych. Wymaga to od podmiotu zarz¹dzaj¹cego takim obiektem stosowania
odpowiedniej polityki, gdy¿ port lotniczy, jako najintensywniej u¿ytkowany
element infrastruktury transportu lotniczego, jest bezpoœrednio obarczany
odpowiedzialnoœci¹ za zagro¿enia dla œrodowiska przyrodniczego4. Nale¿y pa-

1
2
3
4

A.J. Badyda, Zagro¿enia œrodowiskowe ze strony transportu, „Nauka” 2010, nr 4, s. 115.
P. Trzepacz, Relacje port lotniczy – œrodowisko przyrodnicze, „Prace Geograficzne” 2010, z. 123, s. 131.
M. Je¿, Ekologiczne problemy portu lotniczego, „Prace Instytutu Lotnictwa” 2010, z. 206, s. 63.
P. Trzepacz, Relacje port lotniczy…, s. 132.
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miêtaæ, ¿e jest to efekt ogó³u czynnoœci wynikaj¹cych z obs³ugi przewoŸników
lotniczych i funkcjonowania samego portu.
Zanieczyszczenia œrodowiskowe wokó³ lotnisk mog¹ byæ spowodowane ró¿nymi czynnikami. Do najczêstszych Ÿróde³ emisji zanieczyszczeñ zaliczyæ mo¿na5:
– operacje startów i l¹dowañ,
– operacje wykonywane z udzia³em pojazdów u¿ytkowanych przez pasa¿erów (dojazdy/odjazdy do/z portu lotniczego), a tak¿e przez pracowników portu
lotniczego,
– czynnoœci zwi¹zane z czyszczeniem i utrzymaniem samolotów oraz pojazdów
obs³ugi naziemnej,
– odladzanie samolotów, dróg startowych, dróg ko³owania oraz p³yt postojowych przez stosowanie œrodków przeciwoblodzeniowych,
– czynnoœci zwi¹zane z za³adunkiem oraz przechowywaniem paliwa lotniczego,
– utrzymanie obiektów stanowi¹cych infrastrukturê lotniska,
– prace konstrukcyjne zwi¹zane z budow¹ obiektów portu lotniczego.
Stopieñ zanieczyszczenia wynikaæ mo¿e ze skutków dzia³ania sprzêtu lotniskowego oraz wszelkich s³u¿b naziemnych odpowiedzialnych za bezpieczn¹
obs³ugê samolotów, pasa¿erów i ³adunków na lotnisku, a tak¿e wyprowadzania
pasa¿erów oraz ³adunków poza lotnisko oraz od pracy silników l¹duj¹cych i startuj¹cych samolotów.
Uzupe³niaj¹c powy¿sze, mo¿na zak³ócenia ekosystemu lotnisk podzieliæ na6:
– naziemne:
– œrodki chemiczne do mycia i odladzania samolotów, pasów startowych,
dróg ko³owania i p³yt postojowych,
– rozlewiska paliw, olejów i smarów,
– wzniecanie kurzu,
– ha³as i spaliny wydzielane przez silniki przemieszczaj¹cych siê pojazdów,
– promieniowanie elektromagnetyczne (radary, telefonie komórkowe, przeœwietlarki rentgenowskie);
– samolotowe:
– gor¹ce spaliny wydalane z silników z du¿¹ prêdkoœci¹,
– ogromne iloœci powietrza odprowadzane do otoczenia z kana³ów zewnêtrznych silników z du¿¹ prêdkoœci¹.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e masy powietrza pobierane z bezpoœredniego
otoczenia samolotu niszcz¹ nawierzchniê lotniska. Ruch powietrza wywo³any
prac¹ silników wysusza glebê w pobli¿u pasów startowych i dróg ko³owania,
turbulizuje ruch powietrza, a co najistotniejsze, jest Ÿród³em ha³asu mêcz¹cego
ludzi i zwierzêta.
5
6

Ibidem.
P. G³owacki, S. Szczeciñski, Zagro¿enia ekologiczne wokó³ lotnisk i mo¿liwoœci ich ograniczania, „Prace
Instytutu Lotnictwa” 2011, z. 213, s. 7.
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Rodzaj i intensywnoœæ powstawania wymienionych lotniskowych zagro¿eñ
ekologicznych w znacznym stopniu zale¿y od organizacji prac i czynnoœci niezbêdnych do zapewnienia bezpiecznego l¹dowania, startowania i przemieszczania samolotów po lotnisku. Dzia³ania te zwi¹zane s¹ z wy³adunkiem oraz
za³adunkiem pasa¿erów i ich baga¿y oraz ³adunków, przegl¹dem samolotów
(po i przed lotem), ich sprz¹taniem i tankowaniem itd. Czynnoœci te wymagaj¹
u¿ycia wielu maszyn i urz¹dzeñ, np. samochodów, ci¹gników, spe³niaj¹cych formalne wymogi ochrony œrodowiska, a w szczególnoœci dzia³ania dotycz¹ce
minimalizacji energoch³onnoœci i emisji spalin. Urz¹dzenia te, wyposa¿one w silniki spalinowe, emituj¹ gor¹ce spaliny z ich toksycznymi sk³adnikami (NOx,
CO, HC) oraz du¿e iloœci dwutlenku wêgla (CO2). Co prawda stanowi¹ one znikom¹ iloœæ w porównaniu do emisji szkodliwych substancji wydalanych przez
startuj¹ce i l¹duj¹ce samoloty, jednak ich koncentracja w jednym miejscu stanowi
zagro¿enie ekologiczne dla znajduj¹cych siê w pobli¿u osób. W celu ograniczenia wydalanych spalin d¹¿y siê do wymiany silników w sprzêcie i pojazdach
lotniskowych na bardziej ekonomiczne z zap³onem samoczynnym lub na elektryczne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e te urz¹dzenia tak¿e s¹ Ÿród³em ha³asu7.
Jak wspomniano, g³ównym Ÿród³em zagro¿eñ ekologicznych s¹ turbinowe
silniki odrzutowe, dominuj¹cy rodzaj napêdu samolotów pasa¿erskich. „W ci¹gu
trzech pierwszych minut startu i wznoszenia transoceanicznego samolotu pasa¿erskiego strumieñ otaczaj¹cego powietrza rzêdu 200 tys. m3 doznaje przyspieszenia do oko³o 300 m/s, a strumieñ spalin o objêtoœci oko³o 50 tys. m3 doznaje
przyspieszenia do oko³o 600 m/s, wytwarzaj¹c jednoczeœnie blisko 2 tys. kg CO2,
turbulizuj¹c znaczne objêtoœci powietrza w strefie pasów startowych lotniska
i ich przestrzennych przed³u¿eñ”8. Stwierdziæ mo¿na, ¿e podczas l¹dowania zaburzenia atmosfery strumieniem powietrza s¹ mniejsze ni¿ podczas startu
i wznoszenia, jednak czas ich trwania jest znacznie d³u¿szy.
Operacje lotnicze zwi¹zane s¹ ze znacznymi niedogodnoœciami dla mieszkañców obszarów przylotniskowych nie tylko ze wzglêdu na zatruwanie powietrza
szkodliwymi substancjami, ale tak¿e czêstoœci i intensywnoœci wystêpowania
uci¹¿liwego ha³asu.
Warto nadmieniæ, ¿e polityka linii lotniczych, dotycz¹ca wykorzystywania
coraz wiêkszych samolotów pasa¿erskich (przede wszystkim z powodów
ekonomicznych), przewo¿¹cych nawet 4-krotnie wiêcej osób ni¿ najpopularniejszy obecnie Boeing 737, spowoduje spadek wielkoœci emisji zanieczyszczeñ
w przeliczeniu na jednego pasa¿era, wp³ynie na zmniejszenie ogólnej uci¹¿liwoœci samych portów lotniczych i ograniczy ich negatywne oddzia³ywanie na
œrodowisko. Mniejsza liczba startów i l¹dowañ, dziêki eksploatacji wiêkszych
maszyn, przyniesie odpowiednie korzyœci wynikaj¹ce z rzadszego wykonywa7
8

Ibidem, s. 8.
Ibidem.
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nia czynnoœci zwi¹zanych z czyszczeniem maszyn, powoduj¹cych emisjê zanieczyszczeñ czy te¿ mniejsze oddzia³ywanie ha³asu9. Nale¿y podkreœliæ, ¿e linie
lotnicze znacznie ograniczy³y zu¿ycie paliwa dziêki zmniejszaniu prêdkoœci
przelotowej, wykorzystaniu komputerów do okreœlania optymalnego ³adunku
paliwa oraz wyboru takiej trasy i wysokoœci lotu, aby zu¿ycie paliwa by³o najmniejsze10.
Zwiêkszona spo³eczna i ekologiczna „uci¹¿liwoœæ” lotnictwa spowodowana
jest rozwojem szybkiego lotnictwa pasa¿erskiego. Efektem tego jest opracowanie i wprowadzenie odpowiednich norm wymuszaj¹cych przestrzeganie okreœlonych granic ha³asu startuj¹cych i l¹duj¹cych samolotów oraz zawartoœci
toksycznych sk³adników w spalinach silnikowych. Poprawê w tej dziedzinie
mo¿e przynieœæ modyfikacja silników oraz zastosowanie biopaliw. Ograniczenie
ha³aœliwoœci pracy silników odrzutowych umo¿liwi¹ „zmiany ukszta³towania dysz
wylotowych czy ejektorów dodatkowego strumienia powietrza z atmosfery”11.
Analizuj¹c zagro¿enia œrodowiskowe powodowane dzia³alnoœci¹ transportu
lotniczego, warto zwróciæ uwagê na wystêpuj¹ce trendy w lokalizowaniu portów
lotniczych. Czêsto s¹ one budowane na skraju obszarów zurbanizowanych, stykaj¹cych siê z terenami zieleni otaczaj¹cymi dany oœrodek, co przyczynia siê do
ich degradacji. Jako ¿e porty lotnicze nie s¹ wy³¹cznie miejscami startów i l¹dowañ samolotów, ale przedsiêbiorstwami, które oddzia³uj¹ przestrzennie (np.
przez rozbudowê infrastruktury, budowê dróg dojazdowych, przyci¹ganie innej dzia³alnoœci gospodarczej), trzeba poszukiwaæ takich miejsc do ich lokalizacji, gdzie mo¿liwe bêdzie minimalne nara¿anie œrodowiska przyrodniczego przy
maksymalnej efektywnoœci ekonomicznej takiej inwestycji12. Nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e na lokalizacjê portu lotniczego mog¹ mieæ wp³yw warunki meteorologiczne wystêpuj¹ce na danym terenie, np. kierunek wiatru, co wp³ywa na
bezpieczeñstwo operacji startów i l¹dowania. Ponadto zmiany w œrodowisku
przyrodniczym mog¹ wynikaæ równie¿ z potrzeby wykonania zaawansowanych prac ziemnych (np. w celu wyrównania terenu) czy koniecznoœci usuniêcia i przemieszczenia wielkich iloœci materia³u (np. budowanie sztucznej wyspy
– port lotniczy Kensai w Japonii13). Zajmuj¹c ogromne powierzchnie, obiekty te
mog¹ stanowiæ znacznej wielkoœci nieprzepuszczaln¹ powierzchniê, co mo¿e
powodowaæ ograniczon¹ infiltracjê w ich obrêbie. Problem mog¹ stanowiæ równie¿ incydenty lotnicze, których przyczyn¹ s¹ kolizje ptaków z samolotami.
Podmioty zarz¹dzaj¹ce portami lotniczymi podejmuj¹ próby ograniczenia tego
9
10

11
12

13

P. Trzepacz, Relacje port lotniczy…, s. 130–131.
SAS, przedruk z Getting down to business – coping with climate change, Dodatek do „International Herald Tribune” z 22.05.2009, www.transinfo.pl [dostêp: 28.02.2016].
P. G³owacki, S. Szczeciñski, Zagro¿enia ekologiczne wokó³ lotnisk…, s. 9.
P. Upham i in., Environmental capacity and airport operations: current issues and future prospects, „Journal of Air Transport Management” 2003, vol. 9, no. 3, s. 145–151.
Najbardziej niebezpieczne lotniska na œwiecie, www.wiadomoœci.wp.pl [dostêp: 28.02.2016].
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zagro¿enia przez stosowanie ró¿nych metod odstraszania ptactwa z terenu
portu i jego s¹siedztwa, np. odstraszaj¹c je dŸwiêkiem, za pomoc¹ ptaków drapie¿nych czy modyfikuj¹c warunki siedliskowe ptaków14.

2. Charakterystyka Portu Lotniczego Gdañsk
Port Lotniczy Gdañsk jest wa¿nym miêdzynarodowym i regionalnym portem lotniczym, najwiêkszym lotniskiem w Polsce pó³nocnej, pe³ni rolê lotniska
zapasowego dla Warszawy. Stanowi element paneuropejskiego korytarza transportowego w sieci TEN-T. Po³o¿ony jest w województwie pomorskim, na po³udniowy-zachód od Trójmiasta, w odleg³oœci 13 km od centrum Gdañska, 18 km
od centrum Sopotu oraz 23 km od centrum Gdyni.
Region pomorski zamieszkuje ok. 2,2 mln ludnoœci, z czego w bezpoœrednim
otoczeniu portu lotniczego, w obszarze metropolii trójmiejskiej, mieszka po³owa
mieszkañców województwa. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê po³¹czeñ oferowanych
z/do gdañskiego portu lotniczego oraz dogodne warunki komunikacyjne, zasiêg
oddzia³ywania wykracza poza granice województwa, obejmuj¹c inne oœrodki
miejskie, tj. Elbl¹g, Bydgoszcz, Toruñ, S³upsk, Koszalin i Olsztyn, a obszar ci¹¿enia do
portu lotniczego wyznacza promieñ 200 km, obejmuj¹c województwo pomorskie,
zachodniopomorskie, warmiñsko-mazurskie oraz kujawsko-pomorskie.
Z lotniska w Gdañsku utrzymywane s¹ regularne i bezpoœrednie po³¹czenia
z Warszaw¹ oraz wa¿nymi miastami europejskimi: Barcelon¹, Berlinem, Frankfurtem, Monachium, Kopenhag¹, Londynem, Pary¿em, Dublinem, Helsinkami,
Sztokholmem, Oslo. Liczba pasa¿erów korzystaj¹cych z transportu lotniczego
w ramach analizowanego lotniska systematycznie wzrasta i w roku 2015 wynios³a ponad 3,7 mln15.
Port lotniczy w Gdañsku prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ w zakresie obs³ugi
cargo, w tym kasowo-magazynowej przesy³ek lotniczych krajowych i zagranicznych, ³¹cznie z serwisem towarów niebezpiecznych, wartoœciowych i ³atwo
psuj¹cych siê. Powierzchnia kas i magazynów oraz ich wyposa¿enie pozwala na
pe³n¹ obs³ugê wszelkiego rodzaju przesy³ek.
Powierzchnia portu lotniczego to 232,45 ha, czêœæ lotniskowa obejmuje
189 ha. Lotnisko otaczaj¹ tereny rolnicze, a w pewnej odleg³oœci zlokalizowana
jest zwarta zabudowa mieszkaniowa i zainwestowania miejskiego. Teren Portu
Lotniczego w Gdañsku po³o¿ony jest poza granicami obszarów chronionych
ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody16, otoczony jest przez
grunty bêd¹ce w posiadaniu Portu Lotniczego Gdañsk, Gminy Miasta Gdañska,
prywatnych w³aœcicieli oraz Skarbu Pañstwa.
14
15
16

Dzia³ania takie podejmuj¹ np. porty w Gdañsku, Krakowie, Modlinie, Warszawie.
Port Lotniczy Gdañsk, www.airport.gdansk.pl [dostêp: 11.03.2016].
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
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Lotnisko w Gdañsku posiada jedn¹ drogê startow¹ DS 11/29 o d³ugoœci
2800 m i szerokoœci 45 m. Prawie ca³a d³ugoœæ drogi startowej dostêpna jest
z równoleg³ej drogi ko³owania, która przez szereg dróg szybkiego zejœcia umo¿liwia dostêp do ka¿dego odcinka drogi startowej. Pozwala to na ograniczenie
do minimum czasu zajêcia drogi startowej. Lotnisko posiada 6 p³aszczyzn postoju samolotów (kilkadziesi¹t stanowisk postojowych) oraz dysponuje jedn¹
p³aszczyzn¹ odladzania (dla kilku samolotów).

3. Dzia³ania podjête przez Port Lotniczy Gdañsk w zakresie
zarz¹dzania œrodowiskowego
Zarz¹dzanie œrodowiskowe w Porcie Lotniczym Gdañsk koncentruje siê
na nastêpuj¹cych aspektach œrodowiskowych:
– ochrona przed ha³asem lotniczym i komunikacyjnym,
– gospodarka wodami opadowymi,
– gospodarka odpadami,
– ograniczanie emisji niezorganizowanej do powietrza,
– oszczêdzanie energii i technologie przyjazne œrodowisku.
Od 2010 r. spó³ka prowadzi system ci¹g³ego monitoringu ha³asu lotniczego, pozwala on na ocenê d³ugotrwa³ego poziomu ha³asu i rejestracjê operacji lotniczych
wykonywanych na terenie lotniska zgodnie z planem lotów. We wspó³pracy
z Polsk¹ Agencj¹ ¯eglugi Powietrznej, zmodyfikowano procedury wykonywania operacji startów i l¹dowañ. „Objê³y one m.in. procedurê p³ynnego podejœcia
do l¹dowania (CDA). Celem techniki CDA jest zapewnienie za³ogom warunków
do optymalizacji profilu podejœcia do l¹dowania statku powietrznego w celu
zredukowania wp³ywu ha³asu lotniczego na otoczenie i, w miarê mo¿liwoœci,
zredukowania zu¿ycia paliwa lotniczego i emisji spalin”17.
Prowadzone w latach 2008–2015 inwestycje umo¿liwi³y uporz¹dkowanie gospodarki wodnej w wytypowanych zlewniach wód deszczowych, na których
po³o¿one jest lotnisko. S³u¿by operacyjne dokonuj¹ bie¿¹cej kontroli i konserwacji urz¹dzeñ wodnych. Na terenie lotniska prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów, których bezpieczne dla œrodowiska zagospodarowanie powierza siê wyspecjalizowanym firmom zewnêtrznym. Nowoczesne urz¹dzenia grzewcze i œrodki transportowe oraz utworzenie odpowiedniej liczby parkingów lotniskowych przyczyni³o siê do lepszego zarz¹dzania emisjami do powietrza.
Na podstawie wyników prowadzonego monitoringu œrodowiska i przeprowadzonej Analizy porealizacyjnej…18 zaprojektowano wokó³ lotniska obszar
17
18

Podrêcznik dobrych praktyk, Port Lotniczy Gdañsk Sp. z o.o., Gdañsk 2015 r., s. 22.
Analiza porealizacyjna zwi¹zana z zakoñczeniem realizacji etapu I rozbudowy Portu Lotniczego
Gdañsk im. Lecha Wa³êsy w latach 2008–2012, Eko-konsult, Biuro projektowo-doradcze, Gdañsk 2013.
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ograniczonego u¿ytkowania (OOU). Powsta³ on na bazie uwarunkowañ wynikaj¹cych z wdro¿enia dostêpnych dzia³añ technicznych, organizacyjnych i technologicznych. Decyzjê o utworzeniu obszaru ograniczonego u¿ytkowania
podj¹³ sejmik województwa w drodze uchwa³y w dniu 29 lutego 2016 r. Ustanowienie takiego obszaru jest podyktowane zapisami ustawy prawo ochrony œrodowiska. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, eksploatacja instalacji, równie¿ lotniska, powoduj¹cej emisjê ha³asu, nie powinna, co do zasady, przekraczaæ standardów jakoœci œrodowiska poza terenem, do którego prowadz¹cy tê instalacjê
ma tytu³ prawny. Wyj¹tkiem od tej zasady, okreœlonym w art. 135 ustawy, jest
utworzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania. Je¿eli w zwi¹zku z funkcjonowaniem lotniska utworzony zostanie obszar ograniczonego u¿ytkowania, jego
eksploatacja nie powinna powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska poza tym obszarem19. Obecnie trwa etap wdra¿ania zapisów wynikaj¹cych z uchwa³y. W zwi¹zku z powy¿szym przeanalizowano dobre praktyki
stosowane na podobnych lotniskach w Polsce i ustalono, ¿e rozwi¹zania wdro¿one w Poznaniu stanowi¹ najlepsze praktyki w tym zakresie. Przyjêto tam rozwi¹zania zgodne ze sprawdzonymi zasadami stosowanymi na lotnisku w Madrycie. Ciekawym rozwi¹zaniem jest opracowanie ci¹gle aktualizowanej bazy
danych, która uwzglêdnia technologiê budowy budynków w poszczególnych
latach, tj. od momentu ich powstania do dnia wprowadzenia danych do bazy.
Stanowi to podstawê w³aœciwej oceny szacunkowych wydatków odszkodowawczych dla zarz¹du lotniska. Ponadto w spó³ce opracowano korzystne dla mieszkañców procedury koncyliacyjne s³u¿¹ce do pozas¹dowego, szybkiego rozpatrywania wniosków dotycz¹cych poprawy klimatu akustycznego w budynkach20.
Identyfikacja i stosowanie dobrych praktyk w zakresie ograniczania szkodliwego oddzia³ywania ha³asu lotniczego na œrodowisko odnosi siê do21:
– redukcji ha³asu u jego Ÿród³a,
– procedur operacyjnych dotycz¹cych minimalizowania ha³asu,
– ograniczeñ w dzia³alnoœci operacyjnej,
– planowania przestrzennego i zagospodarowania gruntami wokó³ lotniska,
– dzia³añ organizacyjnych i dzia³añ w zakresie edukacji ekologicznej.
Zgodnie z aneksem XVI Konwencji o miêdzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r., tzw. konwencji chicagowskiej, wszystkie statki powietrzne powinny spe³niaæ wymagania ochrony œrodowiska w zakresie ha³asu.
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego potwierdza spe³nienie tych wymagañ przez wyda19
20

21

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
Analiza benchmarkingowa – dotycz¹ca zarz¹dzania procesem tworzenia obszaru ograniczonego
u¿ytkowania (OOU) wokó³ portów lotniczych oraz rozstrzygania roszczeñ zg³oszonych w nastêpstwie utworzenia tego obszaru – rekomendacje dla Portu Lotniczego im. Lecha Wa³êsy w Gdañsku wynikaj¹ce z doœwiadczeñ wybranych, polskich portów lotniczych, Gdañsk 2013.
Podrêcznik dobrych…, s. 43.
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nie œwiadectwa zdatnoœci w zakresie ha³asu. Dzia³ania prowadz¹ce do maksymalnego ograniczenia powierzchni nara¿onych na ha³as na lotniskach wspomaga zmiana procedury startów i l¹dowañ. Zgodnie z nowymi procedurami tor
lotu wznoszenia i podejœcia do l¹dowania samolotu jest tak dobierany, aby nad
obszarem chronionym by³ na mo¿liwie du¿ej wysokoœci, a kontynuowanie lotu
odbywa³o siê w sposób zapewniaj¹cy minimaln¹ emisjê ha³asu. W obszarze
dzia³alnoœci operacyjnej proponuje siê ró¿nego rodzaju ograniczenia. Wprowadza siê procedury dotycz¹ce okreœlenia optymalnej œcie¿ki podejœcia startu
i l¹dowania, ograniczenia w u¿ywaniu rewersów w trakcie l¹dowania, ograniczanie liczby operacji (np. noc¹), ograniczenia w eksploatacji samolotów na ziemi
(np. zakaz testów lub prób silników albo potrzeba uzyskania specjalnej zgody).
W celu ochrony mieszkañców przed negatywnymi skutkami ha³asu wokó³ lotnisk tworzy siê, jak wspomniano wczeœniej, obszary ograniczonego u¿ytkowania. S¹ to tereny, na których przekraczane s¹ dopuszczalne poziomy ha³asu
i wymagane jest wprowadzenie dzia³añ ochronnych. Mog¹ one dotyczyæ ograniczeñ w zakresie przeznaczenia terenu oraz preferowanych sposobów korzystania z niego, mo¿na tak¿e okreœliæ wymagania techniczne w odniesieniu do
budynków istniej¹cych i projektowanych tak, aby spe³nia³y okreœlone normy,
chroni¹c u¿ytkowników przed nadmiernym ha³asem. Cenn¹ informacj¹ s¹
mapy akustyczne tworzone na bazie pomiarów ha³asu dokonywanych w ci¹gu
roku. Stanowi¹ one podstawê do zmiany przebiegu procedur ruchu dolotu i odlotu statków powietrznych22.
Zarz¹dzaj¹cy lotniskiem mo¿e prowadziæ dzia³ania edukacyjne oraz usprawniaj¹ce obs³ugê samolotów na lotnisku, maj¹ce charakter proekologiczny.
Jednym z takich dzia³añ jest elektryfikacja sprzêtu wykorzystywanego do obs³ugi
naziemnej. Dodatkowym elementem jest zapewnienie GPU (ground power unit)
na stanowiskach postojowych. Zastosowanie generatorów pr¹du minimalizuje
u¿ytkowanie APU (auxiliary power unit). Nale¿y wspomnieæ o tym, ¿e tak¿e struktura przewoŸników operuj¹cych na danym lotnisku ma znaczenie. Operatorzy
LCC (low cost carriers) ze wzglêdu na charakterystykê swojego planu biznesowego d¹¿¹ do oszczêdnoœci za pomoc¹ ograniczania obs³ugi samolotu na ziemi
do minimum. Linie LLC najczêœciej limituj¹ nastêpuj¹ce us³ugi: autobusy
dla pasa¿erów, wózki baga¿owe/wielkoœæ baga¿u, catering23.
Port Lotniczy w Gdañsku podejmuje ró¿ne inicjatywy d¹¿¹ce do minimalizacji
zagro¿eñ œrodowiskowych powodowanych przez ró¿ne podmioty gospodarcze
funkcjonuj¹ce na terytorium i w obrêbie lotniska. Wspó³pracuj¹c z tymi firmami,
aktywnie uczestniczy w realizacji dzia³añ prewencyjnych i ograniczaj¹cych
wszelkie zidentyfikowane i potencjalne zagro¿enia.

22
23

Materia³y wewnêtrzne Portu Lotniczego Gdañsk, www.airport.gdansk.pl.
Podrêcznik dobrych…, s. 44–47.
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Podmiotem odpowiedzialnym za ustanowienie standardowych procedur odlotów i dolotów oraz ich optymalizacjê jest Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej.
Procedury na lotnisku w Gdañsku skonstruowano w ten sposób, by zredukowaæ wp³yw ha³asu lotniczego na otoczenie i w miarê mo¿liwoœci zredukowaæ
zu¿ycie paliwa lotniczego oraz emisjê spalin. W przypadku standardowych warunków wszystkie samoloty, pod¹¿aj¹ okreœlon¹ tras¹ z za³o¿on¹ prêdkoœci¹
i na okreœlonych wysokoœciach. Dobór trasy, oprócz wzglêdów bezpieczeñstwa,
uwzglêdnia rozmieszczenie obiektów chronionych akustycznie oraz lokalizacjê
terenów przeznaczonych pod funkcjê mieszkaniow¹.
Podczas planowania zmian w procedurach uwzglêdniono fakt, ¿e zaraz
po starcie samoloty przelatuj¹ nad gêst¹ zabudow¹ mieszkaniow¹. Poziom
ha³asu przy zakrêtach mo¿e byæ wy¿szy ni¿ podczas lotu, co wynika z koniecznoœci zwiêkszenia ci¹gu podczas wykonywania tego manewru. W wyniku analizy
uwag mieszkañców, szczególnie mieszkañców Banina, ustalono wyd³u¿enie
segmentu odlotu po starcie wzd³u¿ osi pasa do 7. mili. Dziêki temu ha³as bêdzie
bardziej skoncentrowany w osi pasa startowego, co zmniejszy mo¿liwoœæ jego
rozproszenia w kierunkach pó³nocnym i po³udniowym. Zatem zasiêg ha³asu
bêdzie skoncentrowany na obszarze ograniczonego u¿ytkowania. Na lotnisku
w Gdañsku stosuje siê technikê CDA. Ma to wp³yw na zmniejszenie ha³asu
o oko³o 2–3 dB24.
Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej wspó³pracuje z Portem Lotniczym
w Gdañsku równie¿ w zakresie wprowadzenia ró¿nych ograniczeñ, tj. zakazu
stosowania maksymalnego rewersu silników w czasie l¹dowania. Nale¿y stosowaæ wyd³u¿ony dobieg po l¹dowaniu i redukowaæ moc silników podczas startu
przez wykorzystanie pe³nego dystansu drogi startowej. Zgodnie z przepisami
opublikowanymi w AIP Polska, operatorzy statków powietrznych zobowi¹zani
s¹ do w³¹czania transponderów ADS-B przed wlotem i wylotem do i z gdañskiego lotniska. Pozwala to na kontrolê przestrzegania procedur. Dziêki takiemu
dzia³aniu mo¿na precyzyjnie okreœliæ, jaki samolot wykonywa³ operacjê zarejestrowan¹ za pomoc¹ systemu monitoringu ha³asu lotniczego, a tak¿e ustaliæ typ
statków powietrznych pod wzglêdem ich uci¹¿liwoœci akustycznej.
Port Lotniczy Gdañsk wprowadzi³ zasadê, ¿e statki powietrzne z w³asnym
napêdem ko³uj¹ na p³ytach postojowych z minimaln¹ moc¹ silników i nie ma
mo¿liwoœci utworzenia stanowiska do prób silników. Wykonywanie wszelkich
prób silników jest dopuszczalne po uzyskaniu zezwolenia od dy¿urnego operacyjnego portu i ATC (Air Trafic Control) i przy zachowaniu szczególnej ostro¿noœci. Aby potwierdziæ spe³nianie wymagañ w zakresie ograniczania poziomu
ha³asu, prowadzone s¹ wyrywkowe kontrole certyfikatów ha³asowych wydanych dla statków powietrznych wykonuj¹cych operacje na lotnisku w Gdañsku.
Za dobr¹ praktykê nale¿y uznaæ preferowanie, w formu³owanych wytycznych
24

Ibidem.
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projektowych, takiego sytuowania obiektów, by ograniczaæ rozprzestrzenianie
siê ha³asu naziemnego25.
Agent handlingowy jest odpowiedzialny za przeprowadzanie procedury odladzania samolotów przy wy³¹czonych silnikach lub silnikach na biegu ja³owym.
Na lotnisku sukcesywnie wprowadzane s¹ i udostêpniane do wykorzystania,
zasilane energi¹ elektryczn¹, urz¹dzenia typu GPU. Regularnie prowadzona
jest wymiana ró¿nych urz¹dzeñ, takich jak: samochody, taœmoci¹gi oraz holowniki do wypychania samolotów (push back) na elektryczne. Obecnie niemal
2/3 tych urz¹dzeñ ma napêd elektryczny.

Podsumowanie
Wiedza o negatywnych aspektach funkcjonowania obiektów infrastruktury
punktowej transportu lotniczego (lotnisk) jest szans¹ na uczynienie ich mniejszym obci¹¿eniem zarówno dla œrodowiska, jak i dla cz³owieka.
Stosowane przez Port Lotniczy w Gdañsku praktyki ograniczania szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko odpowiadaj¹ dobrym praktykom przyjêtym
na podobnych lotniskach u¿ytku cywilnego. Port Lotniczy Gdañsk Sp. z o.o. podejmuje szereg inicjatyw zmierzaj¹cych do prowadzenia sta³ego dialogu
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, w³adzami regionalnymi oraz szeroko pojêtymi grupami
interesariuszy.
Wyniki monitoringu ha³asu, polityka planowania przestrzennego oraz rezultaty komunikacji spo³ecznej powinny stanowiæ podstawê wspó³dzia³ania
zarz¹dzaj¹cego lotniskiem z organami samorz¹du terytorialnego oraz podmiotami realizuj¹cymi swoje funkcje na terenie portu lotniczego.
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GDAÑSK AIRPORT AS AN EXAMPLE OF AN ENTERPRISE INITIATING
PRO-ECOLOGICAL BEHAVIOUR IN TRANSPORT
Summary: The aim of the article is to analyze factors of ecological hazards in air
transportation, with particular attention to those resulting from flue gas and noise
pollution in airport and adjacent areas, caused by operation of contemporary commonly used passenger and cargo jets, cars utilized at airports, as well as related to e.g.
the consequences of the development of airport infrastructure. Furthermore, selected
organizational, technical and technological actions undertaken by airports in order to
eliminate or minimize the threats are analyzed, including measures taken by Gdansk
Airport in connection with implementation of number of potentially environmentally
threatening infrastructural investments in recent years. The largest burden to the environment associated with operation of the airports and air transportation is noise.
However, taking into consideration impacts from increased airport activity on
surrounding areas, Gdañsk Airport, apart from implementation of measures deriving
from the legal framework, undertakes actions to involve other airport-related entities
in works on reducing negative impacts on the environment. Entities operating at the
airport area (e.g. PANSA, handling agents, fuel agents etc.) should take active part in
preventing and mitigating any risks identified. Such undertakings highlight the social
responsibility of the entity managing the airport and can encourage others to adopt
good practices in their business activities.
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NOWA STRATEGIA
ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO W EUROPIE –
WYZWANIA DLA POLSKI
Streszczenie: W artykule zaprezentowano now¹ strategiê rozwoju transportu lotniczego w Europie przyjêt¹ przez Komisjê Europejsk¹ w grudniu 2015 r. W rozwa¿aniach skoncentrowano siê na:
– charakterystyce ga³êzi i jej rynku jako strukturach spo³eczno-gospodarczego rozwoju w drugiej dekadzie XXI w.,
– strategicznych celach rozwoju transportu lotniczego w Unii Europejskiej (UE) do
2034 r.,
– wskazaniu na potencjalne korzyœci wynikaj¹ce z realizacji nowej Europejskiej
strategii w dziedzinie lotnictwa,
– wyzwaniach dla polskiego transportu lotniczego w œwietle nowej, europejskiej
strategii i polskiej polityki rozwoju kraju.
Podstawowym celem opracowania jest przybli¿enie za³o¿eñ i priorytetów nowego
dokumentu oraz wynikaj¹cych z niego wyzwañ dla podmiotów funkcjonuj¹cych na
europejskim rynku us³ug lotniczych.

Wprowadzenie
Transport lotniczy jest silnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, rozwoju
rynku pracy, wymiany towarowej, mobilnoœci spo³ecznej i kszta³towania regionalnej konkurencyjnoœci. Ocena kondycji europejskiego rynku us³ug lotniczych
drugiej dekady XXI w. wskazuje, oprócz rynkowych sukcesów, postêpuj¹ce zagro¿enia dla jego konkurencyjnoœci, wynikaj¹ce z ekspansywnoœci przewoŸników azjatyckich, w tym z regionu Zatoki Perskiej. Takie sygna³y kreuj¹ nowe
wyzwania dla europejskiej polityki transportowej i europejskiego lotnictwa
cywilnego.
Wobec przewidywanych zagro¿eñ w grudniu 2015 r. Komisja przedstawi³a
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europy now¹ Europejsk¹ strategiê w dziedzinie lotnictwa (ESDL)1. Jest to inicjatywa, któr¹ okreœla siê jako „kompleksow¹
1

An Aviation Strategy for Europe (SWD[2015] 261 final), Communication from the Commission to
the European.
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strategiê na rzecz bardziej konkurencyjnego, unijnego sektora lotnictwa”2,
wskazuj¹ca na trendy i kierunki rozwoju z uwzglêdnieniem potencjalnych uwarunkowañ makro- i mikroekonomicznych. Podstawowym celem i priorytetem
przeobra¿eñ jest zrównowa¿ony rozwój konkurencyjnej, sprawnej ga³êzi transportu z uwzglêdnieniem korzyœci dla Europy i rozwoju œwiatowej gospodarki.
W ramach tzw. „przeniesienia lotnictwa na wy¿szy poziom” wyznaczono nastêpuj¹ce kierunki postêpowania3:
– wypracowanie przez unijny sektor pozycji lidera na miêdzynarodowym rynku us³ug lotniczych i wejœcie na nowe rynki rozwoju, g³ównie na lotnicze
rynki wschodz¹ce,
– walkê z ograniczeniami wzrostu ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej
i portach lotniczych przez zmniejszenie ograniczeñ przepustowoœci, poprawê wydajnoœci pracy ga³êzi oraz dostêpnoœci (z okreœleniem ram wykorzystania bezza³ogowych statków powietrznych – dronów),
– zachowanie wysokich re¿imów ochrony œrodowiska i bezpieczeñstwa dziêki
przejœciu na system oparty na wynikach, uwzglêdnianiu ryzyka oraz preferencji spo³ecznych i praw pasa¿erów.
Dodatkowo priorytetem jest wzrost roli ga³êzi w efekcie wdro¿enia i wykorzystania innowacyjnych, informacyjno-komunikacyjnych technologii do optymalizacji operacji lotniczych, szczególnie w aspekcie wzrostu przepustowoœci
portów i jakoœci us³ug lotniczych. Innym cennym za³o¿eniem jest dialog
spo³eczny i partnerstwo instytucjonalne, wzmacniaj¹cy program w sprawach
istotnych w procesie tworzenia wysokiej jakoœci miejsc pracy w sektorze lotnictwa, ochrony praw pasa¿erów, wieloaspektowej innowacyjnoœci i skoordynowanego podejœcia do tworzenia wartoœci wspó³czesnego lotnictwa.
Analizy kondycji polskiego sektora lotniczego wskazuj¹ na jego ograniczony
potencja³ rozwojowy. Dlatego strategiczne za³o¿enia i priorytety stanowi¹ powa¿ne wyzwanie dla podmiotów funkcjonuj¹cych na polskim rynku us³ug lotniczych. W Polsce rynek lotniczy wymaga dzia³añ skoordynowanych z now¹
strategi¹ rozwoju sektora w Europie.

1. Transport lotniczy – dynamiczna struktura spo³eczno-gospodarczego rozwoju w drugiej dekadzie XXI w.
Transport lotniczy jest obecnie kluczowym czynnikiem dynamizacji rozwoju
regionalnego i globalnej, spo³eczno-gospodarczej aktywnoœci. Wed³ug Airbus

2

3

Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (SWD[2015] 261 final), Komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu
Regionów 7.12.2015, COM(2015) 598 final, ec.europe.eu [dostêp: 3.03.2016].
Ibidem.

Nowa strategia rozwoju transportu lotniczego w Europie – wyzwania dla Polski

377

Industrie œwiatowy transport lotniczy wytwarza 3,5% œwiatowego PKB, generuj¹c 56,5 mln miejsc pracy4. Efektem bezpoœredniego, poœredniego i indukowanego oddzia³ywania ga³êzi jest wzrost poziomu zatrudnienia, dochodów ludnoœci i spo³ecznego dobrobytu. Przez wp³ywy podatkowe (np. w Polsce przez
PIT, CIT, lokalne obci¹¿enia podatkowe) oddzia³uje on na bud¿et centralny i bud¿ety instytucji lokalnych. Wed³ug danych International Air Transport Association (IATA) w 2013 r. wp³ywy podatkowe od linii lotniczych z tytu³u wynagrodzeñ pracowników, ubezpieczeñ spo³ecznych, podatków koroporacyjnych
i produk- towych wynosi³y 108 mld USD, w 2014 r. – ok. 117 mld USD, a w roku
2015 – 125 mld USD5. Efekty katalityczne dzia³alnoœci lotniczej (connectivity) ujawniaj¹ siê wzrostem dostêpnoœci transportowej ga³êzi dla ludnoœci (przedstawicieli biznesu, turystów, innych pasa¿erów) i obrotu towarowego. Stymulowanie
popytu na us³ugi determinuje rozwój sektora i jego wzrost, w tym przedsiêbiorstw lotniczych, oraz udzia³ w lokalnych ³añcuchach dostaw. Ten rodzaj efektów wp³ywu decyduje o najwa¿niejszych korzyœciach z aktywnoœci lotniczej dla
gospodarki i spo³eczeñstwa. W warunkach globalizacji i internacjonalizacji
dzia³alnoœci gospodarczej dostêpnoœæ do miêdzynarodowych rynków, handlu
i inwestycji nabiera zasadniczego znaczenia dla konkurencyjnoœci regionalnej,
krajowej i stabilizacji koniunktury gospodarczej. Analiza skali tych oddzia³ywañ
wskazuje na silne wspó³zale¿noœci w zakresie rozwoju i wzrostu zaanga¿owanych struktur.
Szczególn¹ rolê transportu lotniczego w miêdzynarodowym obrocie wyznaczaj¹ charakterystyczne cechy ga³êzi, w tym bezpieczeñstwo, prêdkoœæ przemieszczania, terminowoœæ realizacji us³ug, korzystny czas przelotu, jakoœæ us³ug
pok³adowych i w portach lotniczych, zdolnoœæ do przewozu niewielkich partii
³adunków o specyficznej podatnoœci transportowej. Istotny jest równie¿ wp³yw
ga³êzi na relatywnie nisk¹ degradacjê œrodowiska naturalnego. Ponadto
transport lotniczy w XXI w. staje siê coraz tañszy i bardziej dostêpny, a odpowiednio ukszta³towana sieæ portów lotniczych i siatki po³¹czeñ wp³ywaj¹ na
optymalizacjê procesu przemieszczania pasa¿erów i lotniczego cargo.
Nowoczesne techniki informacyjne i nawigacyjne likwiduj¹ tradycyjne niedogodnoœci np. wyd³u¿one procedury odpraw i kontroli pasa¿erów, wp³yw warunków pogodowych na operacje lotnicze czy procedury dowozowo-odwozowe organizacji obs³ugi pasa¿erów/³adunków do i z portów lotniczych. Regulacje
i praktyki, uwzglêdniaj¹ce preferencje i oczekiwania u¿ytkowników, dotycz¹ jakoœci us³ug i stosowania ni¿szych cen za us³ugi lotnicze.

4

5

Lotnictwo: korzyœci ponad granicami (ang. benefits beyond borders), sprawozdanie opracowane
przez Oxford Economics dla ATAG, marzec 2012 r.; podane liczby obejmuj¹ skutki poœrednie
i indukowane, które dodatkowo zwiêkszaj¹ wp³yw transportu lotniczego na gospodarkê.
Economic Performance of the Airline Industry, Semi-annual report IATA, grudzieñ 2015,
www.iata.org [dostêp: 4.05.2016].
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Rynek us³ug transportu lotniczego jest kategori¹ dynamiczn¹ i nadal, wed³ug
analityków, bêdzie podlega³ intensywnym przeobra¿eniom. Bêd¹ one m.in. pochodn¹ wzrostu gospodarczego, który w kolejnych 20 latach bêdzie kszta³towa³ siê na poziomie ok. 5% rocznie, generuj¹c 4,6% wzrost zapotrzebowania
na wysokiej jakoœci us³ugi lotnicze. Wed³ug prognoz IATA w roku 2034 liczba
obs³u¿onych pasa¿erów na œwiecie przekroczy 7 mld osób, co oznacza podwojenie wyniku z 2015 r.6 Z globalnej Prognozy rynkowej Airbus Industrie (Global
Market Forecast, GMF) wynika, ¿e flota samolotów pasa¿erskich wzroœnie
z 17 354 sztuk w 2014 r. do 35 749 w roku 2034, ze znacz¹c¹ przewag¹ zaawansowanych konstrukcyjnie i technicznie typów oraz modeli. Wraz ze wzrostem ruchu towarowego zwiêkszy siê flota transportowa z 1633 samolotów w 2014 r. do
2870 w roku 2034 r. Szczególna dynamika wzrostu miêdzynarodowego ruchu
lotniczego ujawni siê na miêdzynarodowych rynkach wschodnich (wzrost
o 7,3%), Ameryki Po³udniowej (5,9%) oraz Azji i Pacyfiku (5,4%), nieco wolniejsza bêdzie w Europie (4,1%) i Ameryce Pó³nocnej (3,3%)7. Mówi siê o kryzysie
przepustowoœci lotnisk i ograniczeniach zrównowa¿onego rozwoju sektora.
W kontekœcie dynamiki rozwoju rynku us³ug lotniczych na uwagê zas³uguj¹
zachowania przewoŸników krajów Dalekiego i Bliskiego Wschodu, w tym linii
zaanga¿owanych w obs³ugê potrzeb europejskiego pasa¿erskiego i towarowego
rynku us³ug lotniczych. Nale¿¹ do nich linie chiñskie, Iran Air, Saudia, Emirates
Airlines, Emirates Sky Cargo, zarejestrowane w Bahrajnie Gulf Air, Quatar
Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines, tj. dynamiczne, lotnicze rynki wschodz¹ce, na których oferowane s¹ wysokostandardowe, konkurencyjne us³ugi.
Du¿e zamówienia najnowoczeœniejszego taboru lotniczego i rozwijanie nowych
po³¹czeñ potwierdza agresywn¹ strategiê ekspansji tych przewoŸników8.
Transport lotniczy jest podstaw¹ wzmacniania procesu europejskiej integracji.
Ten sektor jest pozytywnym przyk³adem prorynowych przemian wynikaj¹cych
z polityki liberalizacji sprzyjaj¹cej usuwaniu regionalnych i granicznych barier,
otwierania rynków, likwidowania ró¿nic technologiczno-technicznych, administracyjnych i podnoszenia jakoœci ¿ycia obywateli. Transport lotniczy w UE generuje 5,1 mln miejsc pracy, a jego udzia³ w pomna¿aniu unijnego PKB wynosi
365 mld EUR (2,4%). Zliberalizowany, europejski rynek us³ug lotniczych jest obszarem konkurowania przewoŸników zgodnie z zasad¹ swobody œwiadczenia
us³ug w ramach jednolitego rynku, a w przysz³oœci – w ramach jednolitej przestrzeni powietrznej (program zarz¹dzania ruchem lotniczym SESAR)9.
Wed³ug IATA z powodu zagro¿eñ terrorystycznych, spadku liczby odprawianych pasa¿erów na niektórych lotniskach regionalnych, nadmiernego zatrud6
7
8

9

Dane z 8 grudnia 2015 r., www.pgt.pl [dostêp: 10.03.2016].
Global Market Forecast 2015–2034. Airbus, Toulouse 2015, www.aribus.com [dostêp: 10.03.2016].
D. Ruciñska, A. Ruciñski, D. T³oczyñski, Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 42.
Transport. Spoiwo spo³eczeñstwa i biznesu w UE, Urz¹d Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014, s. 11–12.
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nienia w przedsiêbiorstwach lotniczych, k³opotów Lufthansy i Air France, ograniczeñ infrastrukturalnych i œrodowiskowych do roku 2034 spadnie udzia³
lotnictwa w obs³udze popytu na europejskim rynku z 27% do ok. 20%10. Nie
oznacza to jednak spektakularnego spadku natê¿enia ruchu i liczby operacji lotniczych. Zak³ada siê, ¿e czêœæ zapotrzebowania na us³ugi przejm¹ przewoŸnicy
z Bliskiego Wschodu, operuj¹cy pomiêdzy du¿ymi portami w ramach strategicznych sojuszy lotniczych i oferuj¹cy konkurencyjne ceny za œwiadczone us³ugi11.
Reorientacja systemowa w Polsce i akcesja do Unii Eropejskiej znalaz³y odzwierciedlenie m.in. w dostêpie do nowych rynków pracy, wzroœcie mobilnoœci
i swobodzie przemieszczania siê ludnoœci. Nowe Ÿród³a finansowania rozwoju
infrastruktury transportu (g³ównie fundusze unijne) umo¿liwi³y rozbudowê potencja³u produkcyjnego transportu lotniczego. Mimo tego transport lotniczy
w Polsce nadal funkcjonuje w niestabilnych warunkach dla rodzimych podmiotów. Wynikaj¹ one z kilkudziesiêcioletniej luki regulacyjnej oraz ekspansywnoœci zagranicznych przewoŸników na zliberalizowanym rynku. Najwiêkszymi
sieciowymi operatorami na rynku s¹: Lufthansa, SAS, Air France, Swiss International Air Lines, Aerof³ot, British Airways, Emirates Airline i Quatar Airways.
Spoœród linii niskokosztowych najbardziej aktywni to: Ryanair, Wizz Air i Air
Berlin. Dynamicznie rozwija siê równie¿ ruch czarterowy obs³uguj¹cy destynacje turystyczne i przewozy biznesowe. Pod wzglêdem liczby przewiezionych
pasa¿erów najwiêkszy udzia³ przypada odpowiednio liniom: Ryanair (30%),
Wizz Air (22%) i PLL LOT (21%). Samolotami narodowego przewoŸnika PLL
LOT w 2015 r. przewieziono 5,6 mln pasa¿erów.
W 2015 r. w polskich portach lotniczych obs³u¿ono ok. 30,4 mln pasa¿erów,
co oznacza wzrost o 12,4% w stosunku do roku poprzedniego i 21,7% do roku
2013. Dynamika wzrostu rynku wynios³a 7,6% (w roku 2014 wynios³a 10,6%, natomiast w 2013 – jedynie 2,2%). Najwiêcej pasa¿erów obs³u¿y³y porty:
– Kraków-Balice – 4,2 mln (drugie miejsce w kraju i sta³y, systematyczny
wzrost ruchu),
– Gdañsk – 3,7 mln (trzecie miejsce w kraju i wzrost na poziomie 12% rocznie),
– Katowice-Pyrzowice – ponad 3 mln (czwarte miejsce w kraju i wzrost o ok.
6% rocznie),
– Wroc³aw-Strachowice – ok. 2,8 mln (pi¹te miejsce w kraju i sta³y wzrost ruchu),
– Poznañ-£awica 1,5 mln (szóste miejsce w kraju i powolny, lecz sta³y wzrost
liczby obs³u¿onych pasa¿erów),
– Rzeszów-Jasionka – 0,65 mln (ósme miejsce w krajowym zestawieniu i wzrost
ruchu o 2% rocznie).

10
11

Zob. www.pgt.pl [dostêp: 12.03.2016].
Konkurencyjnoœæ cenowa przewoŸników z Bliskiego Wschodu wynika z subwecjonowania ich
dzia³alnoœci przez rz¹dy, co bêdzie przedmiotem negocjacji w ramach Europejskiej strategii
w dziedzinie lotnictwa.
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Na Lotnisku Chopina w Warszawie, najwiêkszym polskim porcie lotniczym,
obs³u¿ono w 2015 r. 11,2 mln pasa¿erów (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 100 tys. pasa¿erów). Z us³ug portu lotniczego w Warszawie-Modlinie
w tym samym czasie skorzysta³o 2,5 mln pasa¿erów, w Zielonej Górze – poni¿ej
10 tys. pasa¿erów, w pozosta³ych czterech regionalnych portach lotniczych odnotowano spadek ruchu lotniczego (£ódŸ-Lublinek – 0,25 mln (-30%), Bydgoszcz-Szwederowo – 0,25 mln (-15%), Szczecin-Goleniów – 0,28 mln (-15%), Lublin-Œwidnik – 0,26 mln (-1%)12.
Nowoczesne, zmodernizowane w ostatnim okresie za kwotê ok. 6 mld PLN
polskie lotniska s¹ istotnymi elementami nowoczesnej sieci transportowej Polski
z rezerw¹ przepustowoœci na ok. 10 nastêpnych lat. Regionotwórcza i miastotwórcza funkcja portów lotniczych oddzia³uje na wzrost potencja³u inwestycyjnego, biznesowego oraz konkurencyjnoœæ ich otoczenia. Szacuje siê, ¿e pasa¿erski ruch lotniczy w Polsce bêdzie siê rozwija³ w tempie ok. 2–3% rocznie13.
Powa¿nym problemem wieloletniego braku dostosowania do rynkowych
uwarunkowañ i wynikaj¹cym z tego skutkiem jest s³aba pozycja flagowego
przewoŸnika – Polskich Linii Lotniczych LOT. Analiza funkcjonowania polskiego rynku us³ug lotniczych pozwala na okreœlenie nie tylko aktualnych, ale tak¿e
potencjalnych strat przewoŸnika w kontekœcie rynkowej aktywnoœci zagranicznych linii (Lufthansa, SAS, Air Berlin, Wizz Air, Ryanair czy innych), które
mog¹ przej¹æ pasa¿erów z obs³ugiwanych przez niego dotychczas po³¹czeñ
d³ugodystansowych. W konsekwencji PLL LOT grozi utrata jednego z filarów
pozycji rynkowej przewoŸnika – po³¹czeñ miêdzynarodowych, w tym miêdzykontynentalnych, co wobec wzrostu popytu na ten rodzaj us³ug mo¿e skutkowaæ zmniejszonym udzia³em linii w rynku. Rozwój konkurencji jest powa¿nym
zagro¿eniem dla przewoŸnika, co sk³ania do pilnego wypracowania polityki
rozwoju i realnej strategii dalszej jego egzystencji.
W œwietle zaprezentowanych uwarunkowañ funkcjonowania transportu lotniczego w UE podjêto dzia³ania zwi¹zane z reorientacj¹ dzia³alnoœci sektora
i opracowano now¹ Europejsk¹ strategiê w dziedzinie lotnictwa.

2. Za³o¿enia nowej strategii rozwoju transportu lotniczego w Europie
Zak³ada siê, ¿e kluczowym czynnikiem rozwoju i wzrostu europejskich
regionów w XXI w. bêdzie konkurencyjny, zrównowa¿ony transport lotniczy.
Takie zasady przyjêto w og³oszonej przez komisarz ds. transportu UE w dniu
7 grudnia 2015 r. Europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa. Ma ona ogólny,
12
13

Dane Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl [dostêp: 12.03.2016].
Na podstawie prognoz opracowanych w Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego.
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typowy dla takich dokumentów charakter i odnoœnie do niektórych problemów
wymaga uszczegó³owienia w dodatkowych rozporz¹dzeniach, dyrektywach itp.
W strategii wskazano na newralgiczne, g³ównie natury jakoœciowej, problemy
funkcjonowania sektora, którego rynkowa si³a w ostatnich latach zaczyna ustêpowaæ na rzecz przewoŸników i lotnisk azjatyckich, w tym z krajów Zatoki Perskiej. W strategii nakreœlono wiêc kompleksowy plan realizacji niezbêdnych
w ramach tzw. europejskiego ekosystemu lotnictwa przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do utrwalenia jego reputacji na œwiecie. W najbli¿szym piêtnastoleciu wyznaczaæ je bêd¹ cztery priorytety i cele gospodarcze UE oraz rola sektora w procesie umacniania konkurencyjnej pozycji przez:
– d¹¿enie do uzyskania przez UE pozycji lidera w dzia³alnoœci lotniczej na skalê miêdzynarodow¹, na nowych rynkach i na równych prawach z potencjalnymi partnerami, zwiêkszenie dostêpu do rynków dziêki nowym kontaktom
i zewnêtrznym umowom lotniczym z krajami i regionami o du¿ym znaczeniu
gospodarczym. Efektem takich dzia³añ powinny byæ nowe warunki œwiadczenia konkurencyjnych us³ug lotniczych i nowe destynacje;
– walkê z ograniczeniami wzrostu ruchu lotniczego dziêki systematycznemu
likwidowaniu barier przepustowoœci, poprawie wydajnoœci i dostêpnoœci
ga³êzi przy ograniczaniu kosztów spo³ecznych jej funkcjonowania. Takie
dzia³ania wymagaj¹ wypracowania nowego planu rozwoju unijnego lotnictwa z uwzglêdnieniem potencjalnego popytu na œwiadczone us³ugi, optymalizacji wykorzystania najwiêkszych lotnisk, zakoñczenia realizacji projektu
budowy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Odzwierciedleniem
realizacji tego priorytetu powinna byæ miêdzynarodowa wspó³praca w zakresie wykorzystania najwiêkszych europejskich lotnisk, koordynacji rozwoju po³¹czeñ, monitorowania obci¹¿enia przestrzeni powietrznej i dzia³ania na
rzecz celowego rozwoju ga³êziowej infrastruktury;
– wzmocnienie pozycji UE jako œwiatowego lidera w utrzymaniu wysokich
standardów bezpieczeñstwa transportu lotniczego, ochrony œrodowiska i praw
pasa¿erów. Do jego realizacji niezbêdne bêd¹ nowe regulacje i program miêdzynarodowego bezpieczeñstwa lotniczego w Europie, nowoczesne systemy
kontroli bezpieczeñstwa i podejœcia oparte na analizach ryzyka z uwzglêdnieniem zagro¿eñ œrodowiskowych;
– postêp innowacyjny w zakresie optymalnego wykorzystania technologii cyfrowych i inwestycji zapewniaj¹cych wykorzystanie produkcyjnych mo¿liwoœci portów lotniczych sprzyjaj¹cych wzrostowi efektywnoœci ich funkcjonowania oraz podnoszenia jakoœci us³ug dla pasa¿erów i lotniczego cargo.
W tym celu do 2020 r. bêd¹ realizowane inwestycje o wartoœci 430 mln EUR
rocznie w ramach projektu badawczego ATM (SESAR), którego terminowe
wdro¿enie oznacza uruchomienie ponad 300 tys. nowych stanowisk pracy14.
14

Zob. www.rynekinfrastruktury.pl [dostêp: 12.03.2016].
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Komisja zaproponowa³a te¿ ramy prawne bezpiecznego rozwoju operacji
bezza³ogowych statków powietrznych w UE. S¹ one czêœci¹ nowego rozporz¹dzenia w sprawie bezpieczeñstwa lotniczego, zastêpuj¹cego rozporz¹dzenie
216/2008. Orientacyjny plan czynnoœci w ramach strategicznego rozwoju unijnego lotnictwa do roku 2018 zaprezentowano w koñcowej czêœci dokumentu.

3. Beneficjenci nowej europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa
Dzia³ania w ramach nowej strategii lotniczej dla Europy powinny skutkowaæ
spektakularnymi korzyœciami gospodarczymi, spo³ecznymi i œrodowiskowymi.
Beneficjentami potencjalnych efektów powinien byæ sektor lotniczy, przedsiêbiorstwa, obywatele Europy, œrodowisko naturalne i w konsekwencji europejska
gospodarka.
Korzyœci dla europejskiego sektora lotniczego bêd¹ wynika³y z jego si³y jako
lidera w obs³udze przewozów miêdzynarodowych, ze wzrostu rangi w systemie
europejskiego transportu i nowych uwarunkowañ konkurencji na rynkach
o znacznym potencjale rozwojowym. Bêd¹ one wynikiem otwarcia rynku, równych szans dostêpu do rynków krajów trzecich i ich infrastruktury lotniczej.
Beneficjentami wzrostu powinni byæ przewoŸnicy i porty lotnicze (firmy zapewniaj¹ce efekty indukowane dzia³alnoœci lotniczej). Faktyczn¹ realizacjê planów
strategicznych umo¿liwi¹ umowy lotnicze o dzia³alnoœci na lotniczych rynkach
wzrostu. Przedsiêbiorstwa UE ugruntuj¹ podstawy wzmacniania konkurencyjnoœci, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w tym inwestowania w linie lotnicze, infrastrukturê i podobne przedsiêwziêcia, które w Europie wymagaj¹
specjalnych unijnych licencji. Negocjacje w sprawie kompleksowych, bilateralnych umów lotniczych maj¹ doprowadziæ do uzgodnienia warunków rzetelnej
wspó³pracy, zapewnienia uczciwej konkurencji i przejrzyœcie wyartyku³owanych warunków rynkowych funkcjonowania linii lotniczych15. Umo¿liwi¹
one równie¿ rozwój nowym podmiotom w nowoczesnych modelach biznesowych. Dziêki rynkowemu otwarciu sektor bêdzie czerpa³ korzyœci z trendów
i zmian w rozwoju œwiatowej gospodarki.
Korzyœci dla obywateli – pasa¿erów linii lotniczych – bêd¹ wynika³y z lepszego
dostêpu do przyjaznej siatki nowych po³¹czeñ, atrakcyjnej i tañszej oferty rynkowej us³ug, mo¿liwoœci wyboru przewoŸników oraz poprawy standardów
ochrony i bezpieczeñstwa podró¿y. Zak³ada siê wzrost liczby po³¹czeñ (w tym
d³ugodystansowych), usprawnienie kontroli bezpieczeñstwa podczas lotów
transferowych m.in. dziêki one stop security, tj. rozwi¹zaniu, w ramach którego
15

Zak³ada siê, ¿e w negocjacjach zostan¹ ustalone nowe ramy prawne rozwi¹zywania problemów
dotycz¹cych nieuczciwych praktyk handlowych i nieuczciwej konkurencji w miêdzynarodowym
transporcie lotniczym.
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pasa¿er podró¿uj¹cy z przesiadk¹ bêdzie poddawany tylko jednej kontroli bezpieczeñstwa w porcie lotniczym16.
Korzyœci œrodowiskowe wpisuj¹ siê w priorytet sprawnego zarz¹dzania jednolit¹ europejsk¹ przestrzeni¹ powietrzn¹. Realne korzyœci z tego tytu³u bêd¹
efektem wykorzystania rozwi¹zania SESAR w racjonalizowaniu ograniczeñ
przepustowoœci i skutecznoœci jej funkcjonowania, utrudniaj¹cych zrównowa¿ony wzrost europejskiego sektora lotniczego. Nale¿y oczekiwaæ wzrostu efektywnoœci operacyjnej lotnictwa dziêki ograniczeniu opóŸnieñ i czasu lotów, redukcji zat³oczenia w powietrzu i portach lotniczych, zu¿ycia paliwa, emisji CO2,
a tak¿e minimalizacji kosztów zarz¹dzania ruchem lotniczym oraz negatywnego wp³ywu dzia³alnoœci lotniczej na œrodowisko. Korzystne bêdzie równie¿ wypracowanie dokumentu w postaci paneuropejskiej strategii wykorzystania lotnisk17 we wszystkich krajach cz³onkowskich UE.
Korzyœci dla gospodarki bêd¹ wynika³y ze znaczenia nowoczesnego, konkurencyjnego i zrównowa¿onego transportu lotniczego jako czynnika wzrostu
gospodarczego Europy oraz wzmocnienia pozycji UE na œwiecie. Bêdzie to
wspó³zale¿ne oddzia³ywanie na kondycjê obu struktur, a dziêki realizacji strategii europejski transport lotniczy wykorzysta œwiatowy dorobek jako Ÿród³o korzyœci ze zmian i rozwoju gospodarki œwiatowej.

4. Wyzwania dla Polski w œwietle nowej strategii rozwoju
lotnictwa w Europie
Nowa strategia rozwoju lotnictwa w Europie jest dobrym przyk³adem dla
decydentów w sprawach polityki gospodarczej i nale¿a³oby przyj¹æ ten dokument jako wzorcowy dla odpowiedzialnych za ni¹ w Polsce. Niestety, w og³oszonym w dniu 16 lutego 2016 r. przez rz¹d Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju18 (zestawie narzêdzi i dzia³añ s³u¿¹cych budowie silnej i konkurencyjnej
polskiej gospodarki) zabrak³o jakiegokolwiek odniesienia do transportu lotniczego jako czynnika prorozwojowego, choæ w realizacjê ka¿dego z celów
(reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapita³ dla rozwoju, ekspansja
zagraniczna, rozwój sektorowy i regionalny) ten wpisuje siê w sposób naturalny
i oczywisty. Niemo¿liwa jest ich realizacja bez udzia³u nowoczesnego lotnictwa.
Nie przedstawiono zatem planu w³¹czenia transportu lotniczego do dzia³añ
wzmacniaj¹cych gospodarkê i konkurencyjnoœæ kraju oraz oddzia³uj¹cych na
koniunkturê gospodarcz¹ w XXI w., a przyjête stanowisko w sprawie rozwoju
16

17
18

Taki system funkcjonuje na wybranych lotniskach USA dla po³¹czeñ z portów lotniczych UE, a od
29.02.2016 r. na trasach do Kanady i Czarnogóry.
Zob. www.wpolityce.pl [dostêp: 14.03.2016].
Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Departament Komunikacji,
www.mr.gov.pl [dostêp: 15.03.2016].
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polskiej gospodarki oddala lub wyklucza spektakularne korzyœci wynikaj¹ce
z realizacji nowej europejskiej strategii lotniczej, która dla kraju cz³onkowskiego
UE pozostaje powa¿nym i niekwestionowanym wyzwaniem.
Polski transport lotniczy funkcjonuje zgodnie z przyjêt¹ w 2013 r. Strategi¹
rozwoju transportu (SRT) do 2020 r. (z perspektyw¹ do roku 2030), Na jej podstawie realizowane s¹ wspólne cele Polski i UE zwi¹zane z kszta³towaniem rynku, bezpieczeñstwem funkcjonowania ga³êzi, d¹¿eniami do zrównowa¿onego
rozwoju, wprowadzaniem systemu zarz¹dzania ryzykiem i monitorowaniem
dzia³alnoœci i rozwoju. Polityka lotnicza nawi¹zuje do wyzwañ zaproponowanych pañstwom cz³onkowskim UE przez Komisjê Europejsk¹ i Europejsk¹
Agencjê Bezpieczeñstwa Lotniczego zwi¹zanych z popraw¹ konkurencyjnoœci
sektora i przedsiêwziêæ na rzecz ukszta³towania regionu najbezpieczniejszego
na œwiecie dla lotnictwa cywilnego. Tak ukierunkowane dzia³ania nawi¹zuj¹ do
nowej strategii rozwoju lotnictwa w Europie rozszerzaj¹cej ich celowy zakres.
Polski rynek us³ug lotniczych jest niestabilny19. Procesy globalizacyjne i konkurencyjne systematycznie ograniczaj¹ rynkowe przedsiêwziêcia flagowego
przewoŸnika PLL LOT. Od wielu lat przedsiêbiorstwo ponosi straty z tytu³u niedostosowania do realiów rynkowych, a ekspansja przewoŸników zagranicznych
skutecznie ogranicza jego dzia³alnoœæ, destabilizuj¹c sytuacjê finansow¹ z powodu niekorzystnych cen za us³ugi lotnicze. Ponadto przewiduje siê redukcjê
d³ugodystansowych po³¹czeñ obs³ugiwanych przez PLL LOT na rzecz zachodnich, bardziej operatywnych przewoŸników, co wp³ynie na dalszy spadek
popytu na oferowane przewozy i pogorszenie ekonomicznej kondycji przedsiêbiorstwa. Natomiast dynamicznie rozwijaj¹ siê niektóre porty regionalne (Kraków, Gdañsk, Katowice, Wroc³aw), z których chêtnie korzystaj¹ przewoŸnicy
i pasa¿erowie, coraz czêœciej omijaj¹cy lotnisko w Warszawie (hub dla PLL LOT).
W zaistnia³ej sytuacji nale¿y pilnie zastanowiæ siê nad naprawcz¹ strategi¹ funkcjonowania polskiego transportu lotniczego z uwzglêdnieniem nowych celów
i za³o¿eñ rozwojowych. Przemawiaj¹ za tym fakty ogólnogospodarcze, spo³eczne, aktualna sytuacja na rynku us³ug lotniczych oraz potencjalne zagro¿enia
wynikaj¹ce z pomijania ga³êzi jako istotnego czynnika rozwoju spo³ecznego, gospodarczego i regionalnego. W przeciwnym razie transport lotniczy mo¿e staæ
siê powa¿n¹ barier¹ jakiegokolwiek wzrostu.

Podsumowanie
Nowa europejska strategia w dziedzinie lotnictwa jest dokumentem
porz¹dkuj¹cym funkcjonowanie sektora w warunkach silnej konkurencji i ryn19

J. Krawczyk, WypowiedŸ przewodnicz¹cego grupy pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego, sprawozdawca EKES ds. lotnictwa, wrzesieñ 2015 r.
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kowych zagro¿eñ. Jest zapowiedzi¹ rozwoju i wzrostu nowoczesnego transportu
lotniczego w przysz³oœci, stymulatora spo³eczno-gospodarczego rozwoju oraz
Ÿród³em wielu korzyœci. Okreœlone w niej cele do realizacji maj¹ kompleksowy
charakter i dotycz¹ wszystkich uczestników jednolitego, europejskiego rynku.
Do nich nale¿y równie¿ Polska, region UE aspiruj¹cy do osi¹gania spektakularnych efektów i korzyœci z akcesji. Brak zaktualizowanej wizji i koncepcji rozwoju polskiego transportu lotniczego bêdzie generowa³ gospodarcze, spo³eczne
i rynkowe straty, stanowi¹c barierê rozwoju regionalnego i aktywnoœci na europejskim rynku. Nale¿y wiêc oszacowaæ potencjalne korzyœci z udzia³u transportu lotniczego w ka¿dym z celów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaktualizowaæ strategiê lotnicz¹ dla Polski nie pomijaj¹c wypracowanych
trendów europejskich, sprzyjaj¹cych pomyœlnemu rozwojowi polskiego rynku
us³ug lotniczych.
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THE NEW STRATEGY OF THE AIR TRANSPORT DEVELOPMENT
IN EUROPE – THE CHALLENGE FOR POLAND
Summary: The new strategy of the development of the air transport in Europe has
been presented in this paper. This strategy was accepted by the European Commission in December 2015.
The detailed consideration are concentrated on:
– the characteristics of the air transport market,
– strategic assumption and priorities of the potential profits coming from realization
of the new European Strategy of the Aviation,
– the challenges for the Polish air transport in frames of the actual transport policy
and new European strategy.
The basic target of this paper was to show the strategic assumption and priorities of
this new document and the challenges for the entities acting on European and Polish
market of the air transport services.
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CZYNNIKI WP£YWAJ¥CE
NA WYBÓR US£UGI LOTNICZEJ
Streszczenie: W artykule dokonano analizy czynników wp³ywaj¹cych na wybór
us³ugi transportu lotniczego. Diagnoza oddzia³uje na dostosowanie us³ugi przewozowej i us³ug dodatkowych do indywidualnych oczekiwañ konsumentów. Walka konkurencyjna na rynku us³ug transportowych wymusza na przewoŸnikach lotniczych
okreœlenie oczekiwañ potencjalnych pasa¿erów.
Opieraj¹c siê na powy¿szych uwarunkowaniach, ustalono g³ówny cel badawczy
opracowania, zdefiniowano czynniki wp³ywaj¹ce na wybór us³ugi transportu lotniczego. Na podstawie autorskich badañ pierwotnych uszeregowano najwa¿niejsze
czynniki zachêcaj¹ce do wyboru transportu lotniczego, czynniki zniechêcaj¹ce, a tak¿e
czynniki o charakterze neutralnym. Ponadto wskazano najwa¿niejsze us³ugi dodatkowe wybierane przez pasa¿erów korzystaj¹cych z polskich portów lotniczych.
W ostatniej czêœci artyku³u przedstawiono zale¿noœæ pomiêdzy celem podró¿y a czynnikami zachêcaj¹cymi, neutralnymi i zniechêcaj¹cymi do wyboru us³ugi lotniczej.

Wprowadzenie
Punktem wyjœcia analizy problematyki rynku jest konsument. Wiedza o nim,
a tak¿e o jego postêpowaniu na rynku jest niezbêdna do opracowania strategii
dzia³ania oraz skutecznego zastosowania instrumentów marketingowych.
W ostatnich latach wzros³o zainteresowanie t¹ tematyk¹. W efekcie zmian rynkowych coraz czêœciej analizuje siê profile, zachowania rynkowe konsumentów.
Na rynku us³ug transportu lotniczego, podobnie jak na innych rynkach
transportowych, konsumenci (pasa¿erowie) dokonuj¹ wyboru nie tylko us³ugi
przewozowej, ale tak¿e czynników wp³ywaj¹cych na jej atrakcyjnoœæ. Z wyborem us³ugi transportu lotniczego zwi¹zany jest wybór przewoŸnika. Konsumenci
oczekuj¹ spe³nienia przez przewoŸników najwa¿niejszych postulatów przewozowych. W artykule, oprócz powszechnie znanych postulatów przewozowych,
dokonano analizy czynników maj¹cych wp³yw na podjêcie decyzji o wyborze
przewoŸnika.
G³ównym celem artyku³u jest wskazanie czynników, w ocenie pasa¿erów korzystaj¹cych z polskich portów lotniczych, maj¹cych najwiêkszy wp³yw na podjêcie decyzji o wyborze przewoŸnika.
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1. Postêpowanie konsumentów na rynku
Postêpowanie konsumentów na rynku jest analizowane w literaturze w ujêciu szerokim oraz w¹skim. W ujêciu szerokim Flemming Hansen w postêpowaniu konsumentów wyró¿nia:
– zakupy oraz dzia³ania prowadz¹ce do zakupu,
– u¿ytkowanie produktu,
– wymianê informacji z innymi podmiotami funkcjonuj¹cymi na rynku1.
Natomiast w ujêciu w¹skim w literaturze anglojêzycznej wskazuje siê na obszar
obserwacji do procesów konsumpcji, takie podejœcie jest reprezentowane przez
Thomasa S. Robertsona i Scotta Warda, czy skupiaj¹ce uwagê na procesach
komunikowania siê (C. Glenn Walters)2.
W literaturze œwiatowej najbardziej popierana jest definicja postêpowania
konsumentów prezentowana przez Jamesa F. Engela, Rogera D. Blackwella,
Paula W. Miniarda. Ich zdaniem jest to „ogó³ dzia³añ zwi¹zanych z uzyskaniem,
u¿ytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz us³ugami wraz z decyzjami
poprzedzaj¹cymi i warunkuj¹cymi te dzia³ania”3. Natomiast w literaturze
polskiej przyjmuje siê, ¿e „postêpowanie konsumentów obejmuje dzia³ania i procesy zwi¹zane z zakupem produktów i us³ug, których celem jest zaspokojenie istniej¹cych potrzeb”. Lechos³aw Garbarski, Ireneusz Rutkowski oraz Wojciech
Wrzosek podkreœlaj¹, i¿ takie podejœcie nie dotyczy samego procesu wymiany,
ale sk³ada siê z wielu etapów prowadz¹cych do zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y4. Proces podejmowania decyzji o zakupie sk³ada siê z kilku etapów (rys. 1).
Nie zawsze konsumenci anga¿uj¹ siê w pe³en piêcioetapowy proces decyzji
zakupu, czêsto pomijaj¹ jeden lub kilka etapów. Jest to uzale¿nione od poziomu
zaanga¿owania osobistego i spo³ecznego. Wp³yw na podejmowanie decyzji
o zakupie maj¹ tak¿e czynniki ekonomiczne. Zakupy charakteryzuj¹ce siê wysokim zaanga¿owaniem nabywcy zazwyczaj posiadaj¹ jeden z trzech elementów: wysoka cena, czynniki osobiste, wizerunek spo³eczny5. W takim przypadku konsumenci poszukuj¹ informacji, rozwa¿aj¹ wiele cech produktów, markê,
jakoœæ. Ocena po zakupie czy wra¿enia (doœwiadczenie w³asne konsumenta)
stanowi¹ Ÿród³o informacji podczas ponownego zakupu dobra czy us³ugi. Pro1
2

3
4

5

F. Hansen, Consumer choice behawior. A cognitive theory, The Free Press, New York 1972, s. 15.
T.S. Robertson, S. Ward, Consumer behawior research: promise and prospects [w:] Consumer behawior.
Theoretical Sources, Prentice Hall, Englewood Clifts 1973, s. 6; C.G. Walters, Consumer behawior. Theory
and practice, Richard D. Irwin, Homewood 1974, s. 7.
J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer behawior, The Dryden Press, Chicago 1993, s. 4.
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001, s. 136.
K. Przyby³owski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABS, Warszawa 1997, s. 113.
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ces podejmowania decyzji ulega wówczas skróceniu. Jest to szczególnie istotne,
gdy proces zakupu tego samego dobra odbywa siê bardzo czêsto, regularnie.
Wówczas takiemu podejmowaniu decyzji o zakupie towarzysz¹ dzia³ania zrutynizowane. Mog¹ one byæ nawykowe lub zrutynizowane, nie oparte na lojalnoœci. Natomiast w przypadku zakupów okazjonalnych decyzje nie maj¹ charakteru rutynowego, s¹ one rozwa¿ne b¹dŸ impulsywne.

Rysunek 1. Proces podejmowania decyzji o zakupie
ród³o: Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Rebis, Poznañ 2012, s. 183.

Proces podejmowania decyzji o zakupie jest zwi¹zany tak¿e z cechami produktu, us³ugi oraz cen¹. Jest to szczególnie istotne w zakresie us³ug w transporcie
lotniczym.

2. Przes³anki wyboru us³ugi lotniczej
W transporcie lotniczym pasa¿erowie dokonuj¹ wyboru us³ugi na p³aszczyznach konkurencji pomiêdzy:
– us³ug¹ lotnicz¹ a innymi alternatywnymi us³ugami przewozowymi,
– us³ugami oferowanymi przez przewoŸników lotniczych,
– portami lotniczymi oferuj¹cymi zró¿nicowan¹ siatkê po³¹czeñ lotniczych.
Us³uga lotnicza jest efektem œwiadczenia pracy przez us³ugodawcê i jako
efekt dzia³alnoœci produkcyjnej stanowi przedmiot obrotu rynkowego6. Us³ugê
lotnicz¹ nale¿y postrzegaæ przez jej:
6

D. Ruciñska, A. Ruciñski, O. Wyszomirski, Zarz¹dzanie marketingowe na rynku us³ug transportowych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2004, s. 161.
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– cechy zewnêtrzne (formalne), czyli fakt jej œwiadczenia dla wybranego segmentu rynku us³ug lotniczych, ze szczególnym uwzglêdnieniem wysokiej jakoœci wykonania,
– podstawow¹ wartoœæ u¿ytkow¹, czyli mo¿liwoœæ szybkiego pokonania przestrzeni powietrznej,
– u¿ytecznoœæ ca³kowit¹, tj. us³ugê wzbogacon¹ przez do³¹czenie do podstawowej us³ugi transportowej us³ug towarzysz¹cych (dodatkowych), a wiêc
wartoœci dodanej i po¿¹danej przez pasa¿erów linii lotniczych7.
Przedsiêbiorstwa lotnicze coraz powszechniej oferuj¹ pakiety us³ug,
wywo³uj¹c tzw. efekt synergiczny, co oznacza, ¿e poszczególne elementy us³ugi
lotniczej przedstawiaj¹ ³¹cznie wiêksz¹ korzyœæ dla us³ugobiorcy (wartoœæ dodan¹) ani¿eli oferowane oddzielnie8. Literatura wskazuje na te cechy us³ugi lotniczej, które maj¹ wp³yw na konkurencyjnoœæ ga³êzi. Zalicza siê do nich:
– zró¿nicowan¹ cenê œwiadczonych us³ug adekwatn¹ do jakoœci,
– sieæ dogodnych po³¹czeñ,
– oferowany rozk³ad lotów i skoordynowane w czasie przyloty i odloty w ró¿nych relacjach,
– rodzaj eksploatowanych samolotów,
– dostêpnoœæ do zró¿nicowanych pod wzglêdem poziomu jakoœci warunków
podró¿y,
– kompleksow¹ i sprawn¹ obs³ugê us³ugobiorców w portach lotniczych9,
– catering na pok³adzie samolotów,
– zapewnienie odpowiedniej rozrywki na pok³adzie samolotów (trasy d³ugodystansowe) i w portach lotniczych (k¹ciki zabaw dla dzieci),
– sprzeda¿ w salonach wolnoc³owych, na pok³adach samolotów,
– mo¿liwoœæ przewiezienia baga¿u10,
– umowy bilateralne, sojusze,
– inne udogodnienia11.
Najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na podjêcie decyzji o zakupie
us³ugi lotniczej i kszta³towanie popytu jest cena. Oprócz niej wystêpuj¹ tak¿e
pozacenowe determinanty. Zalicza siê do nich liczbê pasa¿erów na danym rynku,
poziom zamo¿noœci spo³eczeñstwa, preferencje i oczekiwania pasa¿erów, np. ceny
konkurencyjnych us³ug w ujêciu miêdzyga³êziowym i wewn¹trzga³êziowym
oraz oczekiwania pasa¿erów w odniesieniu do polityki cenowej przewoŸników
lotniczych, a tak¿e dostêpnoœæ innych œrodków transportu, skomunikowanie
7

8
9

10
11

D. Ruciñska, A. Ruciñski, D. T³oczyñski, Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 202–203.
R. G³owacki, Z. Kossut, T. Kramer, Marketing, PWN, Warszawa 1984, s. 55–56.
J. Czownicki, D. Kaliñski, E. Marciszewska, Transport lotniczy w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1992, s. 48–49.
PrzewoŸnicy lotniczy mog¹ nak³adaæ limity iloœciowe i wagowe na baga¿ podrêczny i rejestrowany.
J.G. Wensveen, Air Transportation. A Management Perspective, Ashgate, Farnham 2007, s. 263–265.
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portów lotniczych, dostêpnoœæ terytorialna, czêstotliwoœæ wykonywanych us³ug
lotniczych, lojalnoœæ pasa¿erów, obs³uga na pok³adzie samolotu, poziom bezpieczeñstwa, inne czynniki, takie jak choroba SARS, terroryzm12.
Cechy us³ugi lotniczej powinny byæ zsynchronizowane z celami i produkcyjnymi zdolnoœciami przewoŸników, portów lotniczych, rynkowymi uwarunkowaniami ich makro- i mikrootoczenia13. Bardzo wa¿nym elementem konkurencji
o jak najlepszy produkt (us³ugê) jest ró¿nicowanie us³ugi, aby pasa¿erowie traktowali j¹ jako coœ wyj¹tkowego, czego nie mog¹ zaoferowaæ inne porty lub przewoŸnicy. Wyró¿nienie us³ugi lotniczej i mo¿liwoœæ konkurowania z ni¹ mo¿na
osi¹gn¹æ przez:
– dostosowanie us³ugi lotniczej do wybranych segmentów rynku (przewoŸnicy tradycyjni, hybrydowi i niskokosztowi),
– efektywne wykorzystanie posiadanej floty lotniczej i zarz¹dzanie siatk¹
po³¹czeñ14,
– wprowadzanie na rynek nowych funkcji us³ugi – funkcje dodatkowe,
– podwy¿szanie poziomu jakoœci oferowanych us³ug15,
– stosowanie programów lojalnoœciowych, kszta³towanie marki,
– partnerstwo i wspó³pracê pomiêdzy podmiotami lotniczymi.
PrzewoŸnicy lotniczy, ró¿nicuj¹c us³ugê lotnicz¹, wyodrêbniaj¹ ró¿ne jej poziomy. Klasyfikacjê us³ug lotniczych przedstawiono w tabeli 1.
PrzewoŸnicy, dostosowuj¹c ofertê us³ug lotniczych do wybranych segmentów rynku, powinni prowadziæ badania preferencji pasa¿erów korzystaj¹cych
z transportu lotniczego. Ró¿norodnoœæ czynników determinuj¹cych wybór us³ugi
lotniczej zosta³a przedstawiona w nastêpnej czêœci artyku³u.
Tabela 1. Ró¿nicowanie us³ugi lotniczej
PrzewoŸnicy tradycyjni
Klasa przelotu

PrzewoŸnicy niskokosztowi

ekonomiczna

biznes

ekonomiczna

biznes

Us³uga podstawowa
(przelot)

Ö

Ö

Ö

Ö

Wybór miejsca

Ö

Ö

12

13

14

15

za dodatkow¹
op³at¹

za dodatkow¹
op³at¹

Ibidem, s. 289–291, R. Doganis, Flying off Course. Airline Economics and Marketing, Routledge, London–
New York 2010, s. 216–217; S. Holloway, Straight and Level. Practical Airline Economics, Ashgate,
Hampshire and Burlington 2003, s. 48–50; W. O’Connor, An Introduction to Airline Economics,
Praeger, Westport 2000.
D. T³oczyñski, Konkurencja na polskim rynku us³ug transportu lotniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2016, s. 126.
P.P. Belobaba, The Airline Planning Process [w:] The Global Airline Industry, ed. by P.P. Belobaba,
A. Odoni, C. Barnhart, Wiley & Sons, Chippenham 2010, s. 154.
G. Rosa, Us³ugi transportowe. Rynek, konkurencja, marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2006, s. 132.
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PrzewoŸnicy tradycyjni

Zmiana terminu wylotu

Rodzaj odprawy

Ö z wyj¹tkiem
specjalnych
promocji

Ö

on-line, aplikacja mobilna,
na lotnisku,
self check-in

on-line, aplikacja mobilna,
na lotnisku,
self check-in

Ö

Ö

Baga¿ podrêczny o okreœlonych limitach wielkoœciowych i wagowych
Baga¿ rejestrowany
o okreœlonych limitach
wielkoœciowych i wagowych

Ö, w niektórych
taryfach za dodatkow¹ op³at¹

Ö

on-line, aplika- on-line, aplikacja mobilna, na cja mobilna,
lotnisku – p³atna na lotnisku –
p³atna
Ö

Ö

za dodatkow¹
op³at¹

za dodatkow¹
op³at¹

istniej¹ programy tylko dla
podró¿uj¹cych
danym przewoŸnikiem

Ö

Ö

Ö

Ö

za dodatkow¹
op³at¹

za dodatkow¹
op³at¹

za dodatkow¹
op³at¹

za dodatkow¹
op³at¹

za dodatkow¹
op³at¹

za dodatkow¹
op³at¹

Ubezpieczenie na czas
podró¿y

za dodatkow¹
op³at¹

Transfer na lotnisko

brak

Wstêp do saloników
executive lounge

za dodatkowa
dop³at¹

istniej¹ programy tylko dla
podró¿uj¹cych
danym przewoŸnikiem

Udzia³ w programach
lojalnoœciowych

Catering na pok³adzie
samolotu

PrzewoŸnicy niskokosztowi
za dodatkow¹
dop³at¹

za dodatkow¹
op³at¹
brak

–

Ö

–

–

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji przewoŸników tradycyjnych i niskokosztowych.

3. Czynniki determinuj¹ce wybór us³ugi lotniczej
przez pasa¿erów korzystaj¹cych z polskich portów lotniczych
W 2013 r. w polskich portach lotniczych autor artyku³u przeprowadzi³ badania
dotycz¹ce analizy czynników wp³ywaj¹cych na konkurencjê na polskim rynku
transportu lotniczego. Badaniami objêto co czwartego pasa¿era udaj¹cego siê do
kontroli bezpieczeñstwa.
Przeprowadzaj¹c wywiady z 2428 respondentami16, stwierdzono, ¿e ponad
po³owa, tj. 58%, zrealizowa³a podró¿ korzystaj¹c z przewoŸników tradycyjnych
16

W celu przeprowadzenia badañ dokonano warstwowania próby na podstawie liczby pasa¿erów
oraz z uwzglêdnieniem specyfiki ruchu lotniczego w ka¿dym porcie. Badania objê³y 2428 osób,
tj. 0,01% liczby pasa¿erów obs³u¿onych w polskich portach lotniczych w 2012 r. Przyjêcie takiego
podzia³u by³o konieczne ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci uzyskania pe³nych informacji ze wszystkich portów lotniczych na temat struktury ruchu lotniczego, wieku, zajmowanego stanowiska
i celu podró¿y pasa¿erów oraz innych kluczowych kryteriów, a tak¿e z powodu ograniczonych
œrodków finansowych na badania pierwotne.
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(LT), a 42% – niskokosztowych (LCC). Najczêœciej wybieranymi przewoŸnikami
byli: PLL LOT (30%), Ryanair (19%), Wizz Air (19%) i Lufthansa (11%) – rys. 2.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wspomniani przewoŸnicy w badanym okresie zajêli najwy¿sze miejsca w rankingu pod wzglêdem liczby przewiezionych pasa¿erów17.
pozostali, 0,11%
Aerof³ot, 0,01%
Air Berlin, 0,01%
Air France, 0,01%
EuroLOT, 0,01%
Norwegian, 0,02%

PLL LOT, 0,30%

SAS, 0,03%

Lufthansa, 0,11%

Wizz Air, 0,19%

Ryanair, 0,19%

Rysunek 2. Najczêœciej wybierani przewoŸnicy przez pasa¿erów w polskich portach lotniczych w 2013 r.
ród³o: W³asne badania pierwotne.

Pasa¿erowie podró¿uj¹cy z polskich portów lotniczych do innych destynacji
krajowych najczêœciej rozpoczynali podró¿ w Warszawie, Wroc³awiu i Poznaniu.
Dominuj¹c¹ grupê podró¿nych stanowi³y osoby w wieku 41–50 lat. Do europejskich portów lotniczych najczêœciej podró¿owali pasa¿erowie korzystaj¹cy
z us³ug przewoŸników niskokosztowych. G³ównymi portami rozpoczêcia podró¿y by³y du¿e regionalne oœrodki w Gdañsku, Poznaniu, Krakowie, Wroc³awiu
i Katowicach. Podró¿e o charakterze kontynentalnym najczêœciej by³y realizowane przez osoby w wieku 21–40 lat oraz w wieku 61–70 lat. Natomiast dominuj¹c¹ grupê pasa¿erów z warszawskiego lotniska stanowi³y osoby w wieku
51–60 lat, realizuj¹ce podró¿e o charakterze globalnym (rys. 3).
W przeprowadzonych w³asnych badaniach pierwotnych w portach lotniczych w 2013 r. spoœród 1012 pasa¿erów podró¿uj¹cych z przewoŸnikami niskokosztowymi, 40% zadeklarowa³o, ¿e nie wykupi³o dodatkowych us³ug. Spoœród
osób, które zadeklarowa³y zakup us³ug p³atnych, najwiêcej (55%) wykupi³o
opcjê p³atnego baga¿u (rys. 4).

17

Dane Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl.
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Rysunek 3. Zadeklarowany rodzaj lotu przez pasa¿erów korzystaj¹cych z polskich portów
lotniczych w 2013 r.
ród³o: W³asne badania pierwotne.

transfer z lotniska
0,01%
ubezpieczenie na stronie
internetowej przewoŸnika
0,01%

inne
0,01%

pierwszeñstwo wejœcia
na pok³ad samolotu, 0,11%
miejsce z dodatkow¹
przestrzeni¹ na nogi, 0,05%
specjalnie wyznaczone
miejsce, 0,01%

p³atny baga¿ rejestrowany
0,55%

p³atny baga¿ podrêczny
0,25%

Rysunek 4. Struktura zadeklarowanych us³ug dodatkowych przez pasa¿erów korzystaj¹cych z polskich portów lotniczych w 2013 r.
ród³o: W³asne badania pierwotne.
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Mimo ¿e us³ugi przedstawione na rysunku 4 s¹ p³atne, nie wp³ywaj¹ one negatywnie na procesy konkurencyjne. Pasa¿erowie podró¿uj¹cy liniami typu low
cost deklaruj¹ chêæ zakupu us³ug dodatkowych, które wraz z cen¹ przelotu
mog¹ byæ tañsze ni¿ cena podró¿y z przewoŸnikiem tradycyjnym. Kolejnym
elementem wp³ywaj¹cym na podjêcie decyzji o zakupie us³ug dodatkowych jest
brak konkurencji (bezpoœredniego po³¹czenia realizowanego przez przewoŸnika tradycyjnego na tej trasie).
Badani pasa¿erowie w polskich portach lotniczych okreœlili czynniki, które
wp³ynê³y zachêcaj¹co, neutralnie i zniechêcaj¹co na wybór us³ugi przewozowej
w transporcie lotniczym (rys. 5).

Rysunek 5. Czynniki zachêcaj¹ce, neutralne i zniechêcaj¹ce do wyboru us³ugi lotniczej
w ocenie pasa¿erów korzystaj¹cych z polskich portów lotniczych w 2013 r.
ród³o: W³asne badania pierwotne.

Czynniki, które w najwiêkszym stopniu wp³ynê³y na podjêcie decyzji o wyborze transportu lotniczego przez pasa¿erów korzystaj¹cych z polskich portów
lotniczych to: czas podró¿y w relacji drzwi-drzwi (86%), bezpoœrednioœæ (81%),
dogodne godziny odlotu i przylotu (72%) oraz atrakcyjnoœæ siatki po³¹czeñ lotniczych (70%). Najwiêkszy wp³yw czynników neutralnych na wybór transportu
lotniczego mia³ miejsce w odniesieniu do reklamy (87%), lojalnoœci wobec przewoŸnika lotniczego (81%), marki (75%) i cateringu (74%). Czynnikami zniechêcaj¹cymi do wyboru przewoŸnika lotniczego w najwiêkszym stopniu by³y: cena za
bilet lotniczy (10%) i procedury zwi¹zane z odpraw¹ w portach lotniczych (9%).
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Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono du¿y wp³yw oczekiwañ stawianych przewoŸnikom transportu lotniczego w odniesieniu do celu
podró¿y. Dla podró¿nych realizuj¹cych podró¿ o charakterze s³u¿bowym (C1)
cena stanowi³a element neutralny, natomiast du¿y wp³yw na podjêcie decyzji
mia³y: dogodne godziny wylotu i przylotu i dostêpna siatka po³¹czeñ lotniczych. G³ównym czynnikiem negatywnie wp³ywaj¹cym na podjêcie decyzji
o wyborze transportu lotniczego w opinii pasa¿erów realizuj¹cych podró¿e
s³u¿bowe by³ brak bezpoœrednioœci.
1,0

C7
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do pracy na czas nieokreœlony, C6 – studia, C7 – zawody sportowe

Rysunek 6. Rola czynników wp³ywaj¹cych na podjêcie decyzji o wyborze transportu lotniczego w zale¿noœci od celu podró¿y
ród³o: W³asne badania pierwotne.
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Dla pasa¿erów realizuj¹cych podró¿e o charakterze turystycznym (C2) i w celu
spotkania z rodzin¹ (C3) najwiêkszy wp³yw na podjêcie decyzji mia³y: czas podró¿y, bezpoœrednioœæ oraz cena biletu. Z kolei najsilniejsze oddzia³ywanie czynników o charakterze neutralnym dotyczy³o podró¿y obligatoryjnych, tj. wyjazdów s³u¿bowych, do pracy (C1, C4, C5) oraz na studia (C6).
Na podstawie badañ przeprowadzonych w portach lotniczych ustalono, ¿e
tylko 11% pasa¿erów rozwa¿a³o mo¿liwoœæ zast¹pienia podró¿y transportem lotniczym inn¹ alternatywn¹ form¹ przemieszczania. Wœród pasa¿erów rozwa¿aj¹cych realizacjê podró¿y innym œrodkiem transportu 46% bra³o pod uwagê
mo¿liwoœæ realizacji podró¿y samochodem osobowym, 40% poci¹giem, 10%
autobusem (busem), a 4% promem.
Pasa¿erowie, dokonuj¹c wyboru us³ugi lotniczej, zak³adaj¹ wysoki komfort
œwiadczonych us³ug potwierdzony realizacj¹ postulatów przewozowych, zatem
wybieraj¹c us³ugê lotnicz¹ nie wybieraj¹ marki przewoŸnika tylko ofertê us³ug
œwiadczonych przez przewoŸnika. Bior¹c pod uwagê zmiennoœæ oferty rynkowej, dokonuj¹c wyboru us³ugi lotniczej oraz przewoŸnika, nie bior¹ pod uwagê
lojalnoœci wzglêdem przewoŸnika.

Podsumowanie
PrzewoŸnicy lotniczy, konkuruj¹c na rynku miêdzyga³êziowym oraz
wewn¹trzga³êziowym, dostosowuj¹ us³ugê lotnicz¹ do zmieniaj¹cych siê preferencji pasa¿erów. Du¿¹ rolê, oprócz ich oczekiwañ, odgrywa tak¿e cel podró¿y.
W wyniku przeprowadzonych badañ nale¿y stwierdziæ, ¿e:
– pasa¿erowie podejmuj¹cy decyzjê o wyborze transportu lotniczego kieruj¹
siê przede wszystkim w³asnym doœwiadczeniem,
– w zale¿noœci od rodzaju lotu, modelu biznesowego przewoŸnika ró¿nicowana jest bezp³atna oferta us³ug dodatkowych,
– pasa¿erowie na trasach kontynentalnych rozpoczynaj¹ podró¿ w du¿ych regionalnych portach lotniczych, najczêœciej korzystaj¹c z us³ug przewoŸników
niskokosztowych,
– pasa¿erowie podró¿uj¹cy z przewoŸnikami niskokosztowymi najczêœciej wybieraj¹ opcjê zakupu baga¿u rejestrowanego oraz podrêcznego,
– czas podró¿y w relacji drzwi-drzwi, bezpoœrednioœæ, dogodne godziny odlotu i
przylotu s¹ najbardziej zachêcaj¹cymi czynnikami w wyborze œrodka transportu lotniczego,
– lojalnoœæ wobec przewoŸnika oraz marka nie maj¹ zachêcaj¹cego ani zniechêcaj¹cego wp³ywu na wybór us³ugi lotniczej przez pasa¿erów korzystaj¹cych z polskich portów lotniczych,
– tylko 11% badanych pasa¿erów rozwa¿a³o opcjê wyboru innego alternatywnego œrodka transportu.

398

Dariusz T³oczyñski

Literatura
Belobaba P.P., The Airline Planning Process [w:] The Global Airline Industry, ed. by P.P. Belobaba, A. Odoni, C. Barnhart, Wiley & Sons, Chippenham 2010
Czownicki J., Kaliñski D., Marciszewska E., Transport lotniczy w gospodarce rynkowej, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 1992
Dane Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl
Doganis R., Flying off Course. Airline Economics and Marketing, Routledge, London–New
York 2010
Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W., Consumer behawior, The Dryden Press, Chicago 1993
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 2001
G³owacki R., Kossut Z., Kramer T., Marketing, PWN, Warszawa 1984
Hansen F., Consumer choice behawior. A cognitive theory, The Free Press, New York 1972
Holloway S., Straight and Level: Practical Airline Economics, Ashgate, Hampshire and
Burlington 2003
Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznañ 2012
O’Connor W., An Intruduction to Airline Economics, Praeger, Westport 2000
Przyby³owski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy
ABS, Warszawa 1997
Robertson T.S., Ward S., Consumer behawior research: promise and prospects [w:] Consumer
behawior. Theoretical Sources, Prentice Hall, Engelwood Clifts 1973
Rosa G., Us³ugi transportowe. Rynek, konkurencja, marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 2006
Ruciñska D., Ruciñski A., T³oczyñski D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012
Ruciñska D., Ruciñski A., Wyszomirski O., Zarz¹dzanie marketingowe na rynku us³ug
transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2004
T³oczyñski D., Konkurencja na polskim rynku us³ug transportu lotniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2016
Walters C.G., Consumer behawior. Theory and practice, Richard D. Irwin, Homewood 1974
Wensveen J.G., Air Transportation. A Management Perspective, Ashgate, Farnham 2007

FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF AIR SERVICE
IN THE LIGHT OF THE CONDUCTED RESEARCH
Summary: The article analyzes the factors influencing the choice of air transport services.
Their diagnosis affects the adjustment of the transport service and additional services
to individual consumers’ expectations. In view of competition on the market of transport services, air carriers try to determine the expectations of potential passengers.
Basing on the above considerations the main objective of the research study was
determined and the factors influencing the choice of air transport services were defined. Basing on my own primary research I ranked the most important incentives to
choose air transport, disincentives, as well as factors of a neutral character. In addition, I indicated the most important additional services chosen by the passengers who
use Polish airports. In the last part of the article, I pointed out the relationship between the destination and the factors encouraging, neutral and discouraging the
choice of air services.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 62 (2017)

Arkadiusz Wró¿ek

WP£YW CZARTEROWYCH PRZEWONIKÓW
LOTNICZYCH NA ROZWÓJ RYNKU TURYSTYCZNEGO
W POLSCE – WYBRANE ASPEKTY
Streszczenie: Po³¹czenia czarterowe s¹ w Polsce prê¿nie rozwijaj¹cym siê sektorem
rynku turystycznego, z jednej strony zale¿¹ od funkcjonowania biur podró¿y i ich
oferty, a z drugiej – od oczekiwañ klientów. G³ówn¹ miar¹ wielkoœci rynku lotniczego
jest liczba obs³u¿onych pasa¿erów. W wypadku lotniczych po³¹czeñ czarterowych cel
podró¿y ogranicza siê do szeroko pojêtej turystyki, a wybrane trasy turystyczne realizowane s¹ w ramach po³¹czeñ regularnych. Postulaty transportowe zg³aszane przez
pasa¿erów ulegaj¹ ewolucji, oferta lotniczego rynku przewozowego jest jednak
w dalszym ci¹gu ograniczona. Biura podró¿y, przewoŸnicy oraz zarz¹dcy portów
lotniczych powinni podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu zagwarantowanie odpowiednich
us³ug dla podró¿nych, w szczególnoœci rodzin z dzieæmi, udaj¹cych siê na wypoczynek.
Autor analizuje rynek przewozów lotniczych, wykazuj¹c implikacje dla polskiego
rynku turystycznego. W artykule przedstawiono znaczenie przewoŸników lotniczych, czarterowych krajowych i zagranicznych, ofertê pok³adow¹ oraz us³ugi
powi¹zane. Istotnym elementem opracowania jest porównanie wybranej oferty przewoŸników czarterowych w Polsce oraz za granic¹, uwzglêdniaj¹ce samoloty
obs³uguj¹ce po³¹czenia, poziom obs³ugi, klasê podró¿y. Przeanalizowano równie¿
ofertê us³ug lotniczych oferowanych przez tanie linie lotnicze, siatkê po³¹czeñ czarterowych oraz ofertê polskiego sektora turystycznego.

Wprowadzenie
Polska jest dynamicznie rozwijaj¹cym siê rynkiem lotniczym, a polskie lotniska – destynacjami, z których po³¹czenia otwieraj¹ coraz nowsi przewoŸnicy.
Niestety Polska jest g³ównie elementem w modelu sieciowym du¿ych europejskich przewoŸników lotniczych oraz linii niskokosztowych, co jednak wp³ywa
na rozwój portów regionalnych1. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na dwa
1

Model sieciowy polega na dowozie pasa¿erów z portów regionalnych do lotnisk hubowych, sk¹d
odbywaj¹ dalsz¹ podró¿. Loty odbywaj¹ siê w ramach umów partnerskich tzw. code share pomiêdzy przewoŸnikami oraz w ramach sojuszy lotniczych.
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sektory rynku lotniczego, tj. przewozów cargo oraz przewozów czarterowych,
w zakresie których udzia³ w ogóle przewozów lotniczych siê zwiêksza2. Lotnictwo ma coraz wiêksze znaczenie dla gospodarki kraju, a rozwój po³¹czeñ lotniczych jest szans¹ na wzrost inwestycji gospodarczych, w tym w zakresie us³ug
zwi¹zanych z obs³ug¹ po³¹czeñ lotniczych, a tak¿e rozwojem centrów logistycznych czy prze³adunkowych.
Rynek turystyczny rozwija siê dziêki przewozom lotniczym, sta³y siê one
bardzo popularne w wyniku obni¿ki cen us³ug, ale tak¿e w „poszukiwaniu
s³oñca”, czyli miejsc, gdzie bez wzglêdu na porê roku jest ciep³o (np. Egipt). Wyjazdy maj¹ charakter zorganizowanego wypoczynku czy wycieczek, ale tak¿e
formê indywidualn¹ np. zwiedzanie miast, wyjazdy imprezowe typu dyskoteki,
koncerty, grupowe wyjazdy typu city tours. Wa¿nym aspektem rozwoju turystyki
w Polsce s¹ odwiedzaj¹cy j¹ turyœci, co bezpoœrednio przek³ada siê na funkcjonowanie krajowego sektora turystyki.
Sytuacja gospodarcza w Polsce jest stabilna, w wyniku czego roœnie zasobnoœæ mieszkañców i wp³ywa na rozwój sektora lotniczych po³¹czeñ czarterowych, d¹¿¹cego do zaspokojenia potrzeb ró¿nych grup klientów zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Konkurencj¹, a tak¿e zagro¿eniem dla rozwoju
rynku po³¹czeñ czarterowych s¹ tanie linie lotnicze, w ich ofercie coraz czêœciej
spotkaæ mo¿na loty do popularnych kurortów, co wp³ywa na rozwój turystyki
indywidualnej.
W opracowaniu scharakteryzowano rynek turystyczny w Polsce oraz okreœlono zapotrzebowanie na us³ugi przewozów czarterowych. Wskazano na
g³ówne problemy rozwoju sektora po³¹czeñ lotniczych, ekonomikê oraz jakoœæ
obs³ugi. Analizie poddano wybran¹ ofertê przewoŸników czarterowych na tle
tradycyjnych linii lotniczych oraz linii niskokosztowych. Porównano dostêpn¹
na polskim rynku ofertê przewoŸników lotniczych z ofert¹ linii lotniczych z innych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. W koñcowej fazie artyku³u podjêto próbê okreœlenia trendu oraz szans rozwoju rynku lotniczych po³¹czeñ
czarterowych w Polsce.

1. Rynek turystyczny w Polsce – zapotrzebowanie na lotnicze
przewozy czarterowe
Po³o¿enie geograficzne Polski jest atutem dla rozwoju turystki krajowej
i miêdzynarodowej, gdy¿ Polska posiada w swojej ofercie turystycznej zarówno
oœrodku po³o¿one w górach, jak i nad morzem, wraz z mo¿liwoœci¹ poznania
wielu cennych zabytków czy innych miejsc wartych odwiedzenia. Niewielka
odleg³oœæ do takich pañstw, jak: Egipt, Tunezja, Turcja, Grecja, W³ochy czy Hisz2

Szerzej zob. www.ulc.gov.pl [dostêp: 20.02.2016].
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pania pozwala na opracowanie szerokiej oferty turystyki lotniczej, w przystêpnych dla klienta cenach3. Rosn¹ce mo¿liwoœci finansowe Polaków wp³ywaj¹ na
stopniow¹ ewolucjê oferty turystycznej z autokarowej na lotnicz¹, a z krajowej
na zagraniczn¹. Podobne zmiany nastêpuj¹ w zakresie form wypoczynku, gdy¿
coraz popularniejsze staj¹ siê oferty zwiedzania odleg³ych pañstw czy te¿
po³¹czenie zwiedzania z aktywnym wypoczynkiem. Atrakcyjne s¹ równie¿ wyjazdy tematyczne po³¹czone z górskim trekkingiem, wyjazdami rowerowymi
czy plenerami fotograficznymi. Wczasy all inclusive to tylko jedna z mo¿liwoœci
urlopowych. Oferta biur podró¿y d¹¿yæ musi do zaspokojenia podstawowych
potrzeb cz³owieka, takich jak: odpoczynek, poznanie œwiata i kultury, spotkanie
nowych ludzi, spêdzenie czasu z rodzin¹4. Swoboda przemieszczania pozwoli³a
na rozwój sektora turystyki indywidualnej, powszechnej szczególnie wœród
osób m³odych.
Polska jeszcze na pocz¹tku lat 90. XX w. by³a ma³o popularna za granic¹.
Postrzegana by³a jako kraj biedny, zaniedbany, niebezpieczny, ze z³¹ infrastruktur¹ turystyczn¹, do którego trudno dojechaæ i dolecieæ5. Liberalizacja rynku
przewozów lotniczych, otwarcie granic, rozwój tanich linii lotniczych oraz
przebudowa kraju dziêki wsparciu œrodkami pochodz¹cymi z Unii Europejskiej
przyczyni³o siê do spopularyzowania Polski jako kraju wartego odwiedzenia.
Kraków, Warszawa, Gdañsk, Poznañ, Wroc³aw sta³y siê atrakcyjnymi destynacjami dla Europejczyków w ramach wyjazdów city tours. Polacy równie¿ coraz czêœciej odbywaj¹ kilkudniowe podró¿e w celu odwiedzenia i poznania konkretnych miast, takich jak: Rzym, Pary¿ czy Ateny. Popularny staje siê event tourism,
czyli wyjazdy na koncerty, dyskoteki czy wa¿ne wydarzenia kulturalne6. Do
grona potencjalnych turystów zaliczyæ mo¿na tak¿e osoby odwiedzaj¹ce Polskê
w celach biznesowych, w ramach wymiany naukowej np. Erasmus, w tym zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy.
Pod koniec lat 90. przewozy czarterowe sta³y siê podstaw¹ rozwoju rynku
turystycznego opieraj¹cego siê na wyjazdach do znanych kurortów w rejonie
Morza Œródziemnego oraz Morza Czerwonego. Pocz¹tkowo koszty przelotów
by³y wysokie i nie zachêca³y do czêstych podró¿y. Popularyzacja modelu niskokosztowej obs³ugi przewozów lotniczych wp³ynê³a na obni¿enie cen wyjazdów
zagranicznych7.
3
4
5
6

7

Czas przelotu samolotem odrzutowym do wymienionych pañstw wynosi 2–3 godziny.
A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000, s. 154.
Ibidem, s. 194.
E. Pijot-Migoñ, Zmiany rynku lotniczych przewozów pasa¿erskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej,
„Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc³awskiego”
2012, s. 85.
Model niskokosztowy przewoŸników lotniczych opiera siê m.in. na zaoferowaniu podró¿nemu
tanich biletów w zamian za rezygnacjê z serwisu pok³adowego, ubezpieczenia, baga¿u, czêsto do
lotnisk znacznie oddalonych od centrów miast. Us³ugi dodatkowe mo¿na nabyæ za specjaln¹
op³at¹.
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Popularnoœæ turystyki lotniczej pozwoli³a uzyskaæ 90% udzia³u w przewozach turystycznych8. W 2014 r. z polskich lotnisk odprawiono ok. 3,7 mln pasa¿erów ruchu czarterowego, z czego blisko 2,5 mln skorzysta³o z us³ug takich
przewoŸników, jak: Enter Air, Travel Service, Small Planet (tab. 1). Najpopularniejsze kierunki w ruchu lotniczym czarterowym w 2014 r. to kurorty po³o¿ne
w Turcji (Antalya), Egipcie (Hurgada, Sharm el-Sheikh), Grecji (Kreta oraz Rodos)9.
Tabela 1. Liczba pasa¿erów czarterowych obs³u¿onych na polskich lotniskach
Wyszczególnienie
Liczba pasa¿erów
Pasa¿erowie polskich linii czarterowych

Rok
2010

2011

2012

2013

2014

3 130 968

3 279 418

3 214 127

2 998 820

3 695 582

956 187

1 693 645

1 958 728

1 689 542

2 464 195

Enter Air
Enter Air
Najwiêksi przewoŸ- LOT
nicy czarterowi
Travel Service Travel Service LOT
(liczba pasa¿.)
Eurocypria
LOT
Small Planet

Travel Service Enter Air
Enter Air
Travel Service
Small Planet Small Planet

Najpopularniejsze Hurhada
kierunki przelotów Antalya
czarterowych
Sharm
el-Sheikh

Antalya
Hurgada
Sharm
el-Sheikh

Antalya
Hurgada
Heraklion

Hurgada
Antalya
Sharm
el-Sheikh

Antalya
Hurgada
Sharm
el-Sheikh

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ULC, www.ulc.gov.pl [dostêp: 20.08.2015].

Niektóre kierunki, takie jak Turcja, Tunezja czy Egipt, sta³y siê mniej popularne ze wzglêdu na zagro¿enie bezpieczeñstwa, a kolejne zamachy terrorystyczne
potwierdzaj¹ obawy turystów, w efekcie nastêpuje zmiana struktury kierunków
przelotów czarterowych. Obawy turystów dotycz¹ tak¿e uchodŸców, którzy
przejœciowe osiedla zak³adaj¹ blisko popularnych kurortów po³o¿onych w Grecji, Chorwacji, W³oszech. Pozosta³e oferty odnosz¹ siê do znacznie dro¿szych
krajów europejskich, a tak¿e odleg³ych „egzotycznych” destynacji, np. Kenii,
Tajlandii czy Kuby, od 2013 r. s¹ one nowoœci¹ na polskim rynku.
Na rynku turystycznym wystêpuj¹ wahania sezonowe oraz przestrzenne,
zmuszaj¹ one biura podró¿y do zmiany kierunków lotniczego ruchu turystycznego ze wzglêdu na porê roku, trendy oraz sytuacjê na œwiecie10. W zimie oferta
lotów czarterowych do tzw. ciep³ych krajów, takich jak: Maroko, Wyspy Kanaryjskie poszerzana jest o ofertê do kurortów zimowych po³o¿onych w Austrii,
W³oszech czy Francji. W 2013 r. biura podró¿y Itaka i Rainbow Tours postanowi³y
poszerzyæ ofertê o loty do tzw. krajów egzotycznych, tj. Tajlandii, Wenezueli,

8
9
10

Zob. www.prtl.pl [dostêp: 20.02.2016].
Szerzej www.ulc.gov.pl [dostêp: 20.02.2016].
E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Logistyki, Poznañ 2009, s. 99–124.
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Meksyku, Kuby, Dominikany. Nastêpnie ofertê „egzotyki” wprowadzi³o biuro
podró¿y TUI, czarteruj¹c dodatkowy samolot z centrali TUI.
Biura podró¿y korzystaj¹ z us³ug polskich przewoŸników czarterowych,
przewoŸników zagranicznych bazuj¹cych samoloty na polskich lotniskach,
samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT, oraz samolotów czarterowanych centrali zagranicznych biur podró¿y, tak jak w wypadku biura TUI, dla którego niektóre rejsy obs³ugiwane s¹ przez TUI Nederlands. Klienci rzadziej odwiedzanych
destynacji, takich jak: Peru, Brazylia, Australia, RPA, korzystaj¹ z przelotów rejsowych tradycyjnych przewoŸników. Uruchomienie po³¹czeñ do znanych kurortów przez linie niskokosztowe z jednej strony u³atwi³o biurom podró¿y elastyczne planowanie czarteru samolotów, ale z drugiej strony sta³o siê zagro¿eniem
przez rozwój turystyki indywidualnej.
Wed³ug statystyk portalu internetowego www.prtl.pl najwiêksze biura
podró¿y funkcjonuj¹ce na polskim rynku to Itaka, TUI, Rainbow Tours, w 2014 r.
obs³u¿y³y one 85% turystów korzystaj¹cych z biur podró¿y, osi¹gaj¹c przychód
w wysokoœci 4,3 mld PLN11.

2. Oferta przewoŸników czarterowych w Polsce
Zmiany spo³eczne i gospodarcze, jakie mia³y miejsce w Polsce w latach 90. XX w.,
negatywnie wp³ynê³y na rozwój sektora przewozów lotniczych, z jednej strony
³atwiejsze sta³y siê wyjazdy zagraniczne, lecz z drugiej – ceny po³¹czeñ lotniczych by³y na tyle wysokie, ¿e ma³o kto móg³ siê na nie zdecydowaæ. Oferta biur
podró¿y ze wzglêdu na wysokie ceny równie¿ by³a ma³o atrakcyjna. Zmniejszy³a siê liczba lotniczych przewozów czarterowych, które do tej pory mia³y
dwojaki charakter: po pierwsze, po³¹czenia transatlantyckie odbywa³y siê w formule czarterowej, po drugie, wiele rejsów obs³ugiwanych by³o na zlecenia
spó³ek pañstwowych, ponadto sporadycznie odbywa³y siê rejsy turystyczne do
kurortów m.in. Bu³garii czy Jugos³awii. Utrudnieniem dla rozwoju lotniczych
po³¹czeñ czarterowych jest: okresowoœæ, nieregularnoœæ oraz loty niezale¿nie od
pory dnia i nocy12. Dodatkowo przewoŸnik wynajmuje ca³y samolot, zatem nie
interesuje go load factor – poziom zape³nienia miejsc na pok³adzie, staje siê to gesti¹ czarteruj¹cego biura podró¿y.
W latach 90. lotnicze po³¹czenia czarterowe obs³ugiwa³y Polskie Linie Lotnicze LOT oraz przewoŸnicy zewnêtrzni z krajów destynacji, np. Tunezji, Turcji
czy Egiptu. Na prze³omie XX i XXI w. na krajowym rynku lotniczym pojawili siê
pierwsi polscy przewoŸnicy czarterowi – White Eagle Avination, WEA, Fisherair,
a nastêpnie Prima Charter, Bingo Airways, Yes Airways, OLT Airways. Swoje
11
12

Zob. www.prtl.pl [dostêp: 20.02.2016].
G.J. Wensveen, Air transportation, Ashgate, Burlington 2015, s. 285–290.
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bazy operacyjne na polskich lotniskach za³o¿y³y równie¿ linie lotnicze z innych
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, np. Air Italy Polska czy Aurela13.
Wspomnieæ nale¿y równie¿ o polskich przewoŸnikach niskokosztowych, którzy
obs³ugiwali po³¹czenia czarterowe, tj. Air Polonia oraz Centralwings. Linie te nie
utrzyma³y siê na rynku przewozów w Polsce. Przyczyn¹ upadku by³y ró¿nego
rodzaju problemy finansowe, malwersacje, ale te¿ silna konkurencja ze strony
przewoŸników zagranicznych. Wskazaæ trzeba niski potencja³ rynku przewozowego, jaki wystêpowa³ na rynku lotniczych przewozów turystycznych, gdy
przewoŸnicy ci funkcjonowali. Na polskim rynku przewozy czarterowe
zwi¹zane by³y z wysokimi cenami przelotów, nisk¹ zasobnoœci¹ portfela Polaków,
ma³¹ mobilnoœci¹, brakiem zainteresowania ofertami presti¿owymi. Pocz¹tkowo
po³¹czenia obs³ugiwane by³y w standardzie klasy ekonomicznej tradycyjnych
przewoŸników, z pe³nym serwisem pok³adowym, czyli m.in. posi³kami,
pok³adow¹ rozrywk¹, baga¿em rejestrowanym oraz podrêcznym14. Flota przewoŸników operowa³a popularnymi maszynami: Boeing 737, Airbus A320 czy
Mcdonnell Douglas MD-83.
W samolotach czarterowych zrezygnowano z obs³ugi pok³adowej, ograniczaj¹c j¹ wy³¹cznie do mo¿liwoœci zakupu posi³ków czy napojów w ramach
us³ugi sky bar15. Samoloty zosta³y dostosowane do maksymalnej liczby pasa¿erów jak¹ przewidzieli producenci, fotele „odchudzono”, ograniczono liczbê bufetów oraz toalet. Dzia³ania prowadz¹ce do zmniejszenia masy samolotów docelowo mia³y ograniczyæ iloœci spalanego paliwa, a co za tym idzie, obni¿yæ koszty
przelotu. W celu poprawy efektywnoœci przewozowej, bez wiêkszego sukcesu,
wprowadzono maszyny typu Boeing 757, oferowa³y one na pok³adach ponad
220 miejsc. Dodatkowym atutem by³ zasiêg umo¿liwiaj¹cy komfortow¹ obs³ugê
po³¹czeñ do kurortów po³o¿onych w takich krajach egzotycznych, jak Dominikana, Kuba czy Tajlandia.
Rozwój rynku przewozów lotniczych skutkowa³ zmianami, które pozwoli³y
na poszerzenie oferty turystycznej. Zwiêkszy³a siê liczba klientów biur podró¿y
oraz pasa¿erów, co pozwoli³o na racjonalne planowanie siatki po³¹czeñ. Efekty
przynios³o równie¿ wprowadzenie przepisów Unii Europejskiej dotycz¹cych dostêpu
do rynku przewozów lotniczych w Polsce. Obs³uga po³¹czeñ czarterowych
przez Polskie Linie Lotnicze LOT utrudniona by³a przez problemy finansowe
przewoŸnika, a przede wszystkim brak odpowiedniej floty, co spowodowa³o, i¿
przewoŸnik utraci³ mo¿liwoœæ obs³ugi przewozów czarterowych. Na rynku po13
14

15

E. Pijot-Migoñ, Zmiany rynku lotniczych przewozów…, s. 73–81.
Klasa ekonomiczna to podstawowa klasa obs³ugi pasa¿erskiej w przelotach regularnych. Baga¿ rejestrowany to baga¿ nadawany na lotnisku, po kontroli bezpieczeñstwa trafia on do baga¿ników
samolotu (w przewozach lotniczych jest tak¿e baga¿ kabinowy, który pasa¿er wnosi na pok³ad
sam).
Sky bar – us³uga kiosku pok³adowego w trakcie trwania lotu, gdzie mo¿liwy jest zakup napojów
czy posi³ków.
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jawili siê nowi przewoŸnicy czarterowi: Enter Air, Travel Service, Small Planet
Airways, z flot¹ z³o¿on¹ z Boeingów 737-400, 737-800 oraz Airbusów A320. Samoloty obs³uguj¹ po³¹czenia w maksymalnej konfiguracji, tj. 187/189 miejsc,
mog¹ pokonaæ dystans do 5 tys. km16. Konkurencja wewn¹trzga³êziowa w turystyce lotniczej wymusi³a opracowanie standaryzowanych us³ug pok³adowych17.
Standardowa us³uga w ramach przewozu turystycznego organizowanego przez
biura podró¿y obejmuje: przelot, podatki, baga¿ rejestrowany 20 kg, baga¿ kabinowy 5 kg, odprawê na lotnisku.
W 2011 r. opracowano ofertê i uruchomiono po³¹czenia do takich krajów
egzotycznych, jak: Dominikana, Tajlandia, Kuba, Kenia, nie cieszy³y siê one
du¿¹ popularnoœci¹ ze wzglêdu na standard obs³ugi oraz wysokie ceny ofert.
Po³¹czenia obs³ugiwane by³y standardowym Boeingiem 737. Loty odbywa³y siê
w zat³oczonych samolotach, bez serwisu pok³adowego z dodatkowym miêdzyl¹dowaniem technicznym. Now¹ jakoœci¹ mia³o by³o wprowadzenie do
obs³ugi po³¹czeñ czarterowych Boeinga 787 Polskich Linii Lotniczych LOT i oferta opracowana dla dostêpnych w tym samolocie trzech klas podró¿y. Poszerzenie oferty turystyki lotniczej o kierunki egzotyczne pokaza³o, i¿ pasa¿erowie
równie¿ na pok³adach samolotu oczekuj¹ komfortu i s¹ w stanie zap³aciæ za to
dodatkowe pieni¹dze. Niektóre rejsy na Dominikanê czy do Kenii w dalszym
ci¹gu obs³ugiwane s¹ œredniodystansowymi Boeingami 737 lub Airbusami A320,
ofertê przewozu poszerzono jednak o posi³ek oraz mo¿liwoœæ dokupienia dodatkowego miejsca na nogi. Do kurortów po³o¿onych w Brazylii, Peru, RPA czy
Australii, gdzie udaje siê niewielu turystów, podró¿ni docieraj¹ na pok³adach samolotów rejsowych, czêsto z przesiadkami w hubach – du¿ych portach wêz³owych, takich jak: Frankfurt, Amsterdam, Moskwa, Madryt czy Dubaj.
Zagro¿eniem dla oferty biur podró¿y by³o otwarcie po³¹czeñ do znanych kurortów Grecji, Wysp Kanaryjskich, W³och przez tanie linie lotnicze, poniewa¿
spowodowa³o wzrost indywidualnych wyjazdów wakacyjnych. Dostêpnoœæ regularnych po³¹czeñ do kurortów u³atwia jednoczeœnie biurom podró¿y planowanie siatki po³¹czeñ czarterowych do miejsc, gdzie liczba turystów jest zbyt
ma³a do samodzielnego czarteru samolotu lub wystêpuje overbooking – sprzeda¿
wiêkszej liczby miejsc ni¿ znajduje siê ich na pok³adzie. Us³ugi œwiadczone w ramach op³aty s¹ takie same jak w wypadku wszystkich rejsów niskokosztowych.
Na podstawie lektury opinii pasa¿erów na temat przelotów samolotów
czarterowych wskazaæ mo¿na uwagi dotycz¹ce jakoœci podró¿y. Oprócz
subiektywnych odczuæ na temat stanu technicznego maszyn, czystoœci na pok³adzie czy rzekomej niekompetencji za³ogi, pojawiaj¹ siê postulaty obiektywne,
takie jak niska jakoœæ obs³ugi, wysokie ceny napojów oraz oferowanych
16
17

R. Kacperczyk, Œrodki transportu, Difin, Warszawa 2012, s. 191–211.
D. Ruciñska, A. Ruciñski, D. T³oczyñski, Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 90–100.
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posi³ków, a przede wszystkim niewystarczaj¹ca iloœci posi³ków i napojów. Wiele
uwag dotyczy m³odych niedoœwiadczonych za³óg, które nie zajmuj¹ siê
pasa¿erami, oraz przed³u¿aj¹cych siê miêdzyl¹dowañ technicznych podczas
rejsów dalekiego zasiêgu. Czêsto podnoszony jest temat pijanych turystów,
którzy zak³ócaj¹ porz¹dek podczas lotu18. Dopracowanie oferty pok³adowej
oraz obs³ugi po³¹czeñ spoczywa na przewoŸnikach lotniczych, a z³a opinia
o przelotach wp³ywa negatywnie na reputacjê biur podró¿y.

3. Jakoœæ przewozów czarterowych
W 2014 r. udzia³ polskich linii lotniczych w obs³udze rynku turystycznego
wynosi³ blisko 2,5 mln pasa¿erów na nieca³e 3,7 mln ogó³u pasa¿erów rejsów
czarterowych. Polski rynek nie jest du¿y. W Anglii linie Monarch w 2014 r.
obs³u¿y³y ponad 7 mln pasa¿erów, Thomson ok. 6,7 mln, a nie s¹ to jedyni przewoŸnicy na tym rynku19. W ostatnich 5 latach, jak wskazuj¹ dane statystyczne,
rynek czarterowy osi¹gn¹³ stabilizacjê, co sugerowa³oby maksymalne nasycenie
us³ugami. Pojawi³a siê jednak groŸba odp³ywu pasa¿erów zwi¹zana ze spadkiem liczby turystów udaj¹cych siê do takich krajów, jak: Egipt, Tunezja, Turcja
czy Grecja. Zarazem wros³o zapotrzebowanie na ofertê dla wymagaj¹cych klientów, co wymusi³o rozwój nowych kierunków oraz now¹ jakoœæ obs³ugi na
pok³adach samolotów czarterowych.
Biura podró¿y Itaka i Rainbow Tours zaoferowa³y trasy do Kenii, Tajlandii, na
Wyspy Zielonego Przyl¹dka oraz Dominikanê dostêpnymi na polskim rynku
maszynami, tj. Boeingami 737-800 oraz Airbusami A32020. Zasiêg tych samolotów na tak d³ugich trasach wymaga³ miêdzyl¹dowania, a maksymalna konfiguracja21 tanich przewoŸników bardzo utrudnia³a podró¿. Prawie 12-godzinne rejsy wykonywane by³y z minimaln¹ obs³ug¹ pok³adow¹, bez cateringu, a jedynie
z mo¿liwoœci¹ skorzystania z us³ug typu sky bar22.
Polskie Linie Lotnicze LOT w okresach zimowych nie wykorzystywa³y samolotów dalekiego zasiêgu, co wynika³o z ograniczeñ na³o¿onych przez Komisjê
Europejsk¹. Postanowiono wiêc, w porozumieniu z biurem Itaka, powróciæ na
rynek po³¹czeñ czarterowych23. Nowoczesne Boeingi 787 Dreamliner pozwoli³y
18

19
20

21
22
23

Opracowano na podstawie bran¿owych forów lotniczych www.pasazer.com; www.prtl.pl;
www.wakacje.pl [dostêp: 20.02.2016].
Zob. www.monarch.co.uk; www.thomson.co.uk [dostêp: 20.02.2016].
Pierwsze próby wdro¿enia samolotów dalekiego zasiêgu podjê³y nieistniej¹ce linie lotnicze Fischer Polska, które obs³ugiwa³y rejsy samolotami Boeing 757-200. Na rynku nie by³o zapotrzebowania na obs³ugê nowych, oprócz dostêpnych ju¿, destylacji.
Konfiguracja tanich przewoŸników to uk³ad siedzeñ umo¿liwiaj¹cy podró¿ ok. 189 osobom.
D. Ruciñska, A. Ruciñski, D. T³oczyñski, Transport lotniczy…, s. 85–90.
Komisja Europejska wdro¿y³a procedurê antydumpingow¹ po pomocy, jakiej udzieli³ polski rz¹d
w celu utrzymania p³ynnoœci finansowej przez PLL LOT.
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na zaoferowanie wysokiego standardu podró¿y samolotem czarterowym oraz
obs³ugê najodleglejszych tras. Wymaga³o to budowy nowej oferty podró¿nej
oraz taryfy biletowej po³¹czeñ lotniczych.
W tabeli 2 przedstawiono ofertê biur podró¿y Itaka, TUI, Rainbow Tours
w zakresie serwisu na pok³adach samolotów czarterowych w Polsce. Na pok³ady
powróci³y posi³ki, a wyposa¿enie pozwala³o na korzystanie z systemu rozrywki
pok³adowej. Dodatkowo wydzielono dwie klasy podró¿y – premium oraz elite,
poza wygodnymi fotelami, dodatkowym baga¿em, mo¿liwoœci¹ skorzystania
przez pasa¿era z saloników lotniskowych oraz priority board (pierwszeñstwo
wejœcia na pok³ad), oferowa³y one bogaty zestaw us³ug pok³adowych, np.
w klasie elite wyrafinowane posi³ki oraz napoje24. Wi¹za³o siê to z dodatkow¹
op³at¹25. Biura Rainbow Tours oraz TUI wynajê³y do po³¹czeñ transkontynentalnych Boeinga 767-300, pocz¹tkowo od spó³ki-córki Arke Fly, a obecnie od TUI
Netherlands26.
Ofertê polskich biur skonfrontowano z us³ugami najwiêkszych przewoŸników funkcjonuj¹cych w UE. Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e polsk¹ ofertê dostosowano do standardu obowi¹zuj¹cego w krajach zachodnich. W przypadku przewoŸników zagranicznych podstawowa cena za lotnicz¹ us³ugê przewozow¹ na
trasach krótkich – do 6 godzin, nie zawiera baga¿u, co jest charakterystyczne dla
tanich linii lotniczych. Nale¿y zwróciæ uwagê na du¿e ró¿nice cen za us³ugi dodatkowe stosowane przez przewoŸników obs³uguj¹cych po³¹czenia z Polski
i po³¹czenia za granic¹, co wynika przede wszystkim z ró¿nicy „portfela zasobnoœci” mieszkañców. Za granic¹ przewoŸnicy równie¿ prowadz¹ otwart¹, dostêpn¹ dla ka¿dego turysty sprzeda¿ biletów na przeloty, co pozwala poprawiæ
zape³nienie pok³adów. Rejsy dalekiego zasiêgu du¿ych przewoŸników czarterowych, np. Condor, Thomas Cook, w³¹czone s¹ do systemu rezerwacji w ramach
po³¹czeñ sojuszu Star Alliance, dziêki temu mo¿na kupiæ bilet ³¹czony z dowolnego lotniska27.
Oferta klas premium na rejsach lotniczych dalekiego zasiêgu upowszechni³a
siê na krótszych destynacjach, np. na Wyspy Kanaryjskie, Maderê, oraz
dalszych po³¹czeniach obs³ugiwanych ma³ymi samolotami. Pasa¿erowie za dodatkow¹ op³at¹ mog¹ zabraæ wiêkszy baga¿. W rzêdzie foteli znajduje siê wolne
œrodkowe miejsce, a w zale¿noœci od trasy serwowany jest ciep³y posi³ek i napoje.
Pasa¿erowie mog¹ korzystaæ z saloników na lotnisku oraz priority board (pierwszeñstwo wejœcia na pok³ad).
Sposobem walki z ekspansj¹ przewoŸników niskokosztowych jest umo¿liwienie nabycia biletu na przelot samolotem czarterowym do wybranych desty24
25
26

27

Zob. www.lot.pl [dostêp: 22.02.2016].
Szerzej zob. www.lot.pl, www.itaka.pl [dostêp: 20.02.2016].
A. Wró¿ek, Ewolucja zarz¹dzania jakoœci¹ w przewozach lotniczych [w:] M. Stajniak, A. Koliñski,
Innowacje w logistyce. Wspó³czesne i przysz³oœciowe trendy rozwoju, Corlog, Radom 2015, s. 53–69.
Sojusz strategiczny 28 przewoŸników lotniczych, w ramach którego wspólnie obs³ugiwane s¹
po³¹czenia, dzia³a te¿ program lojalnoœciowy Miles&More.
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nacji bez koniecznoœci zakupu oferty biura podró¿y. U³atwia to sprzeda¿
miejsc na pok³adach samolotów czarterowych turystom indywidualnym. Du¿e
znaczenie maj¹ oferowane przez biura podró¿y us³ugi dodatkowe np. w zakresie ubezpieczeñ czy wynajmu samochodu.
Tabela 2. Porównanie oferty przewoŸników lotniczych czarterowych
Oferta przewoŸników obs³uguj¹cych
po³¹czenia z Polski

Oferta przewoŸników obs³uguj¹cych
po³¹czenia za granic¹

rodzaj rejsu

krótko-, œredniodystansowy

dalekiego zasiêgu
(B787 oraz B767)

krótko-, œredniodystansowy

fotel

gêsto ustawione
rzêdy

tradycyjne miejsce
klasy ekonomicznej, klasa premium
– wiêkszy fotel
oraz odstêp na
nogi, klasa biznes –
fotel rozk³adany
do pozycji le¿¹cej

gêsto ustawione
rzêdy

tradycyjny
odchylany

baga¿

20 kg rejestrowany 20–30 kg rejestrowany
5 kg pok³adowy
5–8 kg baga¿u
podrêcznego
zale¿nie od klasy

posi³ek

dalekiego zasiêgu

tradycyjne miejsce
klasy ekonomicztradycyjny odchy- nej, klasa premium
– wiêkszy fotel
lany
oraz odstêp na
nogi, klasa biznes –
fotel rozk³adany
do pozycji le¿¹cej
baga¿ dodatkowo
p³atny lub bezp³atny wed³ug dostêpnych taryf
biletowo-baga¿owych (Monarch)

20–30 kg rejestrowanego
5–10 kg baga¿u
podrêcznego,
zale¿nie od klasy

1–2 posi³ki w cenie,
napoje bezalkoho- napoje zale¿nie od
lowe – 10–20 PLN klasy, w klasie biznes alkohole w cekanapka –
nie
24–30 PLN

sky bar

sky bar, 1–2 posi³ki
w cenie, napoje
napoje bezalkoholowe – 5–10 PLN zale¿nie od klasy
w klasie biznes
kanapka –
alkohole w cenie
10–20 PLN

sky bar

danie ciep³e –
12–25 PLN

danie ciep³e –
35–50 PLN

rozrywka

brak

monitory w fotelach, prasa

brak

monitory
w fotelach, prasa

konfiguracja

1-klasowa

2–3-klasowa

1-klasowa

2–3-klasowa

us³ugi dodatkowe

dodatkowe miejsce alkohole, rozrywka
pok³adowa w klana nogi
sie ekonomicznej
dostêpna klasa
komfort – posi³ek, (TUI)

miejsca w rzêdzie zale¿nie od klasy
z wiêkszym odstê- dodatkowy baga¿,
pem na nogi
check-in on line

priorytetowa
odprawa

check-in on line

dodatkowe miejsce klasa premium –
na nogi – 40 PLN 899 PLN

dodatkowe miejsce
na nogi – 365PLN
(Thomson),
100 PLN (TUI
Germany)

ceny us³ug
dodatkowychp³atnych

klasa komfort –
220 PLN

klasa elite –
1599 PLN

dodatkowy baga¿

klasa premium –
1903 PLN (Thomson), 1200 PLN
(Condor)
klasa biznes –
3103 PLN (Condor)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: www.itaka.pl; www.tui.pl; www.thomson.com; www.condor.com [dostêp: 10.02.2016].
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Podsumowanie
Mimo problemów, jakie w ostatnich latach nêkaj¹ rynek turystyczny, ka¿dego roku wzrasta liczba pasa¿erów rejsów czarterowych. Kryzys gospodarczy
w latach 2008–2013 wp³yn¹³ na zmianê struktury przewozów lotniczych, zwiêkszy³ siê udzia³ przewoŸników niskokosztowych do prawie 25%. Spadek liczby
pasa¿erów najbardziej dotkn¹³ przewoŸników tradycyjnych przez odp³yw
klientów oczekuj¹cych wy¿szego standardu podró¿y w klasie pierwszej i premium biznes.
Konkurencja na rynku turystycznym, niska zasobnoœæ portfela, ograniczenia
prawne wynikaj¹ce z przepisów UE wymusi³y na biurach podró¿y redukcjê
kosztów, w tym poszukiwanie tanich us³ug przewozowych. Wp³ynê³o to niekorzystnie na lotniczy sektor turystyczny, poniewa¿ nastapi³o obni¿enie jakoœci
us³ug przez ograniczenie wyboru standardu obs³ugi. Klienci zostali stoczeni w
ciasnych samolotach, w których jedyny serwis pok³adowy, jaki by³ œwiadczony,
to us³uga sky bar – o ile za³ogi mia³y co zaoferowaæ. Poszerzenie oferty turystycznej o kraje „egzotyki”, tj. Kubê, Dominikanê czy Mauritius, pokaza³o, i¿ pasa¿erowie oczekuj¹ komfortowej podró¿y, za któr¹ s¹ w stanie dodatkowo zap³aciæ.
Nowy standard obs³ugi mo¿liwy by³ dziêki wprowadzeniu do oferty rejsów
Boeingami 787 Polskich Linii Lotniczych LOT.
Pozytywnym zjawiskiem na rynku przewozów turystycznych jest zmiana
sposobu postrzegania pasa¿era, mo¿liwoœæ podwy¿szenia standardu obs³ugi naziemnej w portach lotniczych oraz poszerzenia oferty pok³adowej o klasê premium. Rokrocznie pojawiaj¹ siê nowe destynacje, powiêksza siê tak¿e siatka lotniczych podró¿y transkontynentalnych np. o wyspê Bali, Miami. Nie bez
znaczenia jest fakt du¿ego udzia³u linii Enter Air, Travel Service, Small Planet
obs³uguj¹cych po³¹czenia czarterowe z Polski, co wp³ywa pozytywnie na
gospodarkê kraju. Wspomnieæ nale¿y o rosn¹cej liczbie po³¹czeñ czarterowych,
które obs³uguj¹ turystów odwiedzaj¹cych Polskê. Po³¹czenia takie, na zlecenia
zagranicznych biur podró¿y, obs³uguj¹ równie¿ polscy przewoŸnicy.
Rozwój po³¹czeñ czarterowych jest du¿¹ szans¹ dla portów regionalnych,
z których obs³ugiwane s¹ najpopularniejsze kierunki turystyczne, jak np. Grecja, Turcja czy Bu³garia. Szczególne znaczenie ma lotnisko w Warszawie oraz
w Katowicach, posiadaj¹ one bogat¹ ofertê po³¹czeñ dalekiego zasiêgu. W Katowicach 35% wszystkich obs³u¿onych stanowi¹ pasa¿erowie ruchu czarterowego.
Z prognoz Urzêdu Lotnictwa Cywilnego wynika, ¿e liczba przewozów czarterowych bêdzie ros³a. PrzewoŸnicy czarterowi sk³adaj¹ zapotrzebowanie na
kolejne samoloty. Rozwój lotniczego rynku turystycznego zale¿y od dochodów
mieszkañców oraz tego, ile s¹ w stanie przeznaczyæ na wypoczynek, a tak¿e jaka
bêdzie destynacja podró¿y, wykupiony standard pobytu oraz klasa podró¿y.

410

Arkadiusz Wró¿ek

Literatura
Kacperczyk R., Œrodki transportu, Difin, Warszawa 2012
Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000
Mendyk E., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Logistyki, Poznañ 2009
Pijet-Migoñ E., Zmiany rynku lotniczych przewozów pasa¿erskich w Polsce po akcesji do Unii
Europejskiej, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc³awskiego” 2012
Ruciñska D., Ruciñski A., T³oczyñski D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012
Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009
Wensveen G.J., Air transportation, Ashgate, Burlington 2015
Wró¿ek A., Ewolucja zarz¹dzania jakoœci¹ w przewozach lotniczych [w:] M. Stajniak, A. Koliñski,
Innowacje w logistyce. Wspó³czesne i przysz³oœciowe trendy rozwoju, Corlog, Radom 2015
www.condor.com
www.itaka.pl
www.lot.pl
www.malopolskie.pl
www.monarch.co.uk
www.pasazer.com
www.prtl.pl
www.thomascookairlines.com
www.thomson.co.uk
www.tui.pl
www.ulc.gov.pl
www.wakacje.pl

CHARTER CARRIER INFLUENCE FOR TOURISTIC MARKET IN POLAND
Summary: Charter connection is a rapidly growing branch of touristic market in Poland. Charter market depends on work of travel agency, and his offer. Main measure
of aviation market is the number of dismissed passengers but main reason of carriage is
tourist organize by agency. The sector of low cost carrier is too important for charter handling. Passengers reports are not taken into account. Travel agencies, carriers, airport
managers facing new challenges in order to ensure appropriate matched to the passengers going on holiday. Special attention is needed families traveling with children.
The author analyzes aviation markets and show implications for Polish touristic market. The author attempts at special meaning of domestic and foreign carrier, board offer and related serviced. One of the part of attention is to compare charter carrier,
fleet, quality of service, tariffs and travel class. Important aspects are airport service
for charter passengers, connections, and characteristic of Polish touristic market.
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SEZONOWOŒÆ I PROGNOZOWANIE
RUCHU PASA¯ERSKIEGO W TRANSPORCIE LOTNICZYM.
STUDIUM PRZYPADKU
Streszczenie: Wahania sezonowe dotycz¹ wielu zjawisk gospodarczych i spo³ecznych.
S¹ one szczególnie widoczne w przypadku pasa¿erskiego ruchu lotniczego. Umiejêtnoœæ monitorowania tego typu odchyleñ pozwala na efektywne zarz¹dzanie rezerwami zdolnoœci przewozowych przez linie lotnicze, jak i utrzymywanie w³aœciwej
zdolnoœci przepustowej portów lotniczych. W zwi¹zku z powy¿szym celem opracowania jest pomiar multiplikatywnych wahañ sezonowych ruchu pasa¿erskiego w Porcie
Lotniczym Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarnoœæ. Przeprowadzone badania pozwoli³y na wyznaczenie wahañ sezonowych, które powoduj¹ odchylenia od rytmicznego przebiegu dzia³alnoœci portu lotniczego, a za tym idzie, generuj¹ nadmierne
koszty oraz w jednych okresach powoduj¹ tylko czêœciowe wykorzystanie zdolnoœci
przewozowych i obs³ugi, a w innych – przeci¹¿enie. Wyznaczenie wskaŸników sezonowoœci pozwoli na znalezienie rozwi¹zania systemowego w planowaniu dzia³alnoœci portu, wskazuj¹c okresy wzmo¿onego ruchu turystycznego. Przeprowadzenie
procesu prognozowania i ujawnienie wyraŸnego trendu wzrostowego liczby pasa¿erów, u³atwi efektywne zarz¹dzanie posiadanymi zasobami.

Wprowadzenie
Wahania sezonowe odnosz¹ siê do wielu zjawisk gospodarczych, jak i spo³ecznych. S¹ one szczególnie widoczne w przypadku pasa¿erskiego ruchu lotniczego. Mo¿liwoœæ monitorowania tego rodzaju odchyleñ umo¿liwia efektywne
zarz¹dzanie rezerwami zdolnoœci przewozowych przez linie lotnicze, a tak¿e
utrzymywanie w³aœciwej zdolnoœci przepustowej portów lotniczych. Ze wzglêdu na ci¹g³e wahania koniunktury w ramach cyklów gospodarczych konieczna
staje siê nieprzerwana analiza sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw us³ug lotniczych.
Celem opracowania jest pomiar multiplikatywnych wahañ sezonowych ruchu
pasa¿erskiego w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarnoœæ.
W badaniu wziêto pod uwagê liczbê pasa¿erów przylatuj¹cych i odlatuj¹cych
z badanego lotniska w latach 2004–2014, w ujêciu kwartalnym. Przedstawiono
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tak¿e prognozê wartoœci ruchu pasa¿erskiego w roku 2015, a po jej zweryfikowaniu z wykorzystaniem sygna³u œledz¹cego i sygna³u Trigga, tak¿e na rok 2016.

1. Sezonowoœæ w transporcie lotniczym
Wymogiem decyduj¹cym o istnieniu przedsiêbiorstw z segmentu pasa¿erskich przewozów lotniczych jest poszukiwanie skutecznych sposobów pozwalaj¹cych na poprawê ich efektywnoœci ekonomicznej na ka¿dym szczeblu
zarz¹dzania.
Najwa¿niejsze elementy, które powinny znaleŸæ siê w systemie poprawiaj¹cym efektywnoœæ w transporcie lotniczym, to1:
– tworzenie aliansów strategicznych, a w ich ramach zawieranie umów code
share. Taka forma zwi¹zku pozwala na konsolidacjê zasobów oraz na zwiêkszenie efektu skali. Umo¿liwia tak¿e umacnianie kluczowych kompetencji,
a tak¿e zmniejszenie kosztów B+R. W rezultacie zwi¹zki te s¹ istotnymi elementami zmniejszaj¹cymi skutki kryzysu globalnego2;
– wykorzystanie systemu Yield Management, który pozwala na optymalizowanie polityki cenowej przez zwiêkszanie wskaŸnika load factor (wskaŸnik wykorzystania miejsc), i minimalizowanie zjawiska sezonowoœci. Mo¿liwe staje
siê wiêc zwiêkszanie efektywnoœci wykorzystania samolotów przez ca³y rok;
– metody pozwalaj¹ce na wzrost wp³ywów pochodz¹cych z przychodów
pozabiletowych;
– optymalizowanie pojemnoœci samolotów w zale¿noœci od okresu i destylacji
(lotnoœci paliwa).
Wszystkie te elementy mniej lub bardziej zwi¹zane s¹ z wystêpuj¹c¹ w transporcie lotniczym sezonowoœci¹. Wahania sezonowe to wzmo¿ony popyt na
okreœlone produkty i us³ugi, zwykle powtarza siê on w okreœlonym czasie nieprzekraczaj¹cym jednego roku (sezonowoœæ kwartalna, miesiêczna, tygodniowa
i dzienna). W wiêkszoœci przypadków sezonowoœæ jest wywo³ywana warunkami klimatycznymi, zwyczajami spo³ecznymi oraz zachowaniami ludzi3.
Prawid³owoœci w kszta³towaniu siê wahañ sezonowych mo¿na wyznaczyæ,
stosuj¹c metody statystyczne. Warunkiem jest regularnoœæ zmian iloœciowych
wystêpuj¹cych w ramach cyklu wahañ sezonowych. W tym celu wykorzystuje
siê m.in. wskaŸniki sezonowoœci, na podstawie których mo¿liwe jest wyznacza1

2

3

J. Hawlena, Mo¿liwoœci poprawy efektywnoœci w transporcie lotniczym [w:] Efektywnoœæ transportu w warunkach gospodarki globalnej, red. M. Micha³owska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach” 2012, s. 181.
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut
Technologii Eksploatacji, Warszawa 2006, s. 578.
A. Pluta-Zaremba, Prognozowanie popytu [w:] Kogistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe.
Dobre praktyki, red. K. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 155.
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nie prognoz4. Poniewa¿ uzyskane prognozy nie s¹ oparte na formalnym modelu, nie ma mo¿liwoœci wyznaczenia ich b³êdu5. Dlatego te¿ do obliczeñ zastosowano metodê sygna³u œledz¹cego.

2. Œledzenie b³êdu prognozy
W prognozowaniu krótkoterminowym istotne jest monitorowanie tego procesu. Umo¿liwia to w miarê szybkie ujawnienie sytuacji œwiadcz¹cej o tym, ¿e
„charakterystyki zmiennej prognozowanej uleg³y zasadniczym zmianom w stosunku do okresu poddanego analizie i stanowi¹cego podstawê do zbudowania
modelu prognostycznego”6.
Monitorowanie procesu prognostycznego polega na sta³ym obserwowaniu
trafnoœci prognoz, które wyra¿ane s¹ zarówno wielkoœci¹, jak i znakiem wystêpuj¹cych b³êdów. Narzêdziem monitorowania mog¹ byæ tzw. sygna³y œledz¹ce
pozwalaj¹ce na okreœlenie losowoœci wystêpuj¹cych b³êdów7.
Sygna³ œledz¹cy obliczany jest wed³ug wzoru8:
n

SL t =

å (yt - pt )
t =1
n

å yt - pt

n

=

å et
t =1

dt

t =1

n
gdzie:
SLt – sygna³ œledz¹cy dla okresu t,
yt – rzeczywista wielkoœæ zmiennej,
pt – prognozowana wielkoœæ zmiennej,
n – liczba analizowanych okresów,
et – b³¹d prognozy dla okresu t,
d – œredni absolutny b³¹d prognozy.
J

Sygna³ ten wyznaczany jest dla ka¿dego z prognozowanych okresów, a jego
wartoœæ powinna zawieraæ siê w przedziale (-4, 4). Je¿eli wartoœæ sygna³u
œledz¹cego bliska jest wartoœci zero, to oznacza, ¿e zastosowana metoda prognozowania charakteryzuje siê w³aœciwym dopasowaniem. Jednoczeœnie nie wskazuje na koniecznoœæ zmiany metody. W przypadku przekroczenia granic

4

5
6
7
8

Szczegó³owa metodyka wyznaczania wskaŸników sezonowoœci przedstawiona zosta³a w pracy
A. Barczak, Pomiar wahañ sezonowych ruchu pasa¿erskiego na przyk³adzie Portu Lotniczego Gdañsk, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica” 2015, nr 321(80)3, s. 6–7.
J. JóŸwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009, s. 442.
Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarz¹dzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998, s. 43.
Ibidem, s. 44.
K. Grzybowska, Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 1, Zapasy, Difin, Warszawa 2009, s. 225–227.
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okreœlonych przedzia³em metoda obarczona jest b³êdem systematycznym i konieczna jest jej zmiana9.
W praktyce stosuje siê tak¿e sygna³ Trigga. Wyznaczany jest, podobnie jak
poprzedni sygna³ œledz¹cy, dla ka¿dego okresu prognozowanego. Oblicza siê go
wed³ug wzoru:
n

å (yt - pt )
t =1

Trt =

n
n

å yt - pt

=

et
dt

t =1

n
gdzie:
Trt – sygna³ Trigga dla okresu t,
– œredni b³¹d prognozy dla okresu t.
e
J

Wartoœæ sygna³u Trigga powinna zawieraæ siê w przedziale (-1, 1). Wartoœæ
bliska zero jest potwierdzeniem zgodnoœci wybranego modelu i wiarygodnoœci
uzyskanych prognoz. Wartoœci sygna³u œledz¹cego przekraczaj¹ce granice okreœlone przedzia³em wskazuj¹ na rozbie¿noœci u¿ytej metody i koniecznoœæ jej
modyfikacji b¹dŸ zmiany10.

3. Analiza sezonowoœci
Analiza sezonowoœci dotyczy³a dwóch zmiennych: liczby pasa¿erów przylatuj¹cych i odlatuj¹cych z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Dla ka¿dej
zmiennej wyznaczono wykresy danych empirycznych w przekroju kwartalnym, na ich podstawie mo¿na by³o wnioskowaæ o przebiegu wahañ sezonowych. Analiza wykaza³a, ¿e we wszystkich przedstawionych przypadkach s¹ to
szeregi, w których wystêpuj¹ wahania okresowe, a ich amplituda ma charakter
rosn¹cy w czasie, co wskazuje na jego multiplikatywne w³aœciwoœci.
Zarówno w przypadku przylotów, jak i odlotów konieczne by³o wyznaczenie wspó³czynnika koryguj¹cego, który zmienia surowe wskaŸniki sezonowoœci
na wskaŸniki oczyszczone.
Dane rzeczywiste dotycz¹ce liczby pasa¿erów przylatuj¹cych, wykazuj¹ tendencjê rozwojow¹ z sezonowoœci¹ (rys. 1). Dlatego te¿ wyznaczono funkcjê
trendu wyk³adniczego dla danych kwartalnych y$ t = 15219 , 6456 e 0 , 0270 t .
Wyodrêbnienie funkcji trendu pozwoli³o na wyznaczenie wskaŸników sezonowoœci. Na ich podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e w badanym okresie tylko na
skutek dzia³ania sezonowoœci liczba pasa¿erów przylatuj¹cych do Szczecina
9
10

Por. ibidem, s. 227.
Por. ibidem, s. 227–228.

wielkoœæ ruchu pasa¿erskiego
(w osobach)
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Rysunek 1. Przyloty pasa¿erów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów (dane kwartalne za
lata 2004–2014)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

w pierwszym kwartale by³a ni¿sza w porównaniu z trendem przeciêtnie
o 16,68%, w drugim kwartale – wy¿sza o 3,31%, w trzecim kwartale – wy¿sza
o 21,28%, a w czwartym kwartale – ni¿sza o 7,92%.
Na podstawie uzyskanych wsaŸników sezonowoœci wyznaczono prognozy
na rok 2015 w ujêciu kwartalnym. Przedstawiono je w tabeli 1.
Tabela 1. Prognoza przylotów pasa¿erów w Porcie Lotniczym
Szczecin-Goleniów na rok 2015 w ujêciu kwartalnym
Kwarta³

Prognoza (w osobach)

I

42 739

II

54 443

III

65 662

IV

51 217

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Portu Lotniczego
Szczecin-Goleniów.

Równie¿ kwartalne dane rzeczywiste dotycz¹ce odlotów pasa¿erów wykazuj¹ tendencjê rozwojow¹ z sezonowoœci¹ (rys. 2). W zwi¹zku z tym wyodrêbniono wyk³adnicz¹ funkcjê trendu postaci: y$ t = 15175 , 8349 e 0 , 0275 t . Pozwoli³o to
na wyznaczenie wskaŸników sezonowoœci, na podstawie których mo¿na wnioskowaæ, ¿e w badanym okresie tylko na skutek dzia³ania sezonowoœci liczba pasa¿erów odlatuj¹cych z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów w pierwszym
kwartale by³a ni¿sza od liczby pasa¿erów wyznaczonej na podstawie trendu
wyk³adniczego przeciêtnie o 13,97%, w drugim kwartale – wy¿sza o 4,60%,
w trzecim kwartale – wy¿sza o 20,88%, a w czwartym kwartale – ni¿sza o 11,51%.
Uzyskane wskaŸniki sezonowoœci pozwoli³y na wyznaczenie prognoz na rok
2015 w ujêciu kwartalnym. Przedstawiono je w tabeli 2.
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Rysunek 2. Odloty pasa¿erów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów (dane kwartalne za
lata 2004–2014)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

Tabela 2. Prognoza odlotów pasa¿erów w Porcie Lotniczym
Szczecin-Goleniów na rok 2015 w ujêciu kwartalnym
Kwarta³

Prognoza (w osobach)

I

45 003

II

56 243

III

66 809

IV

50 271

wartoœci wskaŸnika

-0,85
-0,90
-0,95
sygna³ œledz¹cy przyloty
-1,00

sygna³ œledz¹cy odloty

-1,05
1

2

3

kwarta³y

Rysunek 3. Wartoœci sygna³u œledz¹cego w roku 2015
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Portu Lotniczego
Szczecin-Goleniów.

Wyznaczono sygna³ œledz¹cy z pominiêciem czwartego kwarta³u 2015 r. ze
wzglêdu na dostêpnoœæ danych.
Sygna³ œledz¹cy w ¿adnym z analizowanych okresów nie przekroczy³ granic
wyznaczonych przedzia³em (-4, 4). Wynika z tego, ¿e zastosowana metoda
prognozowania oparta na wskaŸnikach sezonowoœci nie zdezaktualizowa³a siê.

417

Sezonowoœæ i prognozowanie ruchu pasa¿erskiego...

Wartoœci sygna³u wykazuj¹ nieznaczn¹ tendencjê malej¹c¹, przy kontynuacji
obecnego trendu nie powinny one jednak znacz¹co zbli¿yæ siê do którejœ z granic przedzia³u.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e podczas analizy otrzymanych prognoz metod¹ sygna³u Trigga tak¿e uzyskano wartoœci zawieraj¹ce siê w wyznaczonym
przedziale (-1, 1) (rys. 4). Wynika z tego, ¿e metoda prognozowania z wykorzystaniem wskaŸników sezonowoœci generuje wiarygodne prognozy i nie jest konieczna jej modyfikacja.

-0,78
wartoœci wskaŸnika
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sygna³ œledz¹cy odloty

-0,98
-1,02

1

2

3

kwarta³y

Rysunek 4. Wartoœci sygna³u œledz¹cego Trigga w roku 2015
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

Ze wzglêdu na to, ¿e obydwa sygna³y œledz¹ce wskazuj¹ na w³aœciwie dobran¹ metodê prognozowania oraz wiarygodnoœæ otrzymanych prognoz, wyznaczono prognozy przylotów i odlotów na kolejne kwarta³y 2016 r., przedstawiono je w tabeli 3.
Tabela 3. Prognoza przylotów i odlotów pasa¿erów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów
na rok 2016 w ujêciu kwartalnym
Kwarta³

Przyloty (w osobach)

Odloty (w osobach)

I

47 613

50 236

II

60 652

62 783

III

73 150

74 577

IV

57 058

56 116

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwoli³y na wyznaczenie wahañ sezonowych,
które powoduj¹ odchylenia od rytmicznego przebiegu dzia³alnoœci portu lotniczego, a za tym idzie, generuj¹ nadmierne koszty oraz powoduj¹ w jednych
okresach czêœciowe wykorzystanie zdolnoœci przewozowych i obs³ugi, a w innych – przeci¹¿enie. Wyznaczenie wskaŸników sezonowoœci pozwoli na znalezienie rozwi¹zania systemowego w planowaniu dzia³alnoœci portu, wskazuj¹c
okresy wzmo¿onego ruchu turystycznego. Przeprowadzenie procesu prognozowania, wskazuj¹ce na wyraŸny trend wzrostowy liczby pasa¿erów, u³atwi efektywne zarz¹dzanie posiadanymi zasobami.
Mimo ¿e otrzymane wartoœci sygna³u œledz¹cego i sygna³u Trigga œwiadcz¹
o tym, ¿e Ÿród³em b³êdów prognozy s¹ czynniki losowe i nie nast¹pi³a dezaktualizacja stosowanej metody prognozowania, nale¿y obserwowaæ zmiany wartoœci
sygna³u i w razie potrzeby dokonaæ weryfikacji stosowanego modelu prognozowania.
Literatura
Barczak A., Pomiar wahañ sezonowych ruchu pasa¿erskiego na przyk³adzie Portu Lotniczego
Gdañsk, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica” 2015,
nr 321(803)
Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 1, Zapasy, Difin, Warszawa 2009
Hawlena J., Mo¿liwoœci poprawy efektywnoœci w transporcie lotniczym [w:] Efektywnoœæ transportu w warunkach gospodarki globalnej, red. M. Micha³owska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012
JóŸwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009
Pluta-Zaremba A., Prognozowanie popytu [w:] Kogistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, red. K. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarz¹dzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa 2006

AIR PASSANGER TRAFFIC FORECASTING
AND SEASONALITY. A CASE STUDY
Summary: Seasonal variations apply to many economic and social phenomena.
They are particularly visible in case of air passenger traffic. Skilful monitoring of such
variations allows airlines to manage their capacity more efficiently and airports to
maintain their capacity appropriately. Therefore, the objective of the study is to measure multiplicative fluctuations of seasonal air passenger traffic at the following airport: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. Solidarnoœci (Solidarity Szczecin-Goleniów
Airport) The conducted studies allowed for determination of seasonal fluctuations
that cause variations in the smooth business activity of Port Lotniczy. The changes
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that generate excessive costs and contribute to only partial realization of the transportation potentials in some seasons and overland in others. Determination of seasonal
indexes can be helpful in finding a system solution for work planning at the port, indicating the periods of increased tourist traffic. Also conducting a forecasting process
that indicates a clear trend in the increase of passengers’ number will facilitate an effective capacity management.

